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Hírek a Hivatalból...
Afelsőoktatásban tanulók számára kiirt Bursa Hungarica pályázat 

elbírálása a SZÖKÉS bizottság október 24,-i ülésén megtörtént. A 
pályázókat az eredményről postán értesítjük, illetve megtekinthetik 
a polgármesteri hivatalban a hirdető tábláján is.

Az Önkormányzat árverésen megvásárolta a 47-es út és a töltés 
által határolt 7,4 hektáros földterületet. A területen lévő jelentős 
nagyságú tó hasznosítására vonatkozó fejlesztésekkel kapcsolatos 
tervezések megkezdődtek.

Elbírálásra került az Önkormányzat által az iparipark 
megvalósíthatósági tanulmánykészítésére és 8 utca kohósalakos 
burkolat bitumenes felületlezárására, továbbá az egészségház 
kazánház rekonstrukciójára benyújtott pályázatok. Az említett 
három pályázaton az Önkormányzat 7,8 M Ft támogatást nyert el.

Elkészült a Tüskevár u.-i aszfaltpálya, valamint a Fő téri 
autóbuszmegálló burkolatának felújítása.

Az eddig kialakított építési telkek értékesítése befejeződött. Újabb 
közművesített telkek kialakításának előkészítő munkálatai a Bartók 
B. utcában -a közelmúltban megvásárolt- múzeumi raktárak helyén 
kezdődtek meg.

Hasznosítás
Az Önkormányzat hasznosítás céljából bérbe adja az Algyő, 
Csergő tp. 3 sz. ■ 01561/5 hrsz.- alatti 4356 m2 terjedelmű 
földterülettel rendelkező, részben felújított tanyás ingatlanát.

A bérleti díj ellenértékeként a bérbe vevőnek vállalnia kell az épület 
állagának megóvását, és a termőföld művelését.

A bérleti szerződéssel kapcsolatos információkat a Polgármesteri 
Hivatal műszaki csoportján vagy a 267-095/614-es telefonszámon 
lehet kérni.

Információk a Szabadidő Központ
»» # /  x //«mukodeserol

Előző számunkban beszámoltunk Algyő új intézményéről, a 
Szabadidő Központról. A Faluházhoz integrált létesítmény 
megkezdte működését.
Törekszünk arra, hogy leendő vendégeink minden igényének 
megfeleljünk, így szolgáltatásaink árait is ennek megfelelően 
próbáltuk kialakítani.
Nézzünk ezekből néhány példát:
Szállás: 1.250-1,680.-Ft/nap

Terembérlet: - konferenciaterem 500.-Ft/óra
- rendezvényterem (400fő) 12.500.-Ft/nap

Reggeli: 300- 550,-Ft
Ebéd: 600-125Ó.-Ft
Vacsora: 600- 800.-Ft

Természetesen konkrét igények esetén - előzetes 
egyeztetéssel - minden felmerülő feladatot igyekszünk 
rugalmasan kezelni ( csoportos kedvezmények, eszközök 
kölcsönzése, programok teljes körű lebonyolítása, 
műsorszervezés).
Várunk tehát minden kedves leendő vendéget, és egyúttal 
várunk minden olyan ötletet, tanácsot, mely munkánkat 
segíti.
Pontos címünk, ahol további információkhoz juthatnak, vagy 
rendeléseiket jelezhetik:

Algyői Faluház és Szabadidő Központ 
6750 Algyő, Téglás u. 151.

Tel.: 62/267-426, 62/267-050, 06 30/4362-788 
Fax.:62/267-050
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Ideális Diák Választás
Szépségverseny, vagy ki - mit - tud volt a Faluházban 
az elmúlt hétvégén, Algyőn? - merülhet fel sokakban a 
kérdés. Akik ott voltak, látták, tapasztalták, hogy a Mister & 
Miss University Nemzetközi Ideális Diák Választás eltér egy 
hagyományos szépségválasztástól.
A 23 évvel ezelőtt Japánból induló verseny célja elsősorban 
a belső szépség, a tehetség, tisztaság, kreativitás kiemelése, 
hisz ez az, ami az idő előrehaladtával csak jobb és szebb 
lesz, míg a külsőnk változik, öregszik.
Ahogy azt a CARP Diákszervezet megbízott elnöke, Tomka 
Erzsébet köszöntőjében elmondta: "Szükség van a mai 
időkben arra, hogy rávilágítsunk, a felsőoktatási rendszernek 
a szakmai tudás mellett a hallgatók karakterének fejlesztését 
is szem előtt kell tartania, vagyis azt, hogy milyen emberekké, 
vezetőkké, férjjé, feleséggé váljanak, mert ez sajnos hiányzik 
az egyetemeken."
A diákoknak összetett feladatokat kell megoldani ahhoz, hogy 
indulhassanak a versenyen. Négy téma közül választhatnak 
az esszédolgozat megírásakor: Gondolataim az emberekben 
rejlő szépségről - Milyen az ideális diák - Elképzelésem a 
házasságról - Szerepem a nemzetközi társadalomban. Ezt 
követően egy kérdőívet töltenek ki, amelyben kifejtik: Mit 
gondolnak a házasságról a XXI. Sz. -bán; mi az elgondolásuk 
arról, hogyan lehetne az AIDS terjedését meggátolni; ha 
elég magas pozícióban lennének, a családok széthullásának 
megakadályozásáért, valamint a nemzetek, kultúrák közötti 
harmónia megteremtéséért? Itt arra vagyunk kíváncsiak, 
mennyire éreznek felelősséget a fiatalok a jövőjük 
alakításáért, s mennyire globálisan gondolkodnak, túl a saját 
egyéni életükön.
Ezek mellett készülnek egy - két perces beszéddel szabadon 
választott témából, majd egy kb. két - három perces 
színpadi produkcióval, amiben egyéniségüket, tehetségüket, 
kreativitásukat fejezik ki. A végén pedig válaszolnak a zsűri 
kérdéseire.
Látható, hogy nem könnyűek a feltételek, így mindazok, akik 
jelentkeznek, s színpadra állnak, megérdemlik a tiszteletet, 
megbecsülést, elismerést.
Idén nyolc bátor fiatal állt az algyői Faluház Színpadán az 
országos döntő alkalmából. Produkcióik színesek voltak, hisz 
megjelent mind a magyar, mind a közel - keleti, illetve távol - 
keleti kultúra is. Láthattunk megzenésített saját szerzeményt, 
fantázia - játékot, taekwondo bemutatót, improvizatív táncot, 
és hallgathattunk indiai meditációs zenét is.
A zsűriben helyet foglal Szél Pálné, a Király Kőnig 
Zeneiskola tanszakvezető énekművész - tanára, valamint 
Magyar Sándor, az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 
médiaügyekért felelős alelnöke is.
A nemzetközi döntőn a zsűri döntése alapján Mondok 
Ágnes (Budapest) és Moldován György Szabolcs (Budapest) 
képviseli hazánkat. Mindketten gitárral - énekkel léptek fel. 
Az eddigi eredményeinkre is büszkék lehetünk: 1993-ban, 
'95-ben a magyar fiú harmadik lett, '97-ben Mister Hungary

Algyői Hírmondó ,
az első öt között szerepelt, '98-ban a tokiói döntőn Miss 
Hungary második helyezést ért el, s legutóbb New Yorkban 
Miss Hungary (Szegedről) Tehetség - díjat kapott.
A verseny érdekessége, hogy a kiosztott díjak között 
szerepelt az ún. Barátság - díj is, amit a résztvevők az 
egyik társuknak ítélnek oda, akit a két és fél napos közös 
felkészülésük időszakában a legbarátságosabbnak vélnek. 
Bár elképzelhetetlennek tűnik, mégis már az első nap 
után nagyon családias, nyílt és őszinte légkör alakult ki a 
versenyzők között, így el is felejtették, hogy vetélytársak. Az 
ideális diák választás tehát már ezzel is elérte célját.

