
Lehetne-e Algyőből város?
A címben megfogalmazott 

kérdés azóta izgatja az algyői
eket, hogy a község visszasze
rezte önállóságát Szegedtől, 
és a két megyei jogú nagyvá
ros, H ódm ező v ásárh ely  és 
Szeged között félúton látvá
nyos fejlődésnek indult. Bará
ti beszélgetések alkalm ával, 
például így, az Anna-napi bú
csú idején , m ikor a távolra 
szakadt algyőiek is hazatérnek 
vendégségbe, és például az 
Ő sgyeviek  B ará ti K örének  
rendezvényén véleményt cse
rélnek, érdemes megvizsgálni: 
tényleg, lehetne-e A lgyőből 
város.

V árosnak  len n i rang , ez 
eg y érte lm ű . Ám a váro ssá  
n y ilván ítás p lu sz  jo g o k k a l 
nem, inkább több kötelezett
séggel jár. Az előnyök között 
említhető, hogy a város egyes 
állami támogatások esetében 
többet kap, mint egy község, 
tehát pénzügyi szem pontból 
előnyösnek mondható az elő
relépés. Ugyanakkor a város
nak bizonyos intézm ényeket 
(például önálló könyvtárat) 
kell fenntartania, de nem kö
telező a hagyományosan váro
sias jelleghez tartozó olyan in
tézményt, mint például közép
iskola, vagy kórház működtet

nie. A várossá nyilvánításhoz 
az is szükséges, hogy az erre 
pályázó település térségi sze
repkört töltsön be, azaz „vá
roshiányos” helyen legyen, il
letve más településeket is ki
szolgáljon.

A címbeli kérdésre adandó 
válaszhoz tudni kell azt is, 
hogy Csongrád megye az or
szág legurbanizáltabb terüle
te. Ugyanis az itteni 420 ezer 
lakos több mint 72 százaléka 
a nyolc városban él, azaz alig 
28 százalék marad a megye 
ötvenkét egyéb településére. 
Ám az ötvenkét település kö
zött van öt olyan nagyközség, 
mely lakosságának az ötezret 
m eghaladó szám ánál fogva 
kérhetné várossá való előlép
tetését. E körbe tartozik Algyő 
is a 2001. évi népszám lálás 
idején rögzített 5 ezer 862 fős 
lélekszámával. Aki úgy foly
tatja a város melletti érvelést, 
hogy M órahalom lakosainak 
száma 2001-ben csak 5 ezer 
472, m égis város lett 1989- 
ben, annak figyelmét elkerüli, 
hogy a közigazgatási reform 
szerint a várossá nyilvánítás
hoz té rsé g i szerep  is ke ll. 
Márpedig ilyen térségi szere
pet Algyő nem tölt be. Ugyan
akkor elm ondható: városias

jellegű változások zajlanak -  
Algyő önkormányzatán kívül
-  a nagy  k özség  g a zd a 
ságában és társadalmában. A 
várossá nyilvánításkor lénye
ges egyéb szempontok, így a 
helytörténet alapján vázolható 
jelentőség, az infrastruktúra 
fe jle ttsé g e , a közm űve- 
sítettség állapota, a rendezési 
terv megléte, az intézményhá
lóza t k ite rjed tség e  a lap ján  
Algyő szép hagyom ányokat 
ápoló, modern település.

A várossá nyilvánítás több
lépcsős döntés: a nagyközség 
képviselő-testületének a vá
rossá nyilvánításról*szóló ké
résével a megyei közigazgatá
si hivatalhoz kell fordulnia, a 
kérelméről -  a Belügyminisz
térium szakembereinek véle
ménye alapján -  végül a köz- 
társasági elnök dönt.

Az adottságok és a lehető
ségek egybevetéséhez fontos 
adalék: Magyarországon a te
lepülések alapjogai egyfor
mák, vagyis minden helyi önT 
korm ányzat egyenlő. Tehát 
Algyő nagyközségként is szé
pen boldogulhat, sőt: sikere
sebb lehet, m in tha várossá  
lenne.

Nemes Nagy Ágnes

Nyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.

Megláthatod te is velem.
Csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
Ez itt az út, felénk futó,
Ez itt akác, ez itt levél.
Ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
Hasát veri a nyári fű,
Ez itt virág, ezer, ezer,
Ez a sötét gyalogszeder,
Ez itt a szél, a repülés,
Az álmodás, az ébredés 
Ez itt gyütnölcs, ez itt madár,
Ez itt az ég,
Ez itt a nyár.

Majd télen ezt előveszem,
Ha hull a hó, nézegetem.

Nézegetem, ha hull a hó:
Ez volt a ház, ez volt a tó.

„Újgyeviek” 
találkozója

Az algyői po lgárm esteri h ivatal 
o k tó b e rb en  ta lá lk o z ó ra  h ív ja  az 
újabban, illetve néhány éve Algyőre 
települt családokat. A fórumon fontos 
információk hangzanak el Algyőről, a 
község közéletéről, de az „újgyeviek” 
is elmondhatják, új lakóhelyükön mi 
szerez szám ukra öröm et, mi okoz 
nekik bánatot, m ilyennek szeretnék 
A lgyőt lá tn i, m it kérnek  a község 
önkorm ányzatátó l, m it tennének a 
falujukért. A várhatóan a faluházba 
összehívott találkozó időpontjáról az 
Algyői Hírmondó is értesíti az ős- és 
az újgyevieket.
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E zer három  év múltán

Szentről, királyról, kenyérről

Az Algyői Gazdakör szervezte 
bemutatón az algyői nyugdíjas 
klub tagjainak termékei a har

madik helyet szerezte meg.

Kacifántos úton érkezett hozzánk 
az István név. Görögországból latin 
és szláv közvetítéssel jutott ide, a 
Kárpát-medence közepébe. E nevet 
hajdan Istefáként használták, s ezt 
jelentette: virágkoszorú. A pogány 
időkben Vajk volt, s csak a keresz
ténységben lett István. Ezen szép 
nevet viselte első királyunk, akit az 
1038. augusztus 15-ei halála után 
1083-ban - Imre fiával együtt - avat
tak szentté.

Szent Istvánra emlékeztünk au
gusztus 20-án, aki ezerhárom esz
tendeje alapította meg országunkat.

Az új kenyeret is ekkor ünnepel
jük, de mondjuk arató ünnepnek is, 
hiszen a szántó-vető-arató esztendős 
munkája testesül meg az új búzából 
sütött kenyérben, Isten testében.

Arató ünnep. A következőket a 
N ők L apjából p lagizálom . Több 
mint száz év elteltével néprajzkuta
tók rábukkantak Darányi Ignác volt 
földművelésügyi miniszter azon tit
kos leiratára, amely szorgalmazta az 
arató ünnep megrendezését, hogy 
enyhítsék a XIX. század végén fel
lángoló arató sztrájkokat. Ezzel a 
szórakozással, mulatsággal szándé
kozták közelebb hozni egymáshoz a 
gazdát és a munkásokat.

Az új kenyér ünnepét, ősi magyar 
hagyománynak tudtuk eleddig. Nos, 
nem az! Az elsőt 1937-ben Péter Pál 
napján tartották itt a szomszédban, 
Szegeden. A következőt csak 1941- 
ben rendezték a szabadkai Hitler té
ren. .. Ez hát a történelem.

“Ennél fogva megparancsolom ne
ked fiam , hogy a jövevényeket 
jóakaróan gyámolítsad és becsben 
tartsd, hogy nálad szívesebben tartóz
kodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

Az algyői Gálné Nagy Ildikó sző- 
nyegszövó'-textiltervező munkái

ra sokan kíváncsiak voltak.

Szent István intelmeiből szól az 
idézet. A jóság, a szeretet, a bölcs 
előrelátás sugárzik ebből. Ilyen volt 
első királyunk.

Hasonlóak vagyunk mi, algyői 
polgárok. Szívesen, szeretettel foga
dunk, fogadtunk augusztus 20-án 
vendégeket az ünnepen.

Az algyői citerások ismét letették 
névjegyüket. Nagyszerű volt. Dél
után kezdődött és késő estig tartott a 
műsor. Tizenkét-tizennégy éves, ál
talános iskolások Csanádpalotáról 
érkeztek. A Móló Mátyás karnagy 
dirigálta fúvósok előadása kiváló 
volt. Katona nótákat, tánc- és film
zenéket, M ozartot meg polkát és 
csárdást adtak elő. Sokat vesztett, ki 
nem volt ott.

A régi magyar kirakodóvásár is 
kellemes színfolt volt. Nagyon szép 
fabútorokat csomoros nyárfából ké
szített egy kecskeméti mester. Az 
algyői Gálné Nagy Ildikó szőnyeg- 
szövő-textiltervező is remekelt. Ér
dekes volt látni a gyom aendrődi 
nyomdász papírmerítését, a vásár
helyi keramikusok termékeit.

Farkas Imre vállalkozó kecské
ket a ján lo tt lic itá lásra . H uszon- 
nyolcezer forint jö tt össze, amiből 
játékokat vesznek az óvodásoknak.

A m últnak tudója lehet a jövő 
mestere -  idézte dr. Piri József pol
gármester az ünnepi köszöntőben. 
Beszélt ő szent királyunkról, aki a 
legnagyobb múltú megemlékezés 
főszereplője. Emlékeztetett: István a 
pogányokból Istent tisztelő nemze
tet alkotott. Európához, a fejlett né
pekhez csa tlakoz ta tta  hazánkat. 
Törvényei kemények voltak, intel
mei bölcsek, igazak.

N agyközségünk plébánosa, dr.

Az algyői citerások ismét kivet
ték részüket a hangulat terem

tésből.

Laurinyecz Mihály szentelte meg az 
új kenyereket, amiket a táj házi köz
kemencében sütött Csiszer Kálmán
ná Piroska, Herczeg József tűzmes
ter segédletével. Árnyas Rózsa népi 
énekekkel tette magasztossá a mél- 
tóságos ünnepet. A piros-fehér-zöld 
magyar trikolor szalag ölelte Isten 
teste elegáns abroszon mosolygott 
m indannyiunkra napestig . Szép 
volt, megható!

Maradandó élményt adott a két 
éves Parlandó Énekegyüttes műso
ra, Lakatos Béla művészeti vezető 
irány ításával. P ataki A ndrea  és 
Hakucsák Eszter furulya és ének 
előadása növelte a jó hangulatot.

Az algyői Gazdakör nevében dr. 
Gubacsi Ede díjakat adott át a vásá
rosoknak. Első lett Kovács Károly 
gyomaendrődi nyomdász, papírme
rítő, második helyen végzett Bodor 
M enyhért K ecskem ét-hetényegy- 
házi fafaragó, fabútor készítő, az al
győi nyugdíjas klub a harmadik he
lyet szerezte meg.

Bilogcsuk Izabella úgy is, mint 
tűzszerész tette fel az emlékezetes 
ünnepélysorozatra a pontot. M it 
pontot? Abból milliót! Ő vezérelte a 
tűzijátékot. Engem elvarázsolt a lát
vány. Szentről, Isten testéről írtam, 
s este tízkor a tűzijáték az ég felé 
kényszerítette fejem. Istent nézette 
talán. Az egész nap zenei rendezője, 
K ovács A ttila  pom pás érzékkel 
Beethoven talán legszebb muzsiká
ját, a Befejezetlen szim fóniát, az 
Örömódát játszotta CD-ről. Ez ma 
már Európa-himnusz. Odamegyünk, 
befogadtak bennünket -  Szent Ist
ván akarata szerint.

Ács S. Sándor

Az élők 
kötelessége * 

az emlékezés...
K iss S á n d o r  honvéd; 

Algyő, 1914. szeptem ber 
6.: Czirok Rozália - Kiss 
Sándor: lh.- Algyő. A má
sodik világháborúban lutd- : 
műveleti területen szovjet 
fogságba esett. Az Új Ma
gyarországban közö lt és 
szovjet forrásokon nyugvó 
hadifogoly veszteséglista 
szerin t had ifogolyként a 
Szovjetunióban 1945. már- * 
cius 2-án m eghalt. CÚM 
1991. 17.sz.)

K ókay B éláné  B o ro t
vás Em m a polgári áldozat; 
Algyő, 78 éves; Papi Teré
zia - Borotvás Kálmán: lh.: 
S/.cged, Felsótiszapart 4.: 
1944. október 8-án Algyő. 
F a rk iré t 57. szám  a la tt 
szovjet lövedék állal oko
zott sérülés következtében 
m eghalt. (A lg y ő  HA. 
2Í1Ű945.SZ.)

Kovács S ándor honvéd, 
MÁV v á ltó k e z e lő ; Pet- 
rozsénv, 1908.; fel.: Pataki 
Erzsébet; lh.: Algyő: 1944- 
ben tartalékosként mozgó- ; 
sították és Békéscsabára, a j  

| 19. gyalogezred I. zászló- 
aljába h ív ták  be katonai 
szo lg á la tra . A lak u la ta  a 
szolnoki 16. gyaloghado.sz- 
tálv hadrendjében április
ban az 1. hadsereg galíciai 
arcvonalába került. Részt 
vett a Kárpátok szorosaiért, 
majd a Hernád völgyében 
folyó súlyos harcokban. Is
m eretlen  id ő p o n th an  a 
harcokban, vagy szovjet 
hadifogságban halt meg. 
Neve a hősi halottak em 
léktábláján szerepel.

(■Lakossági a d a tk ö /lé -  I 
>ek. Algyő. 1998.) í

Következik:
Kovácsházi M ihály 
K urkó János 
Lakatos Antal

rvt*  )u v .■_% ■■■■■...! ... . ■ , < . A.w  • . r.t fflfl



2003. szeptemberi Hírmondó Önkormányzat 3

Egyensúlyba kerülhet a költségvetési mérleg

Nincs beruházásstop Algyőn
Önállóságának visszaszerzése 

óta fejlődik, gyarapodik Algyő. 
Ugyanakkor a nagyközség gaz
dálkodását több dolog is nehezí
ti. így például az adóerő-képes
ség intézménye, melynek követ
keztében Algyő több év óta az 
egyetlen olyan Csongrád megyei 
település, mely nem kap közpon
ti normatív támogatást azoknak a 
feladatoknak az ellátásához sem, 
melyekkel az önkormányzatot az 
állam bízta meg. A közelmúlt
ban pedig az érte váratlanul a 
költségvetést, hogy a Mól Rt. 
rosszul állapította meg az adót, 
melynek egy részét Algyőnek 
vissza kell fizetnie. E helyzetben 
kérdezte az Algyői Hírmondó dr. 
P iri Jó zse f po lgárm estert, a 
nagyközség milyen anyagi adott
ságokkal milyen terveket dédel
get.

-  Megrendítette-e Algyő költ
ségvetését a Mól Rt. adótúlfizeté
sének kiegyenlítési kényszere, il
letve az adóerő-képesség intéz
ményének részbeni fönntartása ?

-  A Mól Rt. a jövedéki adó fi
gyelembe nem vétele, azaz levo
násának elmulasztása miatt több 
adót fizetett Algyőnek 2001-ben 
124 millió, 2002-ben 43 millió 
forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 
2002-es összeget idén nem fizeti 
be a község kasszájába, míg a 
2001-es adótúlfizetést Algyőnek 
vissza kell adnia. Ez -  a megál
lapodásunk szerint -  idén még 
kamatmentesen lehetséges, ezért 
azt tervezzük, költségvetésünket 
úgy alakítjuk, hogy ezt az össze
get akár hitel terhére is, de még 
ebben az évben visszafizetjük. 
Közben reménykedünk, hogy a 
Mól Rt. bevétele növekszik, s in
nen kezdve az adóbevételünk is. 
Az adóerő-képesség intézménye 
sajnos még létezik, de gazdálko
dási helyzetünkön javít, hogy az 
eddigi semmivel szemben az ál
lami norm atíva 20 százalékát 
mindenképpen megkapjuk. De 
segített az a rendelkezés is, mely 
szerint 5-ről 10 százalékra növe
kedett a személyi jövedelemadó 
helyben maradó része, illetve 
hogy a gépjárműadó teljes egé
szében a te lepülésen  marad. 
Ugyanakkor sokat rontott a költ
ségvetési helyzeten -  a Mól Rt. 
adótöbblet-elvonáson kívül -  a 
közalkalmazotti béremelés, ami
ről tavaly döntött a kormányzat, s

ami önmagában örvendetes, de 
abból a szempontból nehézséget 
hozott, hogy ez 60 millió forint, 
vagyis ennyi hiányt hozott az ál
lami normatíva-bevételtől rész
ben megfosztott algyői önkor
mányzatnak. Szerencsére helyi 
bevételeinket növeli -  a Mól Rt. 
nyereségességén kívül -  az idete
lepülő kisebb vállalkozások helyi 
iparűzési adója, illetve az eladott 
telkek ára.

-  Miben különböznek a jelen
legi és az elmúlt évek beruházá
sai?

-  Az elmúlt években jelentős 
infrastrukturális és közmű beru
házás zajlott Algyőn, így például 
a falu önerőből építette meg csa
torna-hálózatát, a Széchenyi-hitel 
segítségével az új, 14 lakásos ön- 
kormányzati bérlakást. Ezek az 
alapberuházások meghatározzák 
a településen elérhető életminő
séget. Ezekhez társult a telek- 
alakítás, amely népességmegtar
tó beruházásnak minősül. A ne
hézségek ellenére folytatódik, de 
átütemeződik a helyi beruházási 
program.

-  Ha a korábbi lendület foly
tatható lett volna, akkor új isko
la, tornacsarnok és fürdő építése 
lett volna a következő lépés a be
ruházási programban. A tervből 
mikor lesz valóság ?

-  Az iskola és tornacsarnok 
építése akkora léptékű, hogy 
egyelőre terv marad. Ezért idén 
jelentős arányú felújítást végez
tünk az iskolaépületekben, így 
például az idén 100 éves Sárga 
iskolában is. A fürdőépítés vi
szont jelentős lakossági támoga
tást élvez. Az algyőiek nem él
ményfürdőt képzelnek a faluba, 
hiszen e szolgáltatás a két szom
szédos városban elérhető. Ellen
ben szükség lenne az úszásokta
tást szolgáló, illetve a gyermekek 
és az idősek igényeit kielégítő 
meleg vizes fürdőre. Az első el
képzelések szerinti helyen, a sza
badidőparknál viszont nincs al
kalmas termálkút. A futball-pá- 
lya, pontosabban a tervezett 
sportcsarnok melletti területen 
viszont lehetséges egy olajbányá
szatra meddő kút termálkúttá tör
ténő alakítása, ami már az idén 
elkezdődhet, mivel erről szerző
dést kötött az algyői önkormány
zat a Mól Rt.-vel. E jó kondíció
jú víznyerő helyet 25 évre bérbe

veszi a község. Továbbá: azért, 
hogy a fürdő ne szoruljon be egy 
kis területre, az önkormányzat 
magánszemélyektől megvásárol
ta a focipálya és a 47-es út kö
zötti, nagyjából 5 hektáros terü
letet egészen a leendő körforga
lomig. E területet a község ren
dezési terve is pihenő-szórako
zást szolgáló övezetnek jelöli. A 
fürdő terveztetése is elkezdődött 
egy nagykanizsai céggel, hogy 
kész elképzelésekkel vehessünk 
részt egy esetleges fürdőépítést 
tám ogató pályázaton . E te r
málkút lehetőséget teremt a me
leg víz más, energetikai célú fel- 
használására is, például a leendő 
sportcsarnok fűtésére. A kútki- 
képzés, a fürdő első ütemének 
fölépítéséhez szükséges önerő 25 
millió forint nagyságú program, 
melyre az önerőt az önkormány
zat számára a gázközmű vagyon 
kötvényeinek fel nem használt 
része szolgálja.

-  Közel s távol Algyő az a te
lepülés, ahol nagy számban és 
közművesített építési telkeket kí
nál eladásra az önkormányzat. A 
telek-alakítás folytatódik ?

-  Az építési telek-alakítás álla
mi tám ogatással folytatódhat: 
most a Bartók Béla és a Tiszavi
rág utcában, a volt barakkok he
lyén 7-7 közművesített telek jön 
létre. Ezeket várhatóan szeptem
berben nyilvános árverésen érté
kesít az önkormányzat, mert a 
pályázati támogatás miatt e ház
helyek csak versenytárgyaláson 
találhatnak gazdára. A telkek 
egyenként kb. 700 négyzetméte
resek, kikiáltási áruk négyzetmé
terenként 3 ezer forint. De a te- 
lek-alakítás folytatódik: a volt ló
verseny pályánál, vagyis a Kas
télykert utcai bekötő út és a fut
ball pálya közötti területen is 
megkezdődött a közművesítés 
terveztetése, sőt: jelentkeztek cé
gek, melyek ezen a részen lakó
park-szerű beépítést képzelnek 
el. Az önkormányzat úgy véli: e 
helyen jövőre 20-30 építési tel
ket értékesíthet. A telek-alakítás
hoz az éves költségvetésből kell 
az önerőhöz szükséges pénzt elő
teremteni, csak így lehet pályá
zati támogatáshoz jutni.

-  Elkezdődött a Téglás utca és 
a 47-es út kereszteződésében a 
körforgalmi csomópont kialakí
tása. Ezt miért támogatta pénzzel

az önkormányzat?
-  E 160 millió forintos beru

házáshoz Algyő önkormányzata 
biztosított 10 millió forintot, ami 
nem szokványos. A beruházás 
november 15-én fejeződik be. A 
község elöljárósága úgy gondol
ta: ha valahol fontos, akkor itt 
mindenképpen indokolt a körfor
galom építése, ugyanis 1990 óta 
tíz halálos, illetve súlyos sérülés
sel járó baleset történt. Néhány 
éve többmilliós beruházással vi
lágíttattuk meg a csomópontot, 
majd a járműveket lassító folyo
sót alakítottak ki, de végleges 
megoldást a körforgalom meg
építése hozhat.