Ballai Anna

Avon futáson voltunk!!
Hajnali hatkor még nemigen lehetett tudni milyen időnk is 
lesz, de mi nőegyleti tagok alapállásból optimisták vagyunk. 
Gyönyörű és kényelmes busz repítette kis csapatunkat 
Budapestre. Ekkorra már látszott, az égiek is pártfogásukba 
vették az V. AVON futás szervezőit és résztvevőit. Ahogy 
a Margit-hídon lekászálódtunk a buszról, ragyogó napsütés 
és minden felől sereglő piros pólóba öltözött nők látványa 
fogadott. Minden olajozottan működött, hála a profi 
szervezésnek. A stadion zöld füvén lepakoltunk, és 
beöltöztünk a kapott piros pólókba. Társaságunk nagy része, 
a 3,6 km-es távot választotta, a gyakorlottabbak a 10 km-es 
távon indultak.
Tizenegy előtt kb. 14 ezren bemelegítettünk Scuhbert Norbi 
segítségével, majd egy hátborzongató visszaszámlálás után 
(mert milyen is lehet, mikor 14 ezer nő egyszerre ordítja: 
tíz, kilenc, nyolc...stb.) elindultunk. A kezdeti totyogás után 
mindenki felvette a saját ritmusát. A sétány két oldalán állók 
ütemes tapssal bíztattak, és be kell valljam, egyszer elszorult 
a torkom: egy tolószékben ülő fiú indián dobon verte lépteink 
ritmusát. Voltak persze vidámabb pillanatok is, nőnek öltözött 
fiúk is futottak partvissal és szemetes lapáttal a kezükben, 
harsány bíztatások közepette. Ahogy a cél felé közeledtünk, 
szinte szárnyaink nőttek, és nagyon jó érzés volt, hogy 
végig bírtuk futni a távot. Sikerült legyőzni önmagunkat! 
Ezután megkaptuk az AVON cég ajándékcsomagját és bizony 
jólesett az ásványvíz és pár falat étel. Míg a többiek a 10 
km-es távot futották, mi elheveredtünk a füvön. A szervezők 
színvonalas műsorról gondoskodtak, fellépett, többek között, 
Somló Tamás, Hevesi Tamás, és Cserháti Zsuzsa is.
Aztán csatlakoztunk a célnál azokhoz, akik a 10 km-es távon 
befutókat biztatták. Csodálatos látvány volt az a kb. 3 ezer 
nő, akik mosolyogva, integetve értek célba. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés után testben és lélekben is megfáradva 
buszra szálltunk.

Köszönve a szervezők munkáját, csak annyit:
JÖVŐRE, VELETEK, UGYANOTT!!

Szilágyi P. Katalin



Algyői-Hírmondó. ■...

Egy kis falu nagy lépése
Martonos és Algyő testvér-települési szerződést írt alá.
A hétvégi ünnepségsorozat keretében a kanizsai képviselő- 
testület díszülésén történt meg a község egyik települése, 
Martonos és egy magyarországi kisközség, Algyő 
együttműködési megállapodásának előzetes aláírása, majd 
Martonosón került pont az i-re.

A kanizsai diszülésen Vladimír Supic tanácselnök megromlott 
egészségi állapotára való tekintettel, a martonosi helyi 
közösség tanácsának megbízásából dr. Körmőczi László 
írta alá dr. Piri József algyői polgármesterrel a szerződést.
Később azonban a martonosi helyi közösség díszülésén már 
Vladimír Supic fogadta a vendégeket.

Köszöntőjében elmondta, hogy ennek a gyűlésnek egyetlen 
napirendi pontja van: a testvér-települési szerződés 
elfogadásával és aláírásával megpecsételni azt az 
együttműködést, amely hosszú évek óta létezik két település 
lakossága között.

A martonosi Művelődési Házban megtartott rendezvényeken 
fellépett a Kanizsai Zenebarátok Egyesületének 
harmonikazenekara, Losoncz Piroska vezényletével. Majd 
a martonosi tanácselnök kijelentette: megértek a feltételek 
arra, hogy Martonos és Algyő, ez a két gyönyörű település 
elfogadja az eddigi együttműködést szentesítő alapokmányt. 
Az algyői polgármester személyét méltatva megjegyezte: 
ha Szerbia és Magyarország miniszterelnökei a dr. Piri 
Józseféhoz hasonló karakterrel bírnának, akkora határátkelő 
nem elválasztaná, hanem összekötné a két országot.

Dr. Piri József ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a 
két település először a kulturális együttműködésben talált 
egymásra, majd következett a többi együttműködés a sport, 
a művészetek, a tudomány, környezetvédelem terén. Most 
már a gazdaságnak kell együttműködnie - mondta az algyői 
polgármester.

Egy szerződés akkor ér valamit, ha tartalmát betöltjük. A 
feladatunk az, hogy a mikroközösségeinkben a regionális 
kapcsolatokat ápolva cselekedjünk egymás érdekében - 
mondta többek között dr. Piri József.
Azt ígérte, sokat fognak segíteni Martonosnak, de sokat 
tanulnak is tőle, például azt, hogy lehet megőrizni a 
hagyományt, a kultúrát, az identitást.
A martonosi díszülésen jelen voltak a kanizsai helyi 
önkormányzatnak és kanizsai testvérvárosának, 
Ferencvárosnak a képviselői is.

Újvidéki Magyar Szóból ollóztuk.

..I .................................................................. ......

Egészségnap
AKAR ÖN 150 ÉVIG ÉLNI? 

NEM ?!?!
Akkor is figyelmükbe ajánljuk az alábbiakat!
2001. november 10-én 9 órától, az egészséges életmód 
jegyében nyitva a Faluház!

Az e napon idelátogatók most is megtalálják azokat a 
szűrési, vizsgálati lehetőségeket, amelyekkel az elmúlt 
évek folyamán már találkozhattak (bőrgyógyász, fül-orr- 
gégész, nőgyógyász, urológus, ortopédus, szemész, 
írisz-diagnosztikus).

Alkalom nyílik ekkor hallásszűrésre, vérnyomás- 
vércukorszint mérésre, vizeletvizsgálatra. Lesz 
vitálkapacitás-mérés, EKG, koleszterin zsírsavmérés is.

Egészségesen, önszántunkból beülhetünk egy igazi 
mentőautóba, megismerhetjük a mentősök életét.

A nap folyamán kineziológus, grafológus áll rendel
kezésünkre.

S hogy kik ők és mit tudnak?!
Jöjjön ell Hátha felfedezi a hosszú élet titkátlll 
Terveink szerint a "Reform konyha" gyönyöreibe is 
belekóstolhatunk!
GYEREKEK! TUDJÁTOK? RÁTOK IS SZÁMÍTUNK!!!

November havi bérletárusítás:
október 29,30,31, és november 05. 9.00-17.00

December havi bérletárusítás:

november 29,30, és december 03,04,05. 9.00-17.00
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NOEGYLET! BALA FALUHAZBAN
2001. november 17-én este 19 órától
A PARLANDÓ EGYÜTTES énekel

A jó hangulatról a vésztői 
BIBUCI 

zenekar gondoskodik

A vacsora a KISKAKAS CSÁRDÁBÓL érkezik 
A belépőjegy ára: 2500 Ft/ fő 
TOMBOLA SORSOLÁS ÉJFÉLKOR!
Jegyek vásárolhatók:

Pál Sándorné Faluház
Téglás u. Búvár u. 5.
Ajándékbolt

Süli Z. Sándorné
Fodrász üzlet 
Géza u. 11.

Kovácsné Budai Éva
Algyő
Kastélykert u. 70.

Mécsesekés ‘56
Az öröklét fényeit elfújta már a szél. Csend lett és 
sötét.
Csend van a temetőben is. Évente gyászolunk. Virággal 
jelezzük ottlétünket.
Kell ez?
Röpke éltünk elmúlt szeretteit idézzük kegyelettel. 
Mécseseinket elfújta már a szél.
Emlékeztünk halottainkról és emlékeztünk az 1956-os 
forradalomról.
Október 23-án az országzászlónál Dr. Piri József 
mondta el beszédét.
Szándékosan hagytam el az "ünnepi" jelzőt, mert a 
polgármester “mindössze” történelmet idézett. Arról 
beszélt, hogyan zajlottak az akkori események. 
Emlékezés volt.
Megható, felemelő és kegyeletteljes.

Ács S. Sándor

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Gyursánszky Bence 3900gr. sz: 09.23. szülők: 
Csilla, Gyursánszky Attila; Piri Dániel 391 Ogr. sz: 
szülők: Kulcsár Szilvia, Piri Gábor.
Házasságkötés:
Horváth Dániel András, Nemes Nikoletta: 09.19. 
Szvetnyik Márton Máté, Harkai Matild: 09.19.
Szabó Lajos László, Vas Erika: 09. 21.
Horváth György, Szabó Ágnes: 10.13.

Banka 
10.13.

I Köszönet
Az előző számunkból kimaradt, de hálásan mondunk 
köszönetét mindazoknak, akik segítették a Tájház 
megnyitását munkájukkal, vagy adományaikkal.