-  Milyen egyéb, önerős beru
házásokra maradt pénz?

-  Minden algyőit érinti az al
győi tem ető ravatalozójának  
magastetővel való ellátása, ott az 
előtér építése, illetve korszerűsí
tése, ami mostanában befejező
dik. A ravatalozó felújítására kö
rülbelül 13 millió forintot fordí
tott az önkormányzat. A főtér ki
alakításának programja folytató
dik: idén kertészeti beruházás, 
vízelvezetés, közműépítés tör
tént, ezután pályázati támogatást 
keresünk a térburkolatok, a sétá
ló rész, a főtéri kút kiépítésére, 
szóbor vagy szoborpark tervezé
sére.

-  Végül: milyen a költségveté
si mérleg Algyőn?

-  Algyő önkormányzata elren
delte a Mól Rt. követelésének 
adóellenőrzését, annak föltárását, 
hogy a cég mit, hogyan számolt 
az elmúlt öt évben, hogyan osz
totta meg az adót. Sok reményt 
nem fűzünk ahhoz, hogy adóhi
ányt állapítunk meg, mégis végre 
kell hajtatnunk e vizsgálatot, 
mely szeptember élején zárul, 
ugyanis az önkormányzat szep
temberi ülésén dönt arról, elfo
gadja-e a Mól Rt. ellenőri jelen
tését. Az idei költségvetési mér
leg a Mól Rt. irányába létező kö
telezettség nélkül -  pozitív lenne 
Algyőn.

A .H .
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Az ovi: szivárvány
A z óvodába lépés m inden 

kisgyerm ek életében jelentős 
á llo m ás, h iszen  egy új k ö r
nyezetben, új szem élyek kö
zött telnek majd napjai.

A  k icsik  tele vannak vára
kozással, és nem  kis izgalom
m al készülnek az óvodai élet
re. Eleinte ismerkednek a kör
n y e z e tte l, az óvó n én ikke l, 
napról-napra több információ 
birtokába jutnak, s egyre na
gyobb bizalom m al fordulnak 
a felnőttek felé. M indez oldja 
a kezdeti szorongást, és egyre 
m agabiztosabbá teszi őket.

A beilleszkedés nehézsége
it megkönnyíti, ha a szülőkkel

közösen “fedezik fel” az óvo
dát, járják  be az óvoda helyi
ségeit, együtt játszanak, majd 
fo k o z a to s a n  b íz z á k  e z t a 
gyerm ekekre - az óvó néni se
gítsége mellett. Nagy támaszt 
je len the t a szülői biztatás és 
pozitív  gondolkodás, a gyer
m ek türelm es m eghallgatása 
az első óvodai élményekről.

Tbdjuk, hogy a beszoktatás 
eg y  fo ly a m a t, am ely  nem  
egyik napról a másikra válik 
eredm ényessé, sikere sok tü 
re lm et és m egértést k íván  a 
felnőttek részéről.

Óvónők

Befejeződött 
a kajakos sportévad

A  2 0 0 3 -as  spo rtévben  25 
gyerm ek  ism erkedett m eg a 
v íz i  s p o r t ta l .  A  g y e re k e k  
tö b b sé g e  szab ad id ő -je lleg ű  
sportként ism erkedett m eg a 
kajakozássa l, k isebb részük, 
akik  vállalták a versenysport
hoz szükséges m unka elvég
zését, versenyekre jártak.

A  ta v a ly i  é v h e z  k é p e s t  
több  versenyre utaztunk. A z 
e lm ú lt évben  kezdő sp o rto 
lókból 1 fő  versenyezte végig 
az évet, Kopasz M áté. A  ta
vaszi m aratoni M agyar B aj
nokságon (am ely a téli felké
szülés felm érője egyben) 17. 
helyezést ért el, A  nyár dere
kán  m egrendezett röv id távú  
M agyar B ajnokságon 10. he
lyen  végzett. A z idei évben 
toborzott tagokkal rövid fe l
készülés után, a nyári szünet
b e n  h a v o n ta  egy -egy  a lk a 
lom m al tiszántúli régiós ver
sen y ek en  ve ttünk  rész t. II., 
V., III., V I., helyezéseket ér
tek el az algyői 10 éves fiúk 
és lányok.

A sp o rtág  ta lá n  le g f ia ta 
labb versenyzője: Jani A ttila

(szep tem b ertő l 3. osz tá lyos 
tanulója az algyői iskolának), 
d e re k a sa n  v ég ig k ü z d ö tte  a 
versenyeket és m indig figyelt 
arra, hogy a célban legalább 
2-3 v e rsen y ző t m aga m ögé 
utasítson.

A z  a u g u s z tu s  23 - i 
szanazugi versenyről jó  ered
m é n y e k k e l  té r tü n k  h a z a . 
E redm ények: Lányok: kajak 
I-ben  Fekete Fanni 2., N agy  
L i l la  5 .; k a ja k  p á ro s b a n : 
D r a x le r  O rso ly a - D ra x le r  
D o ro ttya  3.; F iúk : k a jak  I- 
b e n  K o p a sz  M á té  2 ., K iss  
Bence 6. helyezést ért el. Ja
n i L illa  és Jani A ttila  is dere
kasan hely t állt a versenyen. 
A  s z ü lő k  tá m o g a tá s á t  és 
részvételét ezúton is m egkö
szönjük.

A  k é t  e d z ő -v e rs e n y z ő  a 
M ag y a r B a jn o k ság  m asters  
k a teg ó riáb an  (hosszú  távú) 
10 kilom éteres, és rövidtávú 
200 m éteres, és 500 m éteres 
szám okban  9 darab bajnoki 
aranyérm et hoztak Algyőre.

Kopasz Péter 
sportoktató

Óvodai térítési díj befizetése
Az óvodai térítési díj befizetési időpontjai 2003-ban:

október 6. (hétfő), 
novem ber 4. (kedd), 

decem ber 4. (csütörtök).

Adomány az ovinak
Köszönetét mond az Algyői Szivárvány Óvoda Farkas Imre 

vállalkozónak adományáért. Az augusztus 20-i helyi ünnepségen 
Farkas Imre (Algyő, Téglás u. 123.) kecskegidákat kínált árvere
zésre. A gidákért kapott bevételt a vállalkozó felajánlotta az óvo
dának. A pénzbeli támogatásból az óvodás gyermekeknek játéko
kat vásároltak.

Szülői értekezletek az óvodában
M argaré ta  csoport 
Süni csoport 
G om ba csoport 
Nyuszi csoport 
Pillangó csoport 
Delfin csoport

szeptember 4. (csütörtök) 16.30 óra, 
szeptember 9. (kedd) 16.30 óra, 
szeptember 9. (kedd) 17 óra, 
szeptember 10. (szerda) 16.30 óra, 
szeptember 11. (csütörtök) 16.30 óra, 
szeptember 4. (csütörtök) 17 óra.

ENSI - SEED Konferencia 
Algyőn és Szegeden

„Fenntartható közösségek és 
iskolafejlesztés.” “Innováció a 
tanárképzésben az akciókutatás 
és a környezeti nevelés lehető
ségei”

Szeptem ber elején Szeged 
nemzetközi környezeti nevelési 
konferenciának ad otthont. A 
konferenciát közösen szervezi 
a SEED - “Iskolafejlesztés a 
környezeti nevelésen keresztül” 
elnevezésű Európai Bizottság 
által tám ogatott Com enius 3 
hálózat és a legfejlettebb orszá
gokat tömörítő OECD, ENSI - 
“Iskolai Környezeti Nevelési 
Kezdeményezések” hálózata. A 
konferencia célja nemzetközi 
tanárképzési modellek bemuta
tása a környezeti nevelés terü
letén.

A helyszíni szervezést a Sze

gedi Tudományegyetem Juhász 
G yula Tanárképző Főiskolai 
Kara, az Algyői Általános Isko
la és a CSEMETE végzi.

Szeptem ber 4-én, 3 órakor 
fogadjuk a 19 ország képvise
lőiből álló delegációt a Falu
házban. Az iskola tanulói által 
előadott pantomim műsor után 
a programot megnyitja dr. Piri 
József polgármester, majd Iván 
Zsuzsanna igazgatónő bemutat
ja  az iskolában folyó munkát. 
A csaknem  100 tagú csoport 
részére iskolánk tanárai bemu
tató tan ítási órákat tartanak: 
„Hulladékból hasznosat” cím
mel Csauth Zsuzsanna, „Egész
séges tá p lá lk o z á s” cím m el 
Janek Erzsébet, „Természetes 
anyagokból játék készítése” té
makörben Süli Zsuzsanna.
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Kedves Olvasók!
_ Bizonyára szokatlan Önöknek, hogy az Algyői Hírmondóban ilyen rovatot látnak, mint a TELENYÁR. ’

Úgy gondoltuk, hogy a nyári vakáció végén, az iskolakezdés előtt használjuk ki az algyői könyvtár és a 
teleház adta lehetőségeket, és a gyerekekkel is kóstoltassuk meg az újságírás ízét. így, a TELENYÁR cí
mű újság láttán úgy véljük, hogy jó l tettük.

A fotón is látható gyerekcsoport nagyon fogékony volt mindenre: megtanulták a számítógépet használni (bár némi ismerettel már 
rendelkeztek), kipróbálták a szövegszerkesztést, a rajzolást - számítógéppel is, a szkennelést, digitális géppel a fényképezést és kép-be
illesztést. Az alábbi írások, a gyűjtések, az interjúk - magukért beszélnek.

Olvassák szeretettel gyermekeink összeállítását, a TELENYÁRT!

Egy hét -  egy csapat
K is Gábor a nevem. 

Algyői vagyok, de Sze
gedre járok műszaki f ő 
isk o lá ra . E z le sz  az 
utolsó évem, és tanári 
tanulm ányokat is fo ly 
tatok. A szám ítógépes  
táborban való oktatás 
igazi kihívást jelent ne
kem.

G re s ty á k  M e lin d a  
vagyok. Szegeden élek, 
az a lgyői könyvtárban  
dolgozom , a teleházat 
képvise lem . R észt v e 
szek az ott fo lyó  munká
ban, segítek a számító
g ép  h a szn á la tá b a n . 
K eddenkén t az a lgyői 
munkanélküliek számá
ra álláskeresési progra
m ot vezetek. A nyáron 
tá b o ro k b a n  ve ttem  
részt, ahol jó l  éreztem  
magam, így egyre több 
algyőivel kötök ismeret
séget, barátságot.