Bai Istvánné 
Bakosné Fekete Mária 
Bakó Tibor 
Bakó Jánosné 
Bajusz János 
Beck Gábor 
Borbély János 
Özv. Borbély Jánosné 
Harcsás Gizella 
Herczeg Anna 
Herczeg József 
Dr. Juratovics Aladárné 
Dr. Kardos Mihály

Karsai Lászlóné 
Kovács Ferencné 
Kovács Mihály 
Mészáros Balázs 
Molnár Balázs 
Molnár József 
Móra Józsefné 
Pataki Józsefné 
Paulisz Béláné 
Dr. Piri József 
Süli Jánosné 
Süli Károlyné 
Terhes Lászlóné 
Tóth Kálmán 
Vida János

Móra Ferenc Múzeum Szeged 
MÓL Rt. Algyő
Az óvoda, a Kht., a Faluház és a hivatal dolgozói

Igyekeztünk pontosan közreadni a névsort, de ha valakiről 
megfeledkeztünk volna, kérjük, jelezze.
Továbbra is várjuk segítségüket.

Szerb est a DINAMIXszervezésében
2001. november 24-én (szombat) 18 órai kezdettel

a DINAMIX - a már hagyományossá vált - nemzetiségi 
estek keretében a szerb kúltúrat mutatja be.
A nemzetközi elismerésű, deszki Bánát Néptáncegyüttes 
tart bemutatót, melyet egy rövid filmvetítés előz meg, 
illetve megkóstolhatjuk a jellegzetes szerb ételeket is.
A programot táncház zárja.

Szeretettel várunk mindenkit, azokat is. akik 
szeretnének részt venni a szervezőmunkában, 
ötleteikkel vagy egyéb módon.
A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
Az Olvasás Éve alkalmából előadássorozatot szervezünk 
“Népmeséink a világmindenség tükrében" címmel.
A  következő előadás november 19-én fél 5-kor lesz a 
könyvtárban.
Előadó: Koszecz Sándor
Előadásának címe: ''Az igazság és a hamisság utazása".

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvény tám ogató i:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Nemzeti Kulturális Alapprogram
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vigyél ‘'Hi!InoiÉtÖ'' 
Hónaptár

má

November - Szent András hava 
“Közel a tél, tudd meg ember, kórót zörget a november”- ezt
mondták a régiek. Nem csak versfaragó kedvük mondatta velük, a 
novemberi mezőkön szelek hajtják az ördögszekeret, a kék iringót 
és a tüskés ballangót. Ezek a száraz kerek bokrok ugyanúgy az ősz 
csalhatatlan jelei, mint a zörgő kórók. Egyet ezek közül be is mutatunk, 
biztosan nem lesz ismeretlen: erdei mácsonya. Azért választottuk 
ezt a tüskés fejű, buzogány formájú “szerzetet", mert nem akármilyen 
növényről van szó. A régi időkben szerszámnak használták. A takácsok 
vele csapkodták a gyapjút, hogy a szálvégeket a szövet felszínére 
hozza. Az egykori "bogáncsolást" ma fémkártolók végzik. Méliusz 
Juhász Pétertől nevet is kapott az erdei mácsonya: Vénusz asszony 
feredőjének nevezte, azért, mert a növény levelei a szár körül 
összenőnek, kis teknőformát képeznek, melyben összegyűlik a víz. 
Az ókori népek az összegyűlt esővizet vagy harmatot orvosságnak 
használták, sőt szépítőszernek. Az ördögszekér elkerekezik, az erdei 
mácsonyát befestik, és csokrot kötnek belőle, de a csipkebogyó 
termése ott marad a dombokon. Piros termése jókedve marad az őszi 
tájnak. Népies nevének hangzása is vidám: hecsedli. A régi magyar 
konyhának kedvelt gyümölcse volt, titokzatos italokat is készítettek 
belőle, amellyel a sorvadásos betegeket gyógyították.
Az ősz szomorú évszak - mondják sokan - pedig a természet éli a 
maga föld alá, odúkba, barlangokba szorult életét ilyenkor is. Csak 
csendesebb lett, óvatosabb, körültekintőbb. Egy s másban jobban 
számít az emberre, mint máskor. Csak oda kell figyelnünk ezekre 
a rejtett történésekre, és a madaraknak a havon apró csillagokként 
elhullatott lábnyomára. Hiszen mi magunk is csendesebbek leszünk, 
ha a novemberi erdőt járjuk, és behúzódunk ismét a szobába, ahol 
jólesik a meleg, amikor hazaérünk. Többet olvasunk, gyakrabban 
hallgatunk zenét, többet barátkozunk.

Egyházi hírek
November első vasárnapján Kovács Tibor, apátfalvi plébános mondja 
ezüstmiséjét 10 órakor az algyői templomban. Ifjúsági énekkara is elkíséri 
erre az alkalomra. Ő Algyőn született, sok rokona él itt, és ő maga is 
szívesen jön ide. Örülünk 25 éves papi jubileumának. Szívből kívánjuk, 
hogy sokáig és sokaknak tudja továbbadni Isién szerelelét és igazságát. 

December 8-án este 6-kor a templomban zenés ünnepi szentmise 
lesz, melyre Gyulai Endre püspök urat várjuk. A karácsonyi előkészület 
jegyében lesz ez az adventi Szűzanya mise. Mindenkit szeretettel várunk, 
kb. 1 /8-ig fog tartani.
A hitoktatás alsó tagozaton szépen megindult.
Tóthné Cseh Erika nagy szeretettel és hozzáértéssel oktatja hétfőnként a 
Kosárfonó utcai iskolában a gyerekeket.
Vasárnap délelőtt 9-kor van a plébániai hittanóra. Utána 10-kor a 
szentmise.
Szombat délután 4-kor az ifjúsági órát tartjuk.
Templomban 12 pár kötött házasságot eddig.
Keresztelés 86, temetés 49 volt. Jövőre bérmálkozás is lesz, az időpontot 
időben közölni fogjuk.
Minden olvasónak sok igazi örömet kívánunk, 
az Algyői Plébánia nevében

Kardos Mihály

Jeles napok
Novemberi.

Mindenszentek napja
E nap estéjének halott-tiszteleti szokásai, a római Feralia 

ősi halotti ünnepeiből nőttek ki. Különös hangulata, illata van ennek 
a késő őszi napnak. Az ismerősök, a ritkán látott rokonok adnak 
találkozót egymásnak a temető kapujában, a síroknál.
November 2.

Halottak napja
Világszerte rájuk emlékeznek. A szokás nagyon ősi, 

hozzátartozott a természeti népek világképéhez is. Az élőknek 
ezen a napon tilos a munka.
November 11.

Márton napja
Az e naphoz kapcsolódó szokás a római időkbe nyúlik 

vissza. Az istenként tisztelt AESCULAPIUS-nak kakast áldoztak. 
A magyar népszokásokban “Márton - napi lúd” lett belőle. Az 
újbornak is “Márton lett a bírája". Ekkor töltötték pohárba. Időjóslás 
is fűződik e naphoz: "Márton ilyenkor fehér lovon jár" - mondják, s 
valóban gyakran megérkezik az első hó.
November 19.

Erzsébet napja 
Erzsébet a karácsony és tél rámutatója: "Szent Erzsébet 

napja tél erejét szabja". “Erzsébet megrázza pendelyét" - gyakran 
esik a hó.
November 25.

Katalin napja 
“Ha Katalin locsogós, a karácsony ropogós”.

November 30.
András napja 

András a téli évnegyed kezdőnapja. Párjósló cselekmé
nyek egyik fontos napja.

Egészségnap az óvodában
November 9-én (pénteken) délelőtt 9 órától óvodánk nyílt nap 
keretében bemutatót tart gyermekeink egészséges táplálkozásáról, 
életmódjáról.
Több helyszínen csoportokban ügyességi feladatokkal verse
nyeznek a gyerekek. Ezen a napon a sport sem maradhat el, 
ovifutással zárul a program. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek 
a mindennapi tevékenységekbe, helyi szokásokba is.

Egyéb információk
November hónaptól folyamatosan szervezzük az óvodában a 

kézműves foglalkozásokat, ahol - "Csuhéj fonás rejtelmei"-vel 
ismerkedhetnek meg a gyermekek.

A  Süni csoportban november 15-én 16,30 órakor szülői értekez
letet tartunk.

Pillangó csoportban november 23-án péntek délelőtt ősz 
búcsúztató. A Katica csoportban november 30-án (péntek) délelőtt 
nyílt nap keretén belül Szív kincsesláda program bemutatása.

Az óvodában várjuk a Mikulást december 6-án délelőtt. 
Térítési díj befizetés:

2001. december 4.kedd 7-17 óráig
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Iskolai hírek

N.A.P. Atlétikai váltóbajnokság
Szeged környéki iskolák között- 

Október 17-én iskolánk sportolói a Nemzeti Atlétikai Program 
keretében világbajnokságon vettek részt, ahol sikeresen 
szerepeltek: az eredmények összesítése az Algyői Általános Iskola 
győzelmét hozta Domaszék, Forráskút és Szatymaz iskolái elölt. 
Korcsoportonként az eredmények a következők:
I. kcs. Lány: 2. hely I. kcs. Fiú: 3. hely

Baranyi Anita Kiss Bence
Csernus Nóra Nagy Berta László
Fábián Mária Révész Máté
Kovács Kitti Sötét Ferenc
Lengyel Dóra Szekeres Tamás
Miklós Fruzsina Zsoldos Norbert

II. kcs. Lány: 2. hely II. kcs. Fiú: 1. hely
Kovács Anett Balogh Ádám
Makai Evelin Belovai Tamás
Nagy Enikő Boldizsár Dániel
Retkovszki Erzsébet Hódi Norbert
Szabó Brigitta Juhász Péter
Szabó Eszter Suti Zsolt

III. kcs. Lány: 2. hely III. kcs. Fiú: 1. hely
Budaházi Enikő Balogh Norbert
Kovács Melinda Horváth Mátyás
Rózsa Bettina Molnár Dániel
Zombori Barbara Rácz Gábor

IV. kcs. Lány: 1. hely IV.kcs. fiú: 1. hely
Kordás Edina Hegyi Gábor
Utasi Emese Kiss István
Nagy Andrea Kiss Róbert
Rácz Ágnes Kovács Dezső

N.A.P. iskolaváltó, itt korcsoportonként egy-egy tanuló versenyzett:
Lányok: 1. hely Fiúk 1. hely

Lengyel Dóra Kiss Bence
Szabó Brigitta Balogh Ádám
Rózsa Bettina Balogh Norbert
Nagy Andrea Kiss Róbert

“Tappancs vetélkedőXH

Az iskola néhány tanulója (5.a osztályosok) október 8-án a 
Százszorszép Gyermekházban olvasási vetélkedőn vettek részt, 
melynek témája Harry Potter és a Titkok kamrája.
A tanulók jól szerepeltek (50 pontból 46-ot szereztek) az 
első fordulón, áprilisig minden hónapban hasonló vetélkedő 
megrendezésére kerül sor, ahol tanulóink szintén részt fognak 
venni.
Az első forduló versenyzői: Miklós Norbert, Rácz Balázs, R. Nagy 
Szabina, Suti András Zsolt.
A vetélkedő következő fordulójának témája Milne Micimackója 
lesz.

)i Hírmondó
Az Algyői Általános Iskola novemberi programja 

November 9. OKÉV mérése 5. osztályban 
Fogadóóra 16.30
Mese- és prózamondó verseny i . és 2. 
osztály

Mese- és prózamondó verseny 3. és 4. 
osztály

Nyilt napok alsó és felső tagozatban 
Kistérségi angol nyelvi vetélkedő 12.00 
Tiniparlament

-November 12. 
■November 12.

-November 13.

-November 19-23. 
-November 28. 
-November 30.

Napközis térítési díjak befizetése 
■November 5. 7.00-17.00-ig a gazdasági irodában 
■December 4. 7.00 -17.00-ig a gazdasági irodában

ÓVODAI ESEMÉNYEK
Megérett a kukorica, elkopott a nap bocskora....
Egy szép októberi napon óvodánk négy csoportja fölkerekedett - 
az egyik dajka néni meghívására, hogy betakarítsa a nap érlelte 
termést.
Várakozással teli hangulatban kosárkákkal érkeztünk a kertbe, és 
egy kis szervező tanácskozás után munkához is láttunk.
Gyűlt a vödörbe az almafák alól felszedett alma, szaporodott a 
talicskában az aranysárga kukorícacső.

I j S a l S í
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Néhány nagycsoportos óriási takarmánytököt görgetett a 
kukoricasorból, majd elégedetten foglaltak helyet rajta.
Morzsolás közben felhangzottak az őszi versek, dalok, egyéb 
élmények és elkészült az ősz első töklámpása is.
Na és nem maradt el a jól végzett munka elismerése sem
- aki szorgalmasan dolgozott, egészséges jutalomba részesült, 
megérdemelten haraphatott a zamatos almába és körtébe.
A gyermekek nevében ezúton is köszönjük Czine Lajosné Marika 
néninek és családjának a meghívást és a lehetőséget, hogy 
segítségükkel maradandó élményhez juttattuk az ovisokat.

Szalainé Tombácz Erika 
A kukoricatörés élményeit megörökítő fényképek tablóját és a 
terményekből készült játékok kiállítása megtekinthető az óvoda 
zsibongójában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Közérzetjavító tippek minden évszakra 

Ősz
„ Itt van az ősz, itt van újra,

S szép, mint mindig énnekem. " 
{Petőfi Sándor)

A fertőző betegségekkel szemben védelmet nyújt a C-vitamin, 
amelyből egészen november végéig a gyümölcsök biztosítanak 
számunkra elegendő mennyiséget. Amíg tart a dinnyeszezon, 
érdemes kihasználni a dinnye páratlan szervezetkimosó hatását. 
Éidtsmes körltHiapol lailani, saíaktalanlt, gazdag káliumban, magja 
jódot tartalmaz, (Magyarország nagy része jódhiányos terület). 
A Szőlő A-, B-, C-, D-vitamin-tartalmánál fogva a legértékesebb 
gyümölcsünk. Kedvezően hat a gyomorra és a bélrendszerre, 
hajhullás ellen, depresszió ellen javallt. Nem lehet eléggé ajánlani 
az alma evését. Szívre, bőrre jó hatással van.
Az influenzát elmulaszthatjuk, ha nem eszünk mást, csak reszelt 
almát céklával és kis citrommal, vagy ezek kicentrifugált levét. 
Minél több szelíd gesztenyét fogyasszunk, E-vitamint tartalmaz!

A naspolya és a birsalma székrekedésnél segít. Rendbe hozza 
a gyomrot, ha reggelire reszelt sárgarépát eszünk almával, pici 
mézzel, fél citrom levével, 1 kiskanál ánizzsal és darált dióval.

Az ekkor szüretelhető olajos magvak: dió, mogyoró, mandula a 
szervezet számára szükséges összes vitamint és nyomelemet 
tartalmazzák, és bőséges fehérjét. A mézes dióval megkent kenyér 
szellemi frissességet ad. A mézzel kevert mákos kenyér jó vacsora 
a nyugtalan gyermeknek.

Korai öregedés ellen érdemes bőven fogyasztani fokhagymát és 
paradicsomot. Fogyókúrázóknak ideális táplálék a padlizsán. A 
hidegen sajtolt olajjal, finom zöldfűszerrel, pici vöröshagymával 
kikevert sült padlizsán kenyérre kenve finom eledel. Másodszor 
vágható a rebarbaranyél. Gazdag foszforban, mészben, 
magnéziumban és egyéb ásványi anyagokban. Turmixolva, mézzel, 
joghurttal és zabpehellyel finom. Csontfejlődési zavaroknál, gyenge 
izomzatú gyermekeknek jót tesz a gomba, mert sok benne a 
D-vitamin. Csak ellenőrzött helyen vásároljuk!

A nyers káposztasaláta a nyálkahártya-problémákon segít. Nyers 
torzsáját szeretik a gyerekek, erősíti a fogukat. A  puffadtság, 
telítettség érzése eltűnik, ha édesköményt veszünk a szánkba, és 
vizet iszogatunk rá. A zöldpaprika karikára szelve jól tárolható a 
mélyhűtőben. A petrezselyem szintén megtartja friss ízét folpack 
fóliában.

November elején ajánlott egy-két hetes csalán- vagy kakukkfűtea- 
kúrát tartani, mielőtt az arc halványulna a fáradtságtól, vagy a 
torokgyulladás felütné a fejét. Kínzó aranyérnél az ökörfarkkóró- 
ülőfürdő nyújt segítséget.

A cickafark- és zsurlófű-tea a gyermekeknek idegerősítő. A 
szervezet ellenálló képességét segíti gyermekeinknél a szárított 
áfonyalevél teája.