F entrő l job b ra : Kis G ábor, G restyák M elinda, Jakab  A nita, Vida Bettina, 
Szél A nita, Kotogán Beatrix, Bognár Boglárka, Pászka Im re, T örök A ndrás, 
Kopasz M áté, Berkó K itti, Kotogán Angelika, Nagy B arna K riszta, Belovai 
Vivien

Ménesi Lajosné 
főszerkesztő

Vakond.
Szóval, én Kitti va

gyok. A lg yő n  lakom, 
de Szegedre  já ro k  a 
G edóiba  (m űvészet- 
történet szakra). Van 
egy tengerim alacom : 
Mazsi. M ost volt egy 
éves. M indig minden
ki összetéveszti a hör
csöggel, de ez téve 
dés. Szeretnék tenge
rim alacokkal fo g la l
ko zn i (n em  á lla to r 
vosként, csak hobbi
ból).

K otogán A ngelika  
v a g y o k  11 éves , 6. 
osztályba megyek, és 
az A lg yő i Á llta lános  
Isko lá b a  já rok . S ze 
retem  a kutyákat, és 
a cicákat. Volt 5 ku 
ty á m  é s  k é t  m a c s 
kám, 2 papagájom , 1 
te k n ő s ö m . N a g yo n

Anitának hívnak. Az Algyői 
Á lta lá n o s  Isk o lá b a  já ro k , 
5 .o s z tá ly b a . Van ku tyám , 
macskám  és nagyon szeretem  
őket. Hobbim nincs.

Betti vagyok. Algyőn lakom  
és 5. osztályba járok. Nagyon 
várom az iskolát. Szeretem az 
állatokat, nálam nincs kivétel. 
A kedvenc állatom a macska. 
Nekem is van egy Nyalóka ne
vezetű cicám.

Hazám  messze, de nem vé
letlen,

Hogy otthonom az ismeret
len.

M agyar vagyok, nem turis
ta!

Ki lehetek más, mint Anita?

Messze, messze mentem. 
Mégsem vagyok távol,
Sosem szegik kedvem,
Bogi leszek bárhol.

Bea vagyok. Azért jö ttem  a 
táborba, mert minél többet tud 
az ember, annál jobb. Nagyon 
érdekesnek tartom a szám ító
gépeket, szerintem az informa
tik á n a k  van  jö v ő je . A gép  
olyan, mint egy élő ember, le
h e t n ek i p a ra n c so k a t adni. 
Csak az utasításokat végzi el, 
de azt jó l csinálja!

Engem Pászka Im inek h ív
nak. Szeretek kosarazni és szá- 
mítógépezni. Algyőn lakom. A

S zeg ed i T ud o m á n yeg ye tem  
Ságvári Endre Gyakorló Á lta
lános Iskolába járok. Van egy 
kutyám, szeretek vele játszani.

E n g em  T örök  A n d rá sn a k  
hívnak, és azért jöttem  ebbe a 
táborba, hogy még többet tud
ja k  meg a számítógépről és an
nak használatáról. (Remélem, 
hogy mindenkinek tetszeni fog  
az újságunk!)

M á té  vagyok. K e ttő  éve  
kezd tem  el sporto ln i. A z én 
sportom  a kajakozás. F igyel
met fordítok a szabadidőspor
tokra is. Például az Olimpiai 5 
Próbára. A szabadidőm et k i
rándulásokkal töltöm. Egyéb
ként van egy macskám, a neve

szeretem a gyerekeket.

A nevem Nagy Barna Krisz
tina, és 7. osztályos leszek. Van 
egy cicám, akivel sokat szok
tam já tsza n i. A neve Cirmi. 
Hobbim nincs. Ebbe a táborba 
azért jelentkeztem, hogy számí
tógépes ism ereteim et tovább 
bővíthessem , és hogy megis- 
m erkedhessem  az ú jságírás  
alapjaival.

Belovai Vivien vagyok. Ti
zenegy éves, hatodik osztályba 
megyek és az algyői Általános 
Iskolába járok. Még magamról 
annyit, hogy szeretek számító- 
gépezni, tévézni, könyvtárba  
járni és zenét hallgatni.
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A polgármester és a nyárA felnőttek is voltak gyere
kek. Erről néha m egfeledke
zünk. Pedig jó  visszaemlékez
ni, tanulságos az felnőttnek és 
gyereknek egyaránt. A Telenyár 
arra volt kíváncsi, mit gondol a 
n y árró l, a vakációró l A lgyő  
polgármestere, dr. Piri József.

- Polgármester úr szerint a 
nyári szünet hasznos időtöltés, 
vagy a diákok fordíthatnák ta
nulásra is?

- Az én gyerekkoromban is 
úgy volt, mint most: nyári va
káció idején tanulásról szó sem 
lehetett, ha csak rá nem kény
szerült a gyerek a rossz tanul
m ány i ered m én y ei m ia tt. A 
nyári szünidő a pihenésé, a kö

vetkező tanévre való fölkészü
lésé. De a családi együttlét fon
tos időpontja is a nyár.

- Hogy telt az idei nyara?
- Az idei nyaram sajnos csak 

munkával telt. Az önkormány
zati munka elég tetemes, ezért 
az idén még nem tudtam üdülni.

- Gyerekkorában hogyan telt 
a nyári szünete?

- Akkoriban se sokat voltunk 
“beutaltak”, vagyis nem men
tünk m esszire nyaralni. G ye
rekként itthon voltunk a ház 
körül, horgásztunk a Tiszán, 
já r tu k  a fa lu t, a ba rá to k k a l

együtt játszottunk, de azért né
ha úttörőtáborba eljutottunk, én 
például így jártam  Csillebér
cen, Badacsonyban. A nyár, az 
a felhőtlen szórakozásé volt. 
Nekünk nyáron a Tisza, a töltés 
és a folyó közötti rész volt a 
játszóterünk.

- M elyek voltak a kötelező  
olvasmányai, és mikor olvasta 
el azokat?

- E rre nem  nagyon em lék
szem. De az biztos, sok kötele
ző olvasm ány volt, és én azt 
gondolom, hogy a nyár erre is 
fordítódott. Én nagyon szeret

tem nlvnsni, n kötelező olvas- 
m ányokat rendre elolvastam . 
Hát persze az olyanokat, mint 
az E gri c s illa g o k , v agy is a 
könnyű, olvasmányos kötelező
ket nyáron. De a többit is, mint 
például A kőszívű ember fiait 
is. Többet jártunk könyvtárba, 
én úgy emlékszem. Különösen 
a téli hónapokban nagyon sokat 
olvastunk. Én a verseket is na
gyon szeretem olvasni, gyerek
koromban írtam is az én szinte
men - nnyilván nem túl komoly 
verseket, de a fogalmazásokat 
is sokszor versben írtam meg, 
lévén magyarból kitűnő tanuló.

- Köszönöm a beszélgetést.
Kotogán Beatrix

Nyári élményeimKajaktábor
A ugusztus 17-től 22-ig nem zetközi kajaktábort rendeztek 

Algyőn. Németországból is érkeztek a gyerekek, felnőtt felügye
lettel.

“Az első este ismerkedéssel telt el. Másnap elkezdődött a kajak
oktatás - mesélte Kopasz Péter és Kopaszné Demeter Irén. - Elő
ször megtanítottuk a gyerekeket kajakozni, majd a vízen is kipró
bálhatták tudásukat. Fokozatosan emeltük a kajakkal megtett kilo
méterek számát. A Tiszán felfelé és lefelé is eveztünk, így a táj 
szépségét is megismerhették a gyerekek. Egy nap Szarvasra is ki
rándultunk, ahol a gyönyörű Körösön kenuztunk, a pihenő helye
ken pedig önfeledten lubickoltunk. Estére mindenki nagyon elfá
radt, de még volt kedvünk játszani. A hét hamar elrepült, és a tá
bor lakói élményekkel gazdagodva utaztak haza. Az egyhetes 
együttlét lehetőséget biztosított arra, hogy az algyői fiatalokban 
felébredjen az igény a német nyelv tanulására is.“

Kopasz Máté

Ismerjük meg 
a tengerimalacot!

Nevük első felét annak kö
szönhetik, hogy hajósok hozták 
át őket Dél-Amerikából. Mala
cokra emlékeztetető tulajdon
ságuk az, hogy lehetetlen nem 
meghallani, amikor éles visítás
sal kívánják figyelmünket ma
gukra irányítani.

A tengerimalacnak szüksége 
van arra, hogy nagy odafigye
léssel gondozzák. Például nagy 
étvágyának köszönhetően bár
milyen mérgező növényt meg
eszik, ami halálos is lehet.

Többféle tengerimalac léte

zik . íg y  példáu l rö v id sző rű  
(rex), amerikai frufrus, hosszú 
szőrű, fekete, himalájai. Színük 
is váltózó: leggyakoribb a tarka 
és az egyszínű (bézs, fekete, 
c so k o lád é , tö rtfeh é r, sárga, 
arany, galambszürke). A hima- 
lájainak érdekes a mintázata: 
fekete, illetve csokoládébarna 
foltok vannak a fülén, lábfején 
és az orrhegyén.

Remélem, a Kedves Olvasó 
is megszerette a tengerimalaco
kat!

Berkó Kitti

Voltam sporttáborban, kéz
műves táborban, olvasótábor
ban, és Bakson a nagymamám
nál. A legnagyobb  élm ényt 
ezek közül a Betyárvilág olva
sótábor jelentette.

Megismerkedtünk a betyárki
rály Rózsa Sándorral, és a Mát
ra betyárával, Vidróczki Marci
val. A tábor vezetői a gyereke
ket e két be tyár csoportjába 
osztották. Én a Rózsa Sándor 
csoportba kerültem. Betyár tör
téneteket játszottunk el Zsuzsa 
néni segítségével, m egism er
kedtünk Szentesi Zöldi László 
íróval, aki Rózsa Sándorról írt 
könyvet. Éva néni a pásztorok 
életével, ruházatával ismertetett 
meg bennünket, Magdi néni az 
állattartással és az állatok gyó
gyításához használt gyógynö
vényekkel. Szatmári Karcsi bá
csi arról beszélt, hogy mit je 
lentett a bojtároknak a csillagos 
ég, Ordasi Péter bácsi betyár- 
és bordalokat énekelt, tanított. 
Volt Hídi vásár, melyen én jós
nő voltam. Vásárolni az álta
lunk készített, és kitalált pénz

zel, a Dorinttal tudtunk. (Dóri 
találta ki.) Esténként betyárkod- 
tunk - elrejtett kérdéseket kel
lett megtalálnunk és megvála
szolnunk, volt pusztai párbaj is. 
N agyon te tsz e tt, am ikor az 
uzsonnára szánt banánunkat a 
betyárok elrabolták  és mi az 
utasítások végrehajtása után a 
ringló szilvafán találtuk meg. 
Az utolsó napon a pandúrok ül
dözőbe vették a két betyárt, me
nekülniük kellett Ráday Gede
on elől. Mi a keresésükre és se
gítségükre siettünk, nyomaikat 
és utasításaikat a töltésen és a 
Tisza menti erdőben követtük. 
A két betyárt az algyői halász- 
csárdában értük utói, de addigra 
m ár a pandúrok is odaértek. 
Megkötve elvitték őket és bíró
ság elé állították. A bíróság bi
zonyíték hiányában felmentette 
a két betyárt.