IP®!!WBKKB&
Algyő Község Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat
Algyő, Egészségház u. 42.
Telefonszám: (62) 267-866; 
Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024 

Figyelem! 
"Újra dolgozom Program” ■ ról.

Algyő Község területén személyre szóló szolgáltatás 
segít Önnek az Algyő Község Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
szervezésében.

Közös fogadóóra helye: Algyő Község Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
Algyő, Egészségház u. 42.

Ideje: 2001. november 09 - én (péntek) 9.00-11.00 
2001. november 23 - án (péntek) 9.00-1100 
2001. december 07 - én (péntek) 9.00-11.00

Tájékoztatjuk Algyő Község lakosságát 
szolgáltatásainkról

Ingyenes Pszichológiai tanácsadás:
Minden héten csütörtökön: 11.00-14.00
Ingyenes jogi tanácsadás:
Minden hónap első és harmadik hét szerdáján:

13.00-16.00
2001. november 07 - én
2001. november 21 - én

Ügyfélfogadás:
Algyőn Egészségház u. 42 szám alatt az alábbi 

szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Ügyfélfogadás: Hétfőtől - csütörtökig: 8.00-15.00
Pénteken :8.00-10.00

Nagyfán minden hónap első csütörtökjén 15.00 -17.00 
az 5 9 -es számú lakásban.

Adományok átvétele és kiadása az Edzőteremnél
(Algyő, Kastélykert u. régi gyógyszertár):

Szerdán:
Pénteken:

13.00-15.00
9.00-11.00

Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát 
ingyenes szolgáltatásaink igénybevételére.

JÉD’i  NOVEMBER



Testszerviz
Konditerem, szolárium, szauna, masszázs, kéz- és 

lábápolás

Nyitva tartásunk:
Szerda: 9 -11 óráig 

Hétfőtől - péntekig: 15 -21 óráig 
Szombat: 15-19 óráig 

Telefonszám: 06 - 30 - 292 -5690

Megtalálhatóak vagyunk a sportcentrumnál található öltöző 
tetőterében

A  szo lá rium ró l bővebben:
Mesterséges “napfény", mely kevesebb UV-A és tö bb  
UV-B sugarat bocsát ki mint a nap. így az UV-A sugarak 
hatására a bőrt kevesebb gyulladást és bőrpírt előidéző 
sugarak érik, de több az olyan, amely pigmentációs 
elváltozást (anyajegy, májfolt) okoz Ennek hatására a 
túlzott szoláriumozás a bőr korai öregedéséhez, illetve 
petyhüdtségéhez vezet.

Á lta lános hatásai:
A bőrben elősegíti a D-vitamin képződést.
Csíraölő hatása van.
Erősödik a vegetatív idegrendszer.
Elősegíti egyes betegségek pl. a psoriasis
(pikkelysömör) tüneteinek kezelését.
Segít a csonttörések utáni csontheg képződésben. 
Izomlazító hatású.
Segít megőrizni a nyáron elért természetes
bőrbarnaságot.
Ajánlott a téli hónapokban a depresszió ellen, illetve 
tavasszal vagy nyáron az alapszín felvételéhez, mely 
után a bőr nem ég meg.
E llen java lla tok:

Bőrön lévő (pigmentációs) elváltozások: nagyobb, 
sötétebb anyajegy, szemölcs.

Fényallergia.
Heveny lázas állapot.

Heveny bőrgyulladás, ideggyulladás.
Vérzések (fekély, menses, haemophiliások). 

Súlyosabb szívbetegségek.
Javallatok bőrtípusonként:
1. V ilágos, é rzékeny bőr:

1-3 alkalom: 5-10 perc 
4-6 alkalom: 15 perc ennél a bőrtípusnál ez a 
maximális időtartam.

2. V ilágos, de ba rnu ló  bőr:
1-3 alkalom: 15 perc, a többi alkalomnál lehet 20 perc.
3. K reo l bőr:
1 alkalom 15 perc, a többi alkalom 20 perc.
A szoláriumot heti egy-két alkalommal érdemes 
használni az alapszín megszerzéséig, utána heti egy

alkalommal elért állapot fenntartható. Szoláriumozás 
közben védőszemüveg használata ajánlott.
Novemberi akciói
Aki ebben a hónapban bérletet vált szoláriumunkba, 
annak ajándékba adunk egy szoláriumozás utáni 
krémet, mely a bőr hidratálásán túl, a barnaság 
tartósságát hivatott szolgálni.
A nálunk található 26 csöves, 3 arcbarnítós szolárium, 
kellemes környezetben, új gyorsbarnító csövekkel várja 
a hozzánk látogatókat!

Papné Tünde

Vásárok a faluházban
6-án ruhavásár
7-én ruhavásár
8-á n .................................................. műanyagvásár
9-én ruhavásár

13-án cipő- ruhavásár
14-é n .................................... műanyagvásár
15-é n .................................................... műanyagvásár
16-á n ......................... méteráruvásár
20-án ..........................................................műanyagvásár
21-én Katonai- munkaruhavásár
22-én ruhavásár
23-án bálásruhavásár
27-én . . . ................................................ műanyagvásár
28-án  ruhavásár
29-é n ........................műszaki cikkek
30-á n ........................................... ... .műanyagvásár

^  SICC Pszt! ^
GYERMEKKORUNK KEDVENCEI

Hz első lemezem színpadon:

Mesélő, gitár, népzenei motívumok
Jakab Zsolt Warner Music 

Sicc Vince Katalin Bp.-i Kamaraopera
Kutya Lakatos Sándor Endre Madách Kamara
Róka koma Jóföldy Attila Warner Music

Díszlet, bábok, jelmezek: 
Kolibri Színház stúdió 
Zenei rendező:
Szabó András (Kormorán)

B elépő: 350Ft
Elektrocowboy 
PRODUKCIÓ 

Algyő, Faluház Nov. 
12-én 17 órakor

PONY PRODUCTION, EXCLUSIVE PRODUCTION FÓR 
WARNER MUSIC HUNGARY, MAGNEOTON, ARANYHAL 
KIADÓ, MILKA
^



Számítógépes távtanulási /ehetőség a 
könyvtárban

Napjaink sikerágazata az informatika. Álláshirdetések 
százaiban keresik azokat a munkavállalókat, akik képesek 
kezelni a korszerű IT-eszközöket, ismerik azokat a 
programozási nyelveket, operációs rendszereket és 
adatbázisokat, melyek működése az információs társadalom 
alapját jelenti.
A képzési rendszer lényege, hogy az alapfokú ECDL és 
CIT02-es informatikai végzettségtől kezdve a programozó, 
rendszer programozó képzettségek megszerzését teszik 
lehetővé ezek az oktatási tananyagok.
A Szofi Oktató- és Továbbképző Központtal együttműködve 
Szofi Pont lesz a könyvtárban. Ez azt jelenti, hogy a 
Szofi kb. 1. 200.000,-Ft értékben számítógépes tananyagot 
(könyveket, CD-ket) biztosít a tanuláshoz, melyet a 
könyvtárba beiratkozott olvasók helyben térítésmentesen 
használhatnak.
A Szofi oktatási módozatai közül beiratkozott olvasóink az 
egyéni felkészülési formát vehetik igénybe. A könyvtárban 
elhelyezett tananyagokból felkészülve On határozza meg, 
hogy milyen sorrendben és mikor teszi le a modulvizsgákat. 
A könyvtár által biztosított Internet-hozzáférésen keresztül 
feljelentkezhet a Szofi weboldalaira, ahol teszteket oldhat 
meg, és egyéb támogatást kaphat tanulmányaihoz. (Teszteket 
és feladatokai: egyébként gyakorolhat a CD_ROM-on kersztül 
is.) Amikor Ön úgy gondolja, hogy megfelelő ismerettel 
rendelkezik, vizsgára jelentkezik a Szofihoz.
Mibe kerül ez önnek?
-Időbe, hiszen saját idejéből kell egyénileg felkészülnie. 
(Viszont kevesebb időbe, mintha Szegedre kellene utaznia 
egy tanfolyamra.)
-Annyi pénzébe, amennyi időt az Interneten tölt 
-A vizsga- és a regisztrációs díj költségébe. (A vizsgadíj 
előreláthatólag modulonként 3000,-Ft, 
a regisztrációs díj 7500,-Ft.)

A tanulók diákkedvezményt vehetnek igénybe.
A tananyagok november közepétől lesznek hozzáférhetőek 
a könyvtárban.
Bővebb felvilágosítás a könyvtárban személyesen vagy 
telefonon: 517-170
A folyóiratok régebbi számai kikölcsönözhetőek a 
könyvtárból.

Kedves algyőiek!
A tájház helyismereti anyagát szeretnénk bővíteni, ezért kérjük 
Önöket, amennyiben birtokukban vannak nélkülözhető régi 
iratok, bizonyítványok, diplomák, oklevelek, érmek, fényképek 
és egyéb tárgyak, átvételi elismervény ellenében ajánlják 
fel intézményünknek. A dokumentumokat és tárgyakat a 
jogszabályoknak megfelelően kezeljük, feldolgozzuk, őrizzük, 
és Algyő polgárainak épülésére használjuk.

Köszönjük

A Faluház november havi tervezeti 
programja

Autóvezetői tanfolyam 10 alkalommal.

Falugazdász
Kedden
Pénteken

10-én (szombat) 
12-én (hétfő) 
17-én (szombat) 
24-én (szombat) 
30-án (péntek)

9.00-16.00 óráig,
9.00-12.00 óráig várja ügyfeleit.

9 órától 16 óráig Egészségnap 
17 órakor a Kolibri Színház előadása 
Katalin bál Nőegylet 
Nemzetiségi est. Dinamix 
Tini buli

okt.1-én (szombat) 35 éves a Hagyományőrző Együttes

□ Fiúk, lányok figyelem!
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek 
ahhoz, hogy belekóstoljanak egy kicsit a “kifutók 
világába”.

Erre lesz lehetőséged az idei szépségnapon (2001. 
december 8.) amit ismét egy fergeteges divatbemutató fog 
zárni.
Erre várjuk jelentkezéseteket. 5-25 éves korig

Jelentkezhetsz:
-személyesen a Faluházban
-Benyák Izabellánál a 06-30-25-22-138-as telefonszámon. 

Próbák előtti megbeszélés november 12-én 
17 órakor lesz a Faluházban.□ □

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Elképzeléseink szerint minden hónapban időszaki 
kiállítást rendezünk olyan anyagokból, melyek gyűjtők 
tulajdonát képezik, és szívesen mutatnák meg 
mindannyiunknak.

Ezúton felhívjuk azok figyelmét, akiknek még vannak régi 
képeslapjaik (1900-1960-as évek, vagy annál régebbi) és 
szívesen rendelkezésünkre bocsátanák egy kiállítás erejéig, 
kérjük jelezzék szándékukat.

Segítségüket előre is köszönjük.

A 100-200 éves miseruhákat bemutató kiállítás november
15-ig még megtekinthető.
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Ökölvívás
Az Algyő SK ökölvívói közül ketten szerepeltek a Nemzetközi 
Rába Kupa Ökölvívó Gálán 2001. október 12-14. között 
Győrött, képviselve Csongrád Megyét is.
A 81 kg-os súlycsoportban Major József a szlovák bajnokon 
akadt fenn az elődöntőben, így bronzérmes lett (Jóska 
igazából középsúlyú, de nem tudta hozni a súlyát, Így 76,15 
dkg- mai mérlegelt és került egy súlycsoporttal feljebb). 
Szupernehézsúlyban (+91 kg) Molnár Péter lépett a kötelek 
közé az elődöntőben és verte meg a soproniak kiválóságát, 
aki korábban többszörös magyar bajnok volt kisebb 
súlycsoportban. Peti számára következett a döntő, Győrben 

. a város kedvencével, a 130 kg-os Bágyi Csabával mérkőzött, 
aki ezidáig minden mérkőzését kiütéssel nyerte. Peti 
nagyszerűen, bátran küzdött és nyerte 4:1-es pontozással a 
mérkőzést. És jött a meglepetés; 3:2.re a győri versenyzőnek 
ítélték a meccset.
Szerencsére - az Algyő Fejlődéséért Alapítvány jóvoltából - 
velünk volt Kovács Csaba operatőrként, és a videofelvétellel 
bizonyitván igazunkat rögtön óvást nyújtottunk be.
Hogy Algyő kábel-tv előfizetői is meggyőződhessenek 
elfogulatlanságunkról és igazunkról 2001. november 
hónapban több alkalommal megtekinthetik e fantasztikus 
mérkőzést.
Amennyiben a Magyar Ökölvívó Szövetség óvásunknak 
helyt adna, úgy a döntők eredménye szerint első helyen 
Szlovákia válogatottja végzett, a második helyen Győr, 
és a harmadikon Algyő.
Két hét múlva - november 1-én - kezdődik az Országos 
Bajnokság a serdülők számára. Algyőt Fekete Sanyika 
képviseli az 55 kg-os súlycsoportban, éremesélyesként. 
Szurkoljunk neki!

Kátó Sándor
Szakosztvez.,edző

Pályázat 
Az olvasás Éve jegyében

A könyvtár az alábbi pályázatokat hirdeti meg általános 
iskolásoknak:
Alsó tagozatosoknak "Mesélj! Rajzolj! Kutass!" címmel. 
Felső tagozatosoknak “Varázslók és Boszorkányok” 
címmel.
Mindkét pályázat felhívása és feladatlapjai megtalálhatók az 
iskolákban és a könyvtárban.
A megfejtéseket november 25-ig kell beküldeni a 
könyvtárba. Mindkét kategóriában az első 10 helyezett 2000
- 2000,-Ft értékű jutalomkönyvet kap

■ .^ .̂'AlgyQÍffirmoiidó
Sport 

Kézilabda Aigyőnf?)
Az Algyői Kézilabda Egyesület 1997-ben alakult azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy minőséget létrehozva gazdagítsa 
a település életét. Az előbbit,- azaz a minőséget- már 
sikerült megteremteni, de sajnos játékhely hiányában 
ebből az algyői emberek nem sokat érzékeltek. (Kivéve 
persze azt a néhány játékost, vezetőt és lelkes szurkolót, 
akik hétvégenként rendszeresen megtisztelik a Déri 
Szakközépiskola Tornacsarnokát). Mit is jelent ez a minőség? 
Nézzünk egy pár eredményt, amivel- bátran írhatom- nem sok 
hasonló lélekszámmal rendelkező település büszkélkedhet:

1. Jelen pillanatban Algyőnek (az Algyő SK két felnőtt
csapatát is beleszámítva) kilenc kézilabda csapata van.

2. Kettő NB ll-es felnőtt és ifjúsági csapat működik (ez
kézilabdában a harmadik legmagasabb osztály).

3. Az NB ll-es felnőtt női csapatunk a legutóbbi bajnok
ságban harmadik helyen végzett.

4. Az ifi lányok elsők, míg a fiúk harmadikok lettek.

5. A siófoki Beach Housee-on megrendezett strandkézilabda 
döntőn az ifi lányok olyan dolgot hajtottak végre, amit még 
soha senki Algyőn: országos bajnokok lettek és kivívták a 
jogot, hogy a jövő nyári spanyolországi világbajnokságon Ők 
képviselhetik Magyarországot.

6. A sok éves munkával és ezekkel az eredményekkel 
elértük, hogy Algyő, és az azt képviselő Kézilabda Egyesület 
"nagy hatalomnak” számít a térségben a sportágat szeretők 
szemében.

Sportemberek lévén mindig újabb és újabb célokat tűzünk 
ki magunk elé. Úgy gondolom, hogy a következő szint 
eléréséhez két problémát kell rövid időn belül megoldanunk, 
amelyek nélkül nem képzelhető el a továbblépés, sőt a 
szinten tartás sem; az egyik a sportcsarnok felépülése, a 
másik az iskolai kézilabda oktatás beindítása. Szerencsére 
az utóbbiról talán már múlt időben beszélhetünk, hiszen az 
iskola és az önkormányzat hathatós segítségével és Németh 
Sándor (az egyesület elnökhelyettesének) irányításával 
szeptember közepétől három csoportban folyik a gyerkőcök 
kézilabda oktatása. Remélem, hogy a résztvevő tanulók és 
a szüleik is felismerik az ebben rejlő lehetőséget és közösen 
meg tudjuk alapozni a sportág jövőjét a községben. Ez csak 
is együtt sikerülhet!