A táborokban barátokat is 
szereztem és jó  volt, hogy a ha
táron túlról is jöttek gyerekek. 
Köszönöm mindenkinek, hogy 
részt vehettem a programokon.

Vida Bettina

Gém-jó
E g y ü tt rep ü l a 

gém  és a gó lya . 
E gy vadász  cé lba  
veszi őket, lő, mire 
a gém  é le tte le n ü l 
lezu h an . A gó lya  
u tán a  néz: Gém  
o v e r....

Diák
humor

Magyarázat
- Rájöttem, miért 

lila a Milka tehén!
-  ???
- M ert szorítja a 

kolomp!

Iskolában
- No, Riss fiam, 

m e ly ik  csa lád b a  
tartozik a cethal?

- Tanár úr, az is
m erő se in k  közül 
senkiébe...

Összeállította: 
Török Andris
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TinidivatHello! Köszöntőm a Kedves 
Olvasókat! Az én rovatomban a 
tinidivatról lesz szó, öltözködé
si tanácsokkal. Itt a fő kérdés: 
m ilyen ruhákat vegyünk fel, 
hogy divatosak legyünk.

Öltözködés
Ebben az évben is több fajta 

stílus él. Például: sportos, ro
mantikus, klasszikus.

Ha sportos alkat vagy, akkor 
a színekben nem igazán válo
gathatsz. Ami hozzád illik, az a 
zöld, a kék és a dinamikus ár
nyalatok. Ajánlatos viselet: far
mernadrág, egy hozzá illő szí
nű b lúzzal vagy p u ló v erre l. 
(Kerüld az egyszerű színeket, 
légy laza!)

Ha romantikus alkat vagy és 
úgy is öltözködsz, akkor neked 
mindig világosabb, évszakhoz 
illő színeket kell viselned. Pél
dául jól áll egy ferde aljú szok

nya, élénk zöldes, sárgás, piro
sas színekben, és hozzá egy 
kék színű, enyhén áttetsző fű
zős blúz, bő ujjal és közepén 
redőkkel, vagy rózsaszín, drap- 
pos színű gatyó, blúzzal.

Ha pedig nem vagy meghatá
rozott alkat, akkor neked aján
latos viselet a farm er szerkó 
vagy valamilyen kötött öltözet, 
minden színben.

Amint észrevehettük, ez év 
nyarán is több fajta cipőt visel
nek az em berek. Ha például 
sportos vagy, akkor neked meg
felel egy jó kis nyári sportcipő 
vagy egy jó  kis nyári surranó. 
Ha romantikusabb vagy, akkor 
neked ajánlatos a világos színű 
nyári papucs.

F rizu rák
M ilyen  a d ivatos frizu ra  

hosszú, vagy rövid hajúaknak?
Hosszú haj: A hajat hátul ló

farokba fésüljük, és hajgumival 
rögzítjük. A lófarok külső ré
szén egy kis tincset választunk, 
és addig csavarjuk, amíg visz- 
szatekeredik. Hullám csattal a 
gumi feletti hajat hozzá rögzít- 
jük.(Annyi ilyen csavart készí
tünk, amennyit akarunk.).

Rövid haj: Pontosan részekre 
osztjuk a hajat. Addig csavar
juk a tincseket, amíg maguktól 
nem tekerednek. Két egymást 
keresztező hullámcsattal rögzít
jük  a csavarokat. Ha oldalt túl 
rövid a haj, hogy felfogd, zse
lézd le! Miután kész a frizura, 
lakkozd le a hajad.

Ú jrahasznosítás
H a v a lam ié rt nem  akarsz  

több ezer fo rin to t kiadni, de 
van kézügyességed, akkor ez a 
te rovatod.

Strandtáska: Kell hozzá egy 
nagyobb méretű frottírtörülkö
ző, tű, cérna, olló. Vágj le a tö
rülközőből két csíkot (3-4 cm 
szélese t), m ajd a tö rü lköző t 
úgy varrd össze, hogy egyik ol
dala nyitott legyen. Fordítsd ki 
a táskát, majd a pántokat varrd 
fel rá! Fordítsd ki és kész!

Tésztalánc: Kell hozzá tészta 
(1 csomag.), festék, ecset, gumi 
(vékony). Vásárolj egy csomag 
tésztát! Fesd be! A  gumi egyik 
végét kösd az asztalhoz! Fűzd 
fel a tésztákat, és ha kész, a gu
mi két végét kösd össze!

Nagy Barna Kriszta

Kis mondások 
a „nagybetűs életről”

Fantasztikus fejtörő!! !
Sziasztok, Gyerekek!
Nyáron az agyatok egy kissé ellustult, ezért még a komoly iskolai 

m unkák előtt agytornára hívunk benneteket. Nem kell mást tennetek, 
csak ismét meglátogatni a könyvtáros néniket, segítséget kérni, és megol
dani az alábbi feladatokat. A helyes megoldók között könyveket sorso
lunk ki. Erről értesítést kaptok a következő Algyői Hírmondóban. A meg
fejtéseket szeptember 25-ig küldjétek be a könyvtárba!

Találós kérdések

1. Hátán ezer dárda, Ki hozzá
nyúl, bánja.

2. Milyen madár van legtöbb a 
világon?

3. M iért hagyja  el a m adár a 
fészkét?

4. Mi van a rét közepén?
5. Mivel kezdődik a reggel?
6. M elyik szakadást nem lehet

Szóösszerakó
H a helyes so rrendbe rakod  a 

szótagokat, egy ismert közmondást 
olvashatsz össze!

BET E, RŐ, TÖB, SZEL, ÉSZ, 
MINT, VÉL

K éprejtvény

M elyik a helyes válasz?

M i az a mimóza?
a) növény
b) hal
c) madár

bevarrni?
7. M elyik padláson nem járhat 

ember?
8. Melyik ember viszi iskolába a 

gyerekeket?
9. Mi u taz ik  a legm esszebb , 

mégis a leghamarabb ér oda?
10. M it nem lehet az embertől 

elvenni?

Miben rekorder a strucc?
a) a legnagyobb farktollú madár
b) a legnagyobb madártojást 

tojj a
c) a legnagyobb röpképtelen 

madár

Mi az a bagolyköpet?
a) egy köptető folyadék neve
b) a baglyok “vacsorájuk”, 

emészthetetlen részét, kis 
“csomagocskákban” köpik ki

c) a fiatal baglyokat ezzel 
táplálják szüleik

M it tudsz az E. T.-ről ?
a) egy jedi lovag
b) földön kívüli látogató \
c) egy amerikai együttes neve

Összeállította: Jakab Anita

A m ikor a szobám  végre 
olyan, am ilyennek szeretem , 
anyu rögtön azt akarja, hogy 
rakjak rendet.

A felnőtteknek nem az a fon
tos, ami történik velük, hanem 
az, amit fontosnak gondolnak.

Az állatok gyakran sokkal 
jobban meg tudnak vigasztalni, 
mint az emberek.

Ha sokáig  beszélek  egy 
lánnyal telefonon, a szüleim  
rögtön azt gondolják, hogy van 
köztünk valami.

A bükki
A bükki kéktúrán vettem  

részt, ami nomád jellegű volt. 
Sátrakban aludtunk. Az ételké
szítés a szabadban folyt. A tá
borban hatvanan vettünk részt.

Gyönyörű tájakat láttam. He
gyeket, sziklákat másztunk meg. 
Napi 15 kilom étert gyalogol
tunk. Kempingekben szálltunk 
meg. A tábor 11 napos volt. A 
csodálatos Barlangfürdőben há
rom  óráig  m aradtunk, majd

A papám nagyon okos: ren
geteg olyan szót tud, amit én 
nem.

Nem vagyok egy mázlista. 
Még egyszer sem sikerült belá- 
zasodnom olyan napon, amikor 
dolgozatot írunk.

Mindig akkor hívnak ki fe
lelni, amikor nem készültem.

A plüssmacim a legjobb ba
rátom. Ő legalább tud titkot tar
tani.

Összeállította: Pászka Imi

kéktúra
mentünk vissza a kempingbe. A 
következő nap hazafelé indul
tunk vonattal. Ötször szálltunk 
át, és hét órára már haza is ér
tünk.

Úgy örültem, amikor meglát
tam szüléimét! Megöleltem őket 
s elmondtam, hogy mi volt a tá
borban. Otthon ettem, megfü- 
rödtem, s fáradtan, de sok él
ménnyel teli álmodtam.

Belovai Vivien

Segítők: Kis Gábor, Grestyák Melinda, Szél Anita, Bognár Boglárka 
A tábor támogatója: Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
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Algyő melletti műanyagüzem
be főállású, illetve beugrás munka- 
vállalókat keresünk csomagolási 
munkára. Érd: 06-20-464-0556

Redőny, és reluxa, harmonika
ajtó, szalagfüggöny és napellenző 
készítés. Telefon: 06-30-953-0395

Trabant 601 Speciál ( 1988-as 
12 V-os) 2005-ig érvényes műszaki
val, színe: törtfehér, új akkumulá
torral, kifogástalan állapotban el
adó. Ár: 80 e.Ft Érd: 06-30-255- 
7269

Háztáji kocsi ( Pannónia moto
ros) és 10-es válaszfal tégla kb. 90 
db eladó. Tel: 267-356

Flavin diszkont. Flavonoid ter
mékcsalád. Gátolja a rákkeltő anya
gokat, erősíti az immunrendszert. 
Megvásárolható: Algyő, Bartók Bé
la u. 29. Tel: 268-934/06-30-432- 
1141

Algyői vállalkozások admi
nisztrációját (levelezés, elektroni
kus levelezés, táblázatkezelés, 
nyomtatás, stb.) vállalom. Fizetés 
megegyezés szerint. Tel: 06-20- 
232-0486 E-mail: gercsonet 
@vnet.hu <mailto:gercsonet@ 
vnet.hu> Kosárfonó u. 41., ahol fel
adhatja hirdetését a Déli Apróba.

RÁBAGÁZ BT. vállal:

% Lakások,
magánházak építése, 
kivitelezése,

% épületgépészet,
% csatorna, víz, gáz 

tervezése, 
kivitelezése.

Gyubák J ó zse f
okleveles gépészm érnök 

268-086, 30/49-32-533 
Algyő, Bartók Béla u. 53-

Jénai tálak 3 1-es 1 db: 
900Ft

Tányér 6 személyes garni
túra: 1500Ft 

Vagy 1 db: 100 Ft 
Evőeszköz garnitúra 6 sze

mélyre: 1500Ft 
Vagy 1 kanál, villa, kés: 

250Ft
Vizes pohár üveg: 50Ft/db, 
likőröspohár üveg: 40Ft/db 

Érd: Pesti u. 25.
Tel: 267-431

GYORS (+, X :) SZÁMOLÁS

WWW.SHOOGO.COM
M M ÉO T m m rÉK
Könyvutalvány, ajándékutalvány, 
utazási bérlet (BKV. MÁV. VOLÁN, stb) 
bclé|>öje£y, sportszer, hangszer, 
számítógép, stb

Eladó

-  50 nm alapterületű könnyűszerkezetes műhely 
-  bontásra.

-  Volvo 240 D combi jó állapotban.
-  Építési törmelék.

Tel.: 62/268-620 Bakos József (Radnai u. 7.)

A Gyeviép Kht. vállal

festés- mázolás 
parkettacsiszolás, 

lakkozás, 
vízvezeték szerelés 
szennyvízcsatorna 
bekötési munkát.

Árajánlat kérhető: Gyeviép Kht.

Algyő, Kastélykert u. 16.
(volt Művelődési Ház)

Munkanapokon: 07-15-óráig 
Telefon: 267-567/06-20-9134-602

ZORRO Kutyakozmetika

Nyírás, trimmelés, fürdetés, higiéniai ellátás 
Szaktanácsadás 

Szolid árak

A teljes kozm etikai kezelés után  
10% kedvezm ény

Kiszállás ingyenes

Bejelentkezés: Szeged, Retek 
u. 12/b 

Tel: 06-30-234-9799

Nyitva tartás: 
előzetes megbeszélés alapján

hétvégén is, házhoz is megyek

Kónya Ákos kutyakozmetikus

mailto:gercsonet@%e2%80%a8vnet.hu
mailto:gercsonet@%e2%80%a8vnet.hu
http://WWW.SHOOGO.COM
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„ Ó hány szeptembert értem eddig ésszel! 
á fá k  alatt sok csilla, barna ékszer: 
vadgesztenyék.
M ind Afrikát idézik, 
a perzselőt! a htts esők előtt, 
felhőn vet ágyat már az alkonyat, 
s a fáradt fákra fá tylasfény esőz- 
Kibomló konttyal j ő  az édes ősz"

Radnóti Miklós: Naptár 
Most az év kilencedik hónapja van. Ez a 

régi római naptárban a hetedik volt. Benne 
foglaltatik a nevében: Septem, hetet jelent. 
Különösen a tanároknak, diákoknak jelen
tős ez, hiszen már megkezdődött a tanítás. 
A hivatalos ősz szeptem ber 23-án indul. 
Ekkor a nap az egyenlítő fölött jár és a su
garai merőlegesen esnek a föld felszínére. 
Egyformán sugározza így be mindkét félte
két. A nappal pontosan olyan hosszú, mint 
az éjszaka. Ez az őszi napéj-egyenlőség. 
Szeptemberben általában még kellemes az 
idő. Ilyenkor mondjuk: itt az “indián nyár”, 
magyarosan: a “vénasszonyok nyara”.

Naptársoroló
Szeptember 

(Őszelő, Szent Mihály hava)
Jeles napok: ötödiké Lőrinc, a szabad

ban fürdés utolsó napja, s ekkor Lőrinc el
végzi dolgát a dinnyével. A hagyomány 
szerint, ha szép az idő, hosszú lesz az ősz; 
nyolcadika a fecskehajtó kisasszony napja, 
útnak indulnak a vándormadarak; huszon
egyedikén Máté napján, ha tiszta az idő, jó 
lesz a borterm és; huszonkilencedikén a 
Mihályokat köszöntjük. Ez pásztorünnep, 
ilyenkor hajtják be az állatokat. Ha még itt 
vannak a fecskék, új évig nem lesz hideg. 
Ezen a napon tartják Tápén a búcsút.

Illik tudni: 1552. szeptember első felé
ben kezdődött Eger vár ostroma. 1830. 
szeptem ber 4-én indult az első gőzhajó 
Pest és Bécs között. 1848. szeptember 29- 
én volt a pákozdi csata. 1884. szeptember

27-én nyitották meg a budapesti Operahá
zat. 1939. szeptember 1-jén támadta meg 
Hitler Lengyelországot, s elkezdődött a II. 
világháború.

Szeptem ber híres szülöttei: 1802-ben
19-én Kossuth Lajos (Monok), 1897-ben
20-án Tamási Áron (Farkaslaka). 1791-ben
21-én Széchenyi István (Bécs), 1817-ben
28-án  Tom pa M ihály  (R im aszom bat), 
1859-ben 29-én Benedek Elek (Kisbacon).

Érdekes névnapok jelentése: szeptember
4. Rozália - az olasz Rosalia névből ered, 
gyönyörű virágra utal. Szeptember 5. Vik
tor - latinból származik és győzőt, győztest 
jelent. Szeptember 8. és 12. Mária - a hé
ber Miriamból származtatják, görög és la
tin bibliafordításokban formálódott a név. 
Szeptember 22. Móric - a latin Mauritius- 
ból rövidült és szerecsent jelent. Szeptem
ber 26. Jusztina - a latinoknál az igazság 
istennője.

Ács S. Sándor

Tizedik Lovasnap

Légből kapott kupa
Féltem a lovaktól, mert 

nagyok, rúgnak, harapnak. 
Féltem  tőlük egészen au 
gusztus 17-ig , am ik o r a 
tized ik  A lgyői L ov asn a
pokról kellett tudósítanom.

Történt, hogy a tombola 
fődíjának egy csikót je lö l
tek. Ez a lovacska kelle- 
m es-pajkosan , a ra n y o s
szertelenül rendetlenkedett 
a tömegben. Szabadon fut- 
kározott, bócorgott az em
berek közt, majd gondolt 
egyet, odaügetett a mamájá
hoz szopni, s játszott tovább 
az emberekkel. Tündér volt 
és ilyen volt a lovasnap is.

Meg olyan, hogy lehetett 
kecskepörköltet, kecskesaj
to t kóstolni. Farkas Im re 
vállalkozó borsos, köm é
nyes, fokhagymás és kapros 
sajtot kínált, és elmondta: 
hamarosan kecsketej-feldol- 
gozó miniüzemet hoz létre 
a Bartók Béla utcában.

Rendeztek főzőversenyt 
is, am it C sókási Ferenc  
nyert k ak asp ö rk ö ltte l. 
Akadt bőven látványosság. 
E jtőern y ő sö k  h o z ták  a 
Gyevi K upákat a légbő l 
pontosan landolva a kijelölt 
sárga kereszten. Akik ugrot
tak: Naszradi Miklós (1400 
ugrás), dr. Gál Csaba (510

ugrás), Csorba József (2000 
ugrás), Balogh Tamás (600 
ugrás).

Gyönyörű lovakat, tá r
csafékes kocsikat lá th a t
tunk. Kedves, szürke csacsi 
is akadt.

Császár László pónikkal 
versenyzett, a kis lovak kü- 
löndíjat kaptak.

A fogathajtásban Olasz 
Lajos (Hódmezővásárhely) 
nyert, Tombácz Vince (Rösz- 
ke) lett a második, az algyői 
Török István pedig a harma
dik helyet szerezte meg.

A díjugratásban a B2-es 
kategória sorrendje: Busi 
Sándor (Domaszék), Nagy 
Józse f (Szeged), Tóth B a
lázs (Kiskunhalas). A leg
eredm ényesebb női lovas 
Szekeres Ágota, aki a díjat 
az Algyői Nőegylettől kap
ta.

A B3-as kategória so r
rendje: Nagy Józse f (Sze
ged), Czurkó Szilárd (Hód
m ezővásárhely), Szekeres 
Ágota (Domaszék).

A kezdő lovas-kezdő ló 
versenyen B usi Sándor  
(Domaszék) nyert, második 
lett Csuka Balázs (Hódme
zővásárhely), harmadik pe
dig Tóth Balázs (Kiskunha
las).

K ülönös látvány volt a 
díjlovaglás. Itt frakkban, ci
linderben, fehér kesztyűben 
lovagoltak . A kürt zenei 
aláfestéssel mutatták be.

A vásárhely i Aranyági 
Ménes gyerekei szép bemu
ta tóva l szó rakozta ttak . 
Edzőjük: Szenténé Mágori 
Katalin futószáron vezetett 
egy csillogó fekete lovat, s 
azon mutatták be lovastorna 
gyakorlataikat.

M oln á r L ászló  csikós 
produkciója érdemel emlí
tést. A zt csiná lt lovával, 
amit akart, a ló pedig azt 
tette, am it gazdája paran
csolt. Sosem tudtam, miért 
csattant a csikós ostora. íme 
a n a rrá to r  m agyarázata: 
„Am ikor visszahúzzák az 
ostort, akkor annak csapójá
nak sebessége átlépi a hang 
sebességét és robban, mint 
a repülőgép.”

A tizedik Gyevi Kupa el
ső helyezettje az ifjúságiak 
között Bán Nikolett, máso
dik Wéber Viktória, harma
dik Berente Alexandra,

A felnőtteknél első Sze
keres Ágota, második Pan
ka Kornél Teodor, harmadik 
Nagy József.

Ács S. Sándor

Köszönet
Az Algyői Gazdakör elnöksége köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik agyagiakkal vagy 
egyéb segítséggel támogatták és hozzájárultak a 
lovasnap sikeres lebonyolításához. Támogató
ink: Algyő Nagyközség Önkormányzata, A l
győi N ő eg y le t, B e ren te  S án d o r (S zeged i 
Lovasklub), Csongrád Megyei Lovasszövetség, 
Délút Kft., Faluház és Szabadidőközpont, Falu
védő Egyesület, Farkas Imre vállalkozó, dr. Gu
bacsi Ede családtagjai, Gyeviép Kft., Karsai 
Lászlóné óvodavezető. Juhász Sándorné, Ko
vács Máté, Lele Lajos vállalkozó, Nagyfai Bün
tetésvégrehajtási Intézet, Ökrös Erika, Ősgye- 
viek Baráti Köre, Papp József vállalkozó, Polip 
M űanyagfeldolgozó Kft., Technomonl Kft., 
Tóth Erika, Tóth László, Varga Antalné vendég
látós. 2004-ben is számítunk segítségükre.

Gazdakör elnöksége

Szent Péter kapujában
Jusztina! Istennő vagy! Hol hagytad ha

talmad, mikor szótlanul bólintottál Péter
nek, oda a felhő szélére, nyiss kaput!

Péter! Hozzád szólok! Odabeszélek a bá
rányfelhőkhöz, hol lábaid lóbálod. Ha Jusz
tina nem szólt, Te meg miért nem dobtad el 
a kapu kulcsot, s tártad szét karjaid: Nincs 
fogadás!