Molnár Áron
Algyő KE 

elnök
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HÁZIORVOS RENDELÉSE
Dr. Bállnd Sándor

November 5 - 9  1 2 .3 0  - 1 7 óra
November 1 2 - 1 6  7 .3 0  - 1 2  óra
November 1 9 - 2 3  1 2 .3 0  - 1 7  óra
November 2 6  -3 0  7 .3 0  - 1 2  óra

Telefonszám: 0 6 -3 0 /2 6 0 -3 8 -9 9

8 . 1 5 - 1 4 . 1 5  
1 2 .0 0  - 1 8 .0 0  

9 .0 0  - 1 4 .0 0

^  Dr. Kovács Ágnes t
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

MOL-utalványt elfogadunk.
^  Egészségház u. 42, Telefon: 2 6 7 -2 0 2  ^

3 1 +HÁZIORVOSIRENDELÉS+ ^
A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt:

DR. T Ó T H  MÁRIA  
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
hónapban a következők szerint rendel:

November 0 5 -0 9  1 2 .3 0 - 1 7 . 0 0
November 1 2 -1 6  7 .3 0  - 1 2 .0 0
November 1 9 -2 3  1 2 .3 0 - 1 7 . 0 0
November 2 6 -3 0  7 .3 0  - 1 2 .0 0

Telefonos elérhetőség:
0 6 -6 0 -3 8 1 -8 6 3 ; 0 6 -6 2 -2 6 7 -2 0 2

e-mail címe: drtothma@ axelero.hu.
Honlap: http://web.axelaro.hu/drtothma 

Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát 
igazoló okmányokat.
eh___________________ __________________________ rEf

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

A rendelő címe:
Szeged, Kossuth L ajos sgt. 15-17 

Telefon: 474-374 
Hétköznap 17.30 másnap reggel 7.30 óráig 

Szom bat, Vasárnap, Ünnepnap 
7.30 -tói másnap reggel 7.30 -ig

^  Dr. Molnár Mária
csecsemő és gyermekszakorvos 

telefonszáma: 0 6 -3 0 /9 6 -3 3 -7 5 6
Telefon: 2 6 7 -2 3 4

Betegrendelés:
Hétfő 8 .0 0  -tói 1 2 .0 0
Kedd 8 .0 0  -tói 1 2 .0 0
Szerda 1 3 .0 0  -tói 1 6 .0 0
Csütörtök 8 .0 0  -tói 1 0 .0 0
Péntek 8 .0 0  -tói 1 2 .0 0

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtök 1 0 .3 0  -tői 1 4 .3 0

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 9 .0 0  -tói 1 0 .0 0

Terhes tanácsdás:
Hétfő 8 .3 0  -tói 1 0 .0 0

Szeged terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Ádám  
T e le fo n :4 2 i-0 2 i /  2 5 6  mellék 

Önálló védőnői tanácsadás:
Algyő, Egészségház u 4 2 ., telefon: 2 6 7 -2 3 4

Kedden 1 3 . 0 0 - tó i  1 5 .0 0  óráig

HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Töröknó Dr. Kálmán Antónia

November 0 5 -0 9  
November 1 2 -1 6  
November 1 9 -2 3  
November 2 6 -3 0

0 7 .3 0  - 1 2  óra
1 2 .3 0  - 1 7  óra
0 7 .3 0  - 1 2  óra
1 2 .3 0  - 1 7  óra

Telefonszám: 06-30/249-57-08,62/267-909

^ ________________________________________

^  Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA ^
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

Algyő, Bartók B. u. 7 6 .1.em. 5 
Rendel:

Kedd, Csütörtök: 1 6 .0 0  - 1 8 . 0 0  -óráig 
Telefon: 0 6 /2 0 /9 6 5 0 -9 9 7

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is!
Fényre kötő fehér tömések.

Porcelán pótlások minden fajtája 
Ultrahangos fogkő-eltávolltás

MOL-utalványt elfogadok.

mailto:drtothma@axelero.hu
http://web.axelaro.hu/drtothma


Algyői Hírmondó.
J  JŰJJÜN HOZZÁNK TENISZEZNI V

STRHNDRÖPLHBDÁZNILÚBTENGÓZN! !
Kulturált környezetben bármikor szívesen várjuk a sportolni vágyókat, 

az algyői Sportközpont területén.
/Gyevi Üzletház mögött/

TENISZPÁLYA, LÁBTENGÓPÁLYA bérleti díja: 400.-Ft/óra 
STRANDRÖPLABDA pálya bérleti díja: 250.-Ft/öra

A pályákon rendezett csoportmérkőzésekre árengedményt adunk. 
Jelentkezni a helyszínen, a gondnoknál.

GYEVIÉP Kht.
^___________ Telefon: 267-567___________

Redőny, reluxa
harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

Telefon: 06-30/ 9530-395

Egész télen incjyen fűthet, 
Ha részt vesz a DEGÁZ Rt.. ÉGÁZ 

Rt. Nyereményjátékában!
2001. október 15. és november 30. között
A földgázszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó háztartás 
ügyfelek, valamint mindazon lakosok, akik fenti időszak 
alatt kötnek megállapodást az utcai gázvezeték kiépítésére 
ngatlanukhoz, sorsoláson vehetnek részt.
Feltételek:
Gázszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó fogyasztási helyen 

műszaki átvételt követően a mérőóra felszerelésének 
megrendelése 
vagy

leágazó vezeték kiépítésére vonatkozó megállapodás 
megkötése a gázszolgáltatóval, és a hozzájárulás 
összegének befizetése,

a jelentkezési időszak alatt.
Mindkét esetben jogosult fogyasztási helyenként egy 
átékszelvényre, amit kitöltve az illetékes ügyfélszolgálati 
rodába kell eljuttatnia. Az értékelhetően kitöltött és 
elentkezési idő alatt leadott szelvények vesznek részt, a

2002. január 16-i sorsoláson, 
gázdíj jóváírás igénybevételéhez a fogyasztás 

megkezdésének határideje 2002. november 30. Amennyiben 
a nyertes a gázfogyasztásba addig nem kapcsolódik be, a 
nyeremény érvényét veszti.
A sorsolást 8 kirendeltségünk ügyfelei közt külön bonyolítjuk 
e, a nyeremények így

8 db 100.000 Ft
16 db 50.000 Ft
értékű GÁZDÍJ jóváírás 

Kérje a játékszelvényt munkatársainktól.
DÉGÁZ Rt.
Szegedi Ügyfélszolgálati Kirendeltség 
Jgyfélszolgálati irodáink:
Szeged, Vásárhelyi P. u. 6.

Szeged, Szent István tér 12-13

Algyffn
Bartók B. úton 2. emeleti 
1+2-es lakás garázzsal 

családi okok miatt sürgősen eladó.
Érd.: Kónya István 

Szeged, Tarján széle 6/a 
________________ Tel.: 478-281_________________

^Vállalok kőműves- és b u rk o lo d  
munkát,

kémény és tetőfelújítást. 
Tel: 06-20/ 42 -8 0  -140

Kőfal u.19.A
fénymáso/ás

A 4 -  9 , - F t / d b ;  dup la  o ld a l 1 3 ,-F t /d b  
A 3 -  1 2 ,-F t /d b ;  d u p la  o ld a l 18,- F t / d b  

G Y E V IÉ P  K h t.
A lg yő , K a s té ly k e r t  u tc a  16 

T e l: 2 6 7 -5 6 7  
M unkanapokon : 0 7 .0 0 -1 5 .0 0  ó rá ig

MAGÁN-, ÉS JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Banki hite/ ügyintézés, teljes

S 1 A -S 1 A  N R .1 .B T .
körű TB ügyintézés.

könyvelés,Szalontd Rózái a
pénzügyi ta tás  adó pénzügyi tanácsadás
tei. '

4 Szállítás, fuvarozás 4
1 500  K g -o s  k i s t e h e r a u t ó v a l  

7 0 , - F t / k m + 5 '6 0 , - F t / ó r á  
2 t e n g e l y e s  2 5 0 0 k g - o s  n a g y m é r e t ű  

u t á n f u t ó v a l  9 0 , F t / km  + 5 6 0 , F t / ó r a  
b r u t tó  á ron  

É r d e k l ő d n i  a G Y E V I É P  Kht .  
T e l e p h e l y é n  (v o l t  M ű v e l ő d é s i  Ház)  