Jusztina! Elhamarkodtad, mikor bebocsá
tást kértél a mennyországba. Nem tudtad, a 
halál nem játék?

Péter atya! Tudjad, Jusztina hetven esz
tendőt szolgált itt lent a földön. Gyerekeket 
nevelt, segített a rászorulókon, szeretett és 
szerették Öt. Kérlek hát, ha már így döntött 
a Mindenható, adj Vörös Juszti mamának 
tiszta szobát, pehely paplant, biztosíts neki 
örök nyugodalmat.

Ács S. Sándor
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DR. BÁLIND SÁNDOR házirovos rendel:

Szeptember 1-5-ig: 
Szeptember 8-12-ig: 
Szeptember 15-19-ig: 
Szeptember 22-26-ig: 
Szeptember 29-30-ig 
Október 1-3-ig:

7.30-12.OO-ig
13.00-17.OO-ig
7.30-12.00-ig

13.00-17.OO-ig
7.30-12.00-ig
7.30-12.00-ig

Telefonszáma: 06-30/260-38-99

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓ TH  M ÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése: 

szeptember 01-05-ig 07.30-11.30-ig 
szeptember 08-12-ig 12.30-16.30-ig 
szeptember 15-19-ig 07.30-11.30-ig 
szeptember 22-26-ig 12.30-16.30-ig 
szeptember 29-30-ig 07.30-11.30-ig 
október 01-03-ig 07.30-11.30-ig
október 06-10-ig 12.30-16.30-ig

Telefonos elérhetőség: 
0 6 -3 0 -6 -3 8 1 -8 6 3

TÖ R Ö K N É DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

Szeptember 1-5-ig: 
Szeptember 8-12-ig: 
Szeptember 15-19-ig: 
Szeptember 22-26-ig: 
Szeptember 29-30-ig 
Október 1-3-ig:

12.30-17.00-ig
7.30-12.00-ig

12.30-17.00-ig
7.30-12.00-ig

12.30- 17.00-ig
12.30-17.00-ig

Telefonszám: 06-30/249-57-08

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda: 8.15-141.5
Kedd, csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 9.00-14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202 
Mól utalványt elfogad!

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76 .1. em. 5. 
Rendel: kedden és csütörtökön 16-18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is. 
>- fényre kötő fehér tömések 
>- porcelán pótlások minden fajtája 
>- ultrahangos fogkő eltávolítás 
>■ MOL-utalványt elfogad

DR. M OLNÁR M ÁRIA gyermekorvos 
M obil telefonszáma: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038:

Hétfő: 8-12-ig
Kedd: 8-11-ig
Szerda: 13-16-ig
Csütörtök: 8-10-ig
Péntek: 8-12-ig

Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 10.30-14.30-ig
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-10-ig
Terhes tanácsadás: hétfőn 8.30-10-ig
Terhes diagnosztika (Szegeden): rendel: dr. Kanyó Ádám
Telefon: 421-021/256 mellék
Ö nálló védőnői tanácsadás: kedden: 13- 15-ig
Algyő, Egészségház u. 42.
Tel: 268-038

Algyő Nagyközség Ö nkorm ányzat 
Gyerm ekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Algyő, Egészségház u. 42.
Tel.: 62^267-866 Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024

Algyőn: Egészségház u. 42 szám alatti szolgáltatásainkat vehe
tik igénybe:

Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00-ig 
Pénteken: 8.00-10.00-ig
Nagyfán: minden hónap első csütörtökén 15.00-17.00-ig az 59- 

es számú lakásban.

Adományok kiadása, átvétele: ('régi könyvtárban)
Szerdán: 13.00-15.00-ig 
Pénteken: 9.00-11.00-ig 

Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát ingyenes szol
gáltatásaink igénybevételére.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: Farkas Julianna Erika 
és Bakos G ábor (07.26); Vándor Kitti és 
Imre Béla (08.02.)

O rv o si ü g ye le t ren d e lé s i id ő n  k ívü l:
O R SZ Á G O S M EN TŐ SZO LG Á LA T K Ö Z PO N T I O RV O SI Ü G Y E L E T E  

S zeged , K o ssu th  L a jo s  sg t. 15-17. T elefon: 474-374
H étköznapon: 16.00-tól m ásnap reggel 7 .30 óráig; 

Szom baton, vasárnap, ünnepnapon: 7 .30-tó l m ásnap reggel 7 .30  óráig.
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Avon egynapos gyaloglás 
az életért

A Margit-szigetről Szentendrére

Técsői vendégek jártak Algyőn

H a r m a d ik  a lk a lo m m a l 
200. m ájus 21.-én rendezték 
m e g  az  “A V O N  e g y n a p o s  
gyaloglás az életért” progra
m ot. A z idén hatszázzal volt 
tö b b  nevező , m in t az előző  
évben, am i azt je len ti, hogy 
fo k o z a to s a n  nő  a z o k n a k  a 
szám a, akik  vállalják a rész
vétellel já ró  nem  kis áldoza
tot.

Á ld o z a t  e z , h is z e n  nem  
k ö n n y ű  ado m án y t gyű jten i, 
és nem  könnyű tikkasztó hő
ségben, erős napsütésben 22 
k i lo m é te r t  g y a lo g o ln i. A z 
idén A lgyőről kilencen telje
s íte tték  a nehéz  távot: B or
b é ly  K áro ly n é , dr. G ubacsi 
E d é n é , G o n d a  K á ro ly n é , 
G ogh Istvánná, Juhász Sán- 
d o rn é , L é lé n é  G o n d a  Irén , 
S ü li Z ak a r S ándorné , Szal- 
m á n é  S im o n  É v a , T ó th  
Jánosné.

H ogy  m iért ? Talán, m ert 
jó  seg íten i, egyet akarni so

k ak k a l, a rra  é rd em es c é lo 
kért összefogni ezrekkel. Az 
idei program  eredm ényeként, 
és a szakm ai döntés alapján a 
V áci Jáv o rszk y  Ö dön K ó r
ház  g a z d a g o d h a to tt  egy  új 
m am m ográf készülékkel.

Ezúton m ondunk köszöne
tét adom ányozóinknak, akik 
le h e tő v é  te t té k  az  A lg y ő i 
N őegy le t le lkes k ép v ise lő i
nek gyaloglását. T ám ogató 
ink: B e n á rik  Á d ám  P O L IP  
K ft. ü g y v e z e tő  ig a z g a tó ,  
A lgyő; dr. G ubacsi Ede ön- 
k o rm á n y z a t i  k é p v is e lő ;  
F L Ó R A T O M  K ft. S zeg ed - 
Algyő; G őgh István vállalko
zó, S zeged ; Ju h á sz  S án d o r 
ö n k o rm á n y z a ti  k é p v is e lő ; 
Juhász  Péter, B ordány; K o
vács M ihály  sírkő és m űkő
készítő , vállalkozó; L akatos 
A lbertné Dr. Tóth M ária há
ziorvos; Lajkó A ntal, Zsom - 
bó.

A lgyői Nőegylet

A Seprődi János Kórusszö
vetség konferenciáját Mórahal- 
mon augusztus 22-én és 23-án 
rendezték meg, majd 1200 fő 
részvételével egész napos prog
ram volt Ópusztaszeren.

A kórustalálkozón nyolc ha
táron túli kórust a C songrád 
megyei népdalkörök és kórusok 
fogadtak. Szeged, Deszk, Baks, 
Szatymaz, Bordány, Zákány
szék, Pusztam érges és Algyő 
adott szállást a messziről érke
zett vendégeknek.

Az Algyői Nőegylet a kárpát
aljai Técső város “Arany Ősz” 
Egyesületének népdalkórusát 
látta vendégül - Algyő Nagy
község Önkormányzata, az Al
győi Faluház és Szabadidőköz
pont közreműködésével. A csa
ládok elszállásolásáról, és ellá
tásáról az Algyői Nőegylet tag
jai, családjai gondoskodtak: Ba
kos József és neje, Borbély Já
nos és neje, Horváth József és 
neje, Juhász István és neje, Süli 
Zakar Sándor és neje, Vidács 
János és neje, Vidács Sándor és 
neje, Tóth János és neje.

A csoport tagjait megérkezé
sükkor az Algyői Nőegylet ve
zetője és a vendéglátó családok 
fogadták, Molnárné Vida Zsu
zsanna alpolgármester köszön

tötte és bemutatta településün
ket. A vendégek részéről Koz
ma Tibor rövid bemutatkozást 
tartott, majd a népdalkórus gyö
nyörű dalokkal kedveskedett a 
vendéglátóknak.

A técsőiek pénteken elláto
gattak az algyői tem plom ba, 
ahol a csoport a reggeli isten
tiszteletet meghallgatta. A cso
po rt Lázár N óra vezetésével 
Szegedre látogatott ahol, megte
kintette a város nevezetességeit. 
A kora délutáni program az al
győi tá jházban  fo ly ta tódo tt, 
ahol a nyugdíjas klub tagjai ke
mencében sült túrós lepénnyel 
és egyéb finomságokkal, bog
rácsban főtt halászlével várták a 
vendégeket. A Parlandó ének- 
együttes operettekkel kedveske
dett a résztvevőknek, Lakatos 
Béla, a Szegedi Nemzeti Szín
ház művészének közreműködé
sével. A técsői csoport szomba
ton reggel u tazo tt tovább 
Ópusztaszerre, ahol több kórus 
is bemutatkozott, majd vasárnap 
Érd városában léptek fel.

A vendégek megköszönték a 
szíves vendéglátást, és meghí
vást kaptunk Técsőre.

A közreműködést és a segít
séget mindenkinek köszönjük.

Algyői Nőegylet

Megkérdezte -  az olvasó, választ keres -  a Hírmondó

Főutcánk, a Kastélykert
Az olvasó kérdez, az Algyői 

H írm ondó  v á lasz t keres. Új 
szolgáltató rovatunkban a Kas
télykert utcához kötődő olvasói 
kérdéseket gyűjtöttük csokorba, 
s adtuk át válaszadásra dr. Piri 
Józsefnek, Algyő polgármester
ének.

-  A kikötő forgalmának nö
vekedése miatt a Kastélykert ut
cán közlekedők biztonságára  
hogyan figyelnek?

-  A gabonarakodó létreho
zása ellen a képviselő-testület 
tiltakozott, mert a községen be
lüli teherforgalmat növelni lát
szott, illetve fokozza az iskolák 
körüli balesetveszélyt - fogal
m azott dr. Piri József polgár- 
m ester. -  K ije len thetjük : az 
utak  á llapo ta  rosszabbodott. 
Megjegyzem: ideiglenes enge
délyt kapott a kikötőt működte

tő cég, de korlátozással, mely 
szerint a községben a járművek 
csökkentett sebességgel halad
hatnak, illetve a faluban egy
szerre egyetlen járm ű tartóz
kodhat. A későbbi m egoldást 
kínálja, hogy a cég kavicskira
kodó helyet működtet a hídnál, 
s oda tervezi a gabonaberako- 
dót is, ami már nem zavarná a 
fa lun  b e lü li k ö z lek ed és t. 
Egyébként a Kastélykert utca 
nem a község tulajdona, a köz
útkezelő kht.-é. Ennek ellenére 
az út szélesítése nem jöhet szó
ba, legfeljebb az útpadka elké
szíttetése, illetve a veszélyes 
kanyarokban védőkorlát fölsze- 
reltetése. Kényszerűség, hogy 
ideiglenes el kell viselni a ki
kötői forgalm at, ellenben az 
utak hely reá llításá t vállaln ia 
kell a fuvarozó cégnek.

-  Folytatódik-e a buszbeál
lók építése?

-  Az induló oldalon minden
hol van a buszmegálló, ellenben 
a Bartók Béla utcában kiemelt 
szigettel még nem rendelkező 
buszmegállóban azt kiépítjük.

-  Mi lesz a Kastélykert utca
15. számú ingatlan sorsa?

-  A K asté ly k e rt u tca  15. 
megvásároltuk, aminek indoka: 
az óvoda bővítése csak ebben 
az irányban lehetséges. Az el
képzelések között szerepel böl
csőde építése is. A tervek vég
legessé válásáig, illetve azok 
anyagi fedezetének megtalálá
sáig az önkormányzat ideigle
nesen a lb érle tb e  adás révén 
hasznosítja az öreg épületet.

-  Ha jön az esős idő, látha
tóvá lesz, hogy az útkátyúzást 
folytatni kellene a mellékutcák

ban is.
- Az útkátyúzás és karbantar

tás folyamatosan megtörténik, 
CÉDA-támogatással 8 kohósa
lakos utca kátyúzása, bitumenes 
p erm etezése  szep tem berben  
kezdődik el.

- A Kastélykert, illetve Vásár
helyi utca végén, a híd lábánál 
az önkormányzat megvett, majd 
eladott egy területet. Miért?

t Annál, amennyiért vettük, 
valam ivel többért adtuk el a 
földterületet, mert túl nagy be
ruházást igényelt volna haszno
sítása. Most ott magánvállalko
zás keretében szabadidőpark, 
halastó épül, ami hozzájárul az 
ottani községkapu látványának 
javításához, illetve növeli a falu 
idegenforgalm i és turisztikai 
vonzerejét.
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Életreform klubJó utat! Gilice, Gólya, Kele
ü k  hamarosan pontot tesznek az esztendő végére. Költöz

nek, pedig nemrég jöttek. Most éppen tanítanak. Röpke ittlétük 
alatt persze történt egy és más. Javítani kellett a gallyakból ra
kott lakosztályt, muszáj volt vadászni, enni, mi jó  breklfalat; 
Bővült a család, szűkült az otthon, ,\ ide jutottak szorgosan 
kedves modorukkal. Tanárrá lényegültek. -4 legkivdlóbbd, hi
szen mindjárt búcsúzni kell, hosszú az tíl előttük.

Hallom, mit mondanak a szülök maguk közt: „Mutassunk 
meg nekik mindent pontosan, a mi kölykeink ők."

Csodát láttam a búcsú napján a faluhoz kéményén, két ha
talmas madár repesve suhant a mélybe. Csaptak kettői- hár
mat, aztán visszavitorláztak fészkükre. Megismételték ezt még 
tízszer, húszszor, sokszor. A mozdulatokat három nebuló leste. 
A  főkolompos hosszú lábára emelkedett, csapkodott szárnyai
val, ahogyan látta szüleitől. Valami nem stimmelt a dologban. 
Maradt fészkén, picike buksiját hátrahajtotta, tetemes csőrével 
kelepelve szólt: „Mutassátok még egyszer!"

Istnételtek a s~iilők még néhányszor, s  a főkolompos uzsgyi a 
mélynek. Ügyetlenül süllyedt suta szárnyaival, ám szülei iszo- 
nyatos ricsajjal kelepeit ék utasításaikat. Erre a kismadár hosz- 
szii nyakát előre tolva nyugodtabb lepkézéssel fölemelkedett, r 
a szülők örómkelepeléssel fogadták a jó  tanulót.

Pár perc múlva te.\6i szintén példásra vizsgáztak. Megis
merték lételemüket!

Csodát láttam tehát, a természet nagyszerűségét. azt. hogy a 
kedvesen kegyes ösztön mire képes.

Gilice, Có/vm és Kele! Jó utat!

Bérletárusítás. Az algyői polgárm esteri hivatalban: 
szep tem ber 3-án, o k tóber 1-jén, 2-án és 3-án 9-től 17 óráig  
á ru s ítjá k  az autóbusz bérleteket.

Rendőrség: új telefonszám
A Tarjáni R endőrőrs értesíti a tisz telt lakosságot, hogy a 

62/161-006-os telefonszám megszűnt.
A körzeti megbízottak elérhetőségei a jövőben 06-20209-5319 

vagy a 06-20209-5332. Az azonnali intézkedést igénylő esemé
nyeknél továbbra is a 107-et kell hívni.

Horgászverseny
A Zsigmondy Vilmos Horgász

egyesület törpeharcsafogó versenyt 
rendez szeptember 27-én az egyesü
let I-es és Il-es vizén. Az első három 
helyezett értékes jutalmat kap. Ne
vezési díj: 1500 forint, amely az ét
kezést és tartalmazza. A versenyzők 
gyülekezése: 7 órakor; sorsolás és 
helyfoglalás: 7 óra 30 perckor; ver
seny 7 óra 30 perctől 11 óráig tart. 
A zsákmány mérlegelését és a ver
seny eredményhirdetését, a díjak át
adását ebéd követi. A horgászver
seny célja: a törpeharcsa gyérítése.

Információ: Portörő Lajos Algyő, 
Bartók B. u. 46., telefon: 267-841, 
vagy a halőröknél. (Egyházi László: 
20 /351-54-56 , M écs G ergely: 
30473-91-28.)

Algyői Hírmondó 
Megjelenik havonta egyszer 

1500 példányban

Kiadó: Algyői könyvtár és Tájház 
Felelős szerkesztő:

Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, 
Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Harcsás Gizella, 
Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 

Kiss Nóra,
Molnámé Vida Zsuzsanna, 

dr. Piri József 
A szerkesztőség címe:

6750 Algyő, Kastélykert u. 63. 
E-mail cím: bibl@algyo.hu, 

telefon: 517-170 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Helyszíne: Algyői Faluház (Bú
vár utca 5.), emeleti klubterem.

Időpontja: hetente 18-19.30 óra 
között.

Első alkalom: 2003. szeptember
23. (kedd) 18-19.30 óra.

P rogram vezető : L ázár N óra, 
Harcsás Gizella.

Az Algyői Faluház és Szabad
időközpont tervei között szerepel 
az É letreform  klub létrehozása. 
Ennek részeként fog bemutatkozni 
Algyőn István Attila, aki autogén 
tréninggel várja az érdeklődőket. A 
re laxáció s tanfolyam  keretében  
frissebbnek, kipihentebbnek érez
hetjük magunkat, a tréning segít 
eg é sz ség ü n k  m eg ő rzéséb en , a 
gyógyulásban és rehabilitációban. 
M inden vegetatív működést opti
malizál, erősíti az immunrendszert, 
“beállítja” a vérnyomást, megsza
badulhat például idegi, lelki erede-

Képviselői fogadóórák
Helye: Polgármesteri Hiva

tal Algyő, Kastélykert u. 40.

Szeptember 3. szerda: 14-17 
óráig Herczeg József és Süli 
Zakar Mariann,

Szeptember 10. szerda: 14- 
17 óráig Karsai Lászlóné és dr. 
Gubacsi Ede.

Szeptemberl7. szerda: 14-17 
ó rá ig  B akos Jó z se f  és dr. 
Gonda János,

Szeptember 24. szerda: 14- 
17 óráig Vidács László és Beke 
Tamás,

O któber 1. szerda: 14-17 
óráig dr. Gubacsi Enikő és Ju
hász Sándor,

O k tóber 8. szerda: 14-17 
óráig Bakos András és Borbély 
János.

Polgármeste ri fogadóó ra:
szeptember 3-án, szeptember 

17-én és október 1-jén: 14-17 
óráig.

Alpolgármesteri fogadóóra:
szeptem ber 10-én és szep

tember 24-én: 14-17 óráig.

tű alvás-, em észtési- szexuális-, 
szív panaszaitól, hatékonyabbá vá
lik  a tanulás, fe jlőd ik  az ön- és 
partnerismeret. Javítja a koncentrá
ciót, a relaxáció által a kóros füg
g őségek  m egelőzhe tőek  ille tve  
megszűnte thetők.

M indezek m egtanulhatók 6 -8  
éves k o rtó l 7 5 -8 0  éves ko rig , 
egyénileg, csoportban, párban, csa
láddal. Pedagógusoknak tovább
képzési lehetőség is egyben a tan
folyam.

További információ: Algyői Fa
luház, A lgyői Inform ációs Pont, 
L ázár N óra. 62/517-173, illetve: 
István Attila 30382-6856 Minősé
gi Élet Természetgyógyász Egye
sület, “Váljék egészségükre!”

Lézár Nóra 
kulturális munkatárs

Faluházi programok
2. (kedd) 9-13 óra Bálás ruhavá

sár, műanyag vásár
3. (szerda) 9-12 óra Vegyes ipar

cikk vásár
4. (csütörtök) 9-14 óra Ruhavásár
5. (péntek) 8:30-12 óra Vegyes 

iparcikk 5. (péntek) 17 óra DVD- 
Klubmozi

8. (hétfő) 17 óra  A VÉDNÖKI 
TANÁCS ALAKULÓ ÜLÉSE

12. (kedd) 8-12 óra Bálás ruhavá
sár, műanyag vásár

10. (szerda) 9-13 óra Vegyes 
iparcikk, gyerekruha

11. (csütörtök) 9-14 óra Ruhavá
sár

16. (kedd) 9-13 óra Bálás ruhavá
sár, műanyag vásár

17. (szerda) 8-12 óra Katonai ru
ha, méteráru

18. (csütörtök) 9-13 óra Ruhavá
sár, gyerekruha

23. (kedd) 9-13 óra Bálás ruhavá
sár, műanyag vásár

24. (szerda) 9-14 óra Ruhavásár; 
18 óra  Nagy László és költészete 
(Irodalm i Kávéház)

25. (csütörtök) 9-13 óra Gyerek
ruha vásár

26. (péntek) 9-12 óra Vegyes 
iparcikk, ruhavásár

30. (kedd) 9-13 óra Bálás ruhavá
sár, műanyag vásár

A szabadidőközpont befogad
Szeptember 15. (hétfő): Algyői Erdei Iskola (befogadói program). 
Szeptember 20-27.: VII. Garabonciás mentorképző (Magyar 

Garabonciás Szövetség).

mailto:bibl@algyo.hu