A l g y ő ,  K a s t é l y k e r t  u. 16 
Tel :  2 6 7 - 5 6 7  

M u n k a n a p o k o n :  0 7 .0 0 -  15 .00  ó rá ig

,2001 NOVEMBER



TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ ^
Temető nyitva tartása: 2001 november 01 - 2002 márc. 31-ig 7 -16 óráig 
A temetőben teljés körű temetkezési ügyintézés történik. A hely
színen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató te
remben lehet igénybevenni a szolgáltatást, (szertartás, halottszállítás, 
sírásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, 
sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve 
a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gond
noknál,
Ügyfélfogadás személyesen: hétfőtől- péntekig 08-12 óráig illetve rend
kívüli esetben a család igénye szerint, információ telefonon: 
minden nap (szombat, vasárnap is) 08-18 óráig 06/ 20 / 32-77-406 
Éjjel- nappal díjmentes halottszállítási ügyelet:

06/20/32-77-406 06/20/94-33-645 
Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sírtisztítás 
családi urnasíremlék, műkőpad, váza rendelés. 1-es és-2 es nyitott és 

‘B l  fedett síremlék, információ: 267-567 GYEVIÉP K h t _________pET

CMEGNYÍLTA GENERAL!- PROVIDENCIA 
BIZTOSÍTÓ RT. ALGYŐI KÉPVISELETI 

IRODÁJA.
Irodánk vállalja:
BIZTOSÍTÁSOK TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSÉT 

Élet - és balesetbiztosítások 
Egészségbiztosítások 
Keresőképtelenségi biztosítások 
Telki Magánklinika szolgáltatásainak igénybevétele 
Lakás - társasház biztosítások 
Kötelező gépjármű - felelősség biztosítások 
Biztosítási zöldkártya 
CASCO 
Utasbiztositás
Munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás 
Vállalkozói vagyonbiztosítás 
Mezőgazdasági biztosítások 

BEFEKTETÉSEK:
Tandíjprogramok továbbtanulás finanszírozására 
Hozományszerződések 
Nyugdíjjárulékok
Önkéntes magánnyugdíjpénztári tagság 
CIB lakossági folyószámlanyitás 
Rövid és hosszú távú befektetések 
Tőzsdei befektetés 

HITELEK KÖZVETÍTÉSÉT 
Lakásépítés, felújítás, lakásvásárlás esetén 
Szabad felhasználású hitelek 
Lakáselőtakarékossági programok elkészítése 
Lakáskassza és
Hitelfedezeti szerződések megkötését

Keresse fel irodánkat munkanapokon: 7-15 óráig *
| GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16

Telefon: 267-567

J DÉLMAGYARORSZÁG és a SZUPERINFÓ L
KERTVÁROS MELLÉKLET

Szerb Bazár /  Terjesztés: Röszke határállomás 
Román Bazár / Terjesztés: Nagylak határállomás 

hivatalos hirdetésfelvevő helye:
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

hétfőtől-péntekig 07-15 óráig 
Telefon: 267-567 

Kérjük a hirdetés feladásakor szíveskedjen, a személyi igazol
ványt magával hozni! J '

X  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \
/volt kuktor/

2001. október 01.- 2002. február 28. között
Hétfőtől-szombatig 08oo-16°° óráig
Vasárnap 08”  -12°° óráig

vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, fekete-fehér 
újság, alumínium, sárgaréz, vörösréz, PE fólia / fóliaházi fólia /
Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból ne öntsék ki a savat, 
ne törjék össze, ne szennyezzék a környezetet, a hulladékudvarban EU 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető.

Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
/volt Művelődési Ház/

Munkanapokon: 08°°-16°° óráig
Telefon: 2G7-5G7

Tiszteit megrendelőim, 
vásárlóim!

Várom önöket a következő szolgáltatásokkal! 
Ékszerkészítés:

Tönkrement, javíthatatlan arany ne álljon otthon a fiók 
Mélyén, az Ön által megálmodott ékszert, elkészítjük! 

Ékszerjavítás:
Régi, megsérült ékszerei a régi fényükben 

pompázhatnak Önön!
Értékbecslés:

A napi piaci viszonyoknak megfelelő érték meghatározás. 
Felvásárlás:

Sérült, vagy megunt ékszerei holttőkét képeznek. Mi napi 
árfolyamon felvásároljuk azokat. 

Füllyukasztás:
A kiváló minőséget biztosító Studex cég termékeivel. 
Karácsony közeledtével keressen minket bizalommal, 
mert válogatott minőségű arany és ezüst ékszerekkel 
várom kedves vásárlóimat! Szilágyi P. Imre

Ékszerész 
Nyitva tartás:
Hétfő de: 10-12 du: 14-17
Kedd du: 13-16
Szerda de: 10-12 du: 14-17
Csütörtök du: 13-17
Péntek de: 10-12 du: 14-17

__________________________________________

Képviselői fogadóórák
November 07. szerda Beck Gábor

November 14. szerda

November 21. szerda

November 28. szerda

Polgármesteri fogadóóra: 
Minden páros héten szerdán 
Alpolgármesteri fogadóóra:
Minden páratlan héten szerdán

Vidács László 
Borbély János 

Molnárné Vida Zsuzsanna 
Bakos József 

Juhász Sándor 
Bakos András 

Juhász István

14-17  óráig

14 -17 óráig
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Vízszintes: 1, A beküldendő első
része (zárt betűk:E,Z); 16, Részekre 
oszt 17, Angol férfinév; 18, Linzi 
sportegyesület;; 19, Női név; 20, 
EEEE; 21, Okleveles röv.; 22, 
Túlium vegyjele; 24, Keresztyén 
Ismeretterjesztő Alapítvány; 25, A 
beküldendő harmadik része; 30, 
Ételízesítő; 31, Nagy értékű 
kártyalap; 32, Bevés idegen szóval; 
34, Igaznak fogad el; 36, Telesport; 
38, Szkandlum; 39, Hegy franciául; 
40, Uncle...; 42, Arcátlan; 45, 
Határrag; 47, Diárium eleje; 48, 
Kezdetben édest; 49, Alig érthetően 
beszél; 50, Kártyajátékokban az 
utolsó ütés; 53, Réz...-permetszer; 
55, Pipázik népiesen; 56, 
Szolmizációs hang; 57, Kiütés jele

Függőleges: 1, A beküldendő második része (zárt betűk:C,ő,N,L,E,V,N); 2, Noví...-Újvidék; 3, Akta; 4, Kicsinyítőképző; 5, Köti az ...a 
karóhoz; 6, Régi fonóeszközt használ; 7, Magyar, luxemburgi autójel; 8, Máz; 9, Fordított ági; 10, Előadó; 11, A legjobb fűtőértékű 
feketeszén; 12, Ubul egyik fele; 13, Lefekvésre felszólító katonai kürtjei; 14, Fekete István műve; 15, Régi kivégzések; 21, Katonai 
egység; 23, Magyar Állam Vasutak; 26, Becézett Ibolya; 27, Csont latinul; 28, Férjes asszonyok neve elé teszik az angoloknál; 29,
Japán, Olasz,máltai autójel; 33, ...baba-filmcím; 34, Az angol királynő megszólítása, röviden; 35, ...mán-űrhajós angolul; 37, Egy kis 
susogásl; 41, Juttatá-e; 43, Ruha-kártevő; 44, apró darabokra törj; 46, Francia író; 49, Fordított kanl; 51, Római 52; 52, Cselekvés 
rendje; 54, Lakó egyneműi; 55, Schutz-Staffel; 57, Kicsinyítőképző;

Hamvas Béla: Unicornis

r p

Sövényiiövények,
m agastörzsű rózsa,

szomorú eperfa, gömfoszivarfa, 
tulipánfa, sziklakerti törpetenyők, 

cserjék széles választéka.
Tj^:^2743Q "a8yTESCO-tOl 100 H l, SzeRMl. Kílrtöltémi. 31.

^  Szalagfüggöny, Redőny, Reluxa, ^  
Harmonika ajtó,

Üvegszálas szúnyogháló

50%-os őszi árengedmény
Ha most megrendeli ablakához a redőnyt, akkor 

az üvegszálas szúnyoghálót 50%-os árengedménnyel 
szereljük fel garanciával.

Roló KFT.
Tel: 268-853 06-30/ 23 - 62 - 554

Vállaljuk !
Telekhatáron belüli szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítését

AL-CSAT Bt.
Algyő, Téglás u. 123.

Telefon: 268-738,268-901, 06-20/362-20-28

J KECSKE TEJ
árusítása: 150,-Ft/l 

(betegségm entes anyáktól) 
Algyő, Téglás u. 123. 

Tel.:268-738; 20/ 362-20-28
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Q ffih fm w v c lá j az önkormányzat lapja 
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: Dr. Piri József 

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 
Ménesi lajosné, Kis Nóra.

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u.2 . , Könyvtár. 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda Készült: 1500 példányban


