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Októberi: Algyő független
Kérem , jö jjen ek  velem, 

legalább képzeletben! Sokfe
lé csámborgok a faluban, hát 
nézelődjünk, lássunk együtt, 
lássuk Algyő gyarapodását, 
szépülését! Csupán a kézzel 
fogható, tudatunkkal is érzé
kelhető tényekre -  nem kro
nologikus rendben -  szeret
nék em lékeztetni. Olyanok 
vagyunk mi földi halandók, 
hogy ami megvan, amellett 
elm együnk, hiszen tudjuk 
már, létezik az az épület, in
tézmény. Lássuk hát, mivel 
gyarapodtunk az elmúlt évek
ben és mivel gyarapodunk a 
közeli, illetve a távolabbi jö 
vőben!

Voltak ugye a Bartók Béla 
és a Búvár utcában a társas
házak, a posta, a takarékszö
vetkezet, a Kastélykert utcá
ban az árvizes házak és a ma 
már az egész országban elát
kozott házgyári házak. Lett 
aztán az Egészségház, a pati
ka, a faluház. Ez már a köze
lebbi m últ. Ilyesm i volt 
Algyő tengelytörő sártenge
rével pár évtizede.

Testileg-lelkileg borzasztó 
az elválás a családokban, 
nem így a leválás (vissza- 
önállósulás) Szegedtől. Szer
fölött előnyös! Persze, csak 
úgy lehe te tt az, ahogy a 
nagyközség vezetői a jó gaz
da gondosságával gazdálkod
tak a meglévő anyagiakkal, 
hogy mind több újat, haszno
sat, a polgárok életvitelét ja
vító dolgokkal szaporítsák a

vagyont, csinosítsák a falut 
emberléptékű fejlesztésekkel.

Megújult az Egészségház, 
mi több: bővült, lett családse
gítő szolgálat, épültek szociá
lis bérlakások, melyek abla
kaiból szemet nyugtató, gon
dozott parkra tekinthetünk. 
Szép köztereket alakítottak. 
Például a Sárga Iskola előtt, a 
Téglás utcában a Búvár utca 
után, a Piactéren az Idősek 
Otthonával szemközt, a dísz
világított, európai normáknak 
megfelelő játszótéren. Készül 
a hídfőben egy horgásztó is. 
Ezek m ind -  m ind Algyő 
ékei! Több esztendeje hasz
náljuk a sportcentrumot, amit 
sok helyen megirigyelhetnek, 
lesz majd uszoda, lubickoló, 
term álvizes m edence. Van 
szabadidőközpont, ami nagy
szerű egységet képez a falu
házzal, de jó  szolgálatot tesz 
a tiszai vízi bázis is. Családi 
házak épülnek, utcák szület
nek a barakkok helyén. A he
lyi üzletház küllemében és 
fotocellás üvegajtóival, áru
készletével nagyvárost idéz.

A hasznosan praktikus fe
dett és szép buszmegállónál 
bővült a polgármesteri hiva
tal, mellette lett egy nagysze
rű tájház és átadták a lenyű
göző, 14 ezer kötetes könyv- 
tárat-teleházat. Sokaknak, a 
kultúrára, színházra szomja- 
zóknak oltotta már szomját a 
faluház.

Amit nem látunk, mégis 
megvan, az a százszázalékos

csatornarendszer és gázháló
zat. Amit látunk-hallunk: a 
kábeltévé és a telefon. Gon- 
doltak-e már kedves útitársa
im arra, hogy mennyibe ke
rü lhete tt a ny íltszelvényű 
csatornák- magyarul az utcai 
árkok átereszeinek betonozá
sa, s hány ezer köbm étert, 
meg cementet „nyeltek el” 
azok a műtárgyak?

Nélkülözhetetlen a szenny
víztisztító csakúgy, mint a 
Kuktornál a mázsaház és a 
hulladékudvar. Elkészítették 
a ravatalozó tetőszerkezetét, 
befödték ott az előteret. A 
közelmúltban aszfaltszőnye
get terítettek a templom mel
letti sportpályára és nagysze
rű hálót húztak köré. Apropó! 
Aszfalt. Egyetlen sáros utca 
sincs Algyőn! Ez is a jó gaz
da gondossága, de ezt már 
ugye tudják!

Szólni kell végül arról is, 
ami nincs: ez a Tiszán-túli 
méregraktár. Megemlítendő a 
Téglás utca -  47-es út keresz
teződésében épülő körforga
lom, ami elűzi a halálos ve
szedelmet. Útitársaim! Ugye 
sok minden mellett elballag
tunk, ami van m ár régen , 
vagy nem  régen. A zt sem 
vesszük észre, hogy energia- 
takarékos a közvilágítás. Dí
szesek az utcaneveket jelölő 
táblák, míves a három faluka
pu, amelyen át fogadjuk ven
dégeinket. Szívesen!

Á.S.

N agyközségünk vissza
szerzett önállóságát október 
1-jén, „Algyő napján” ünne
pelte. Ebből az alkalomból 
október 1-jén, szerdán 15 
órakor adták át a községi te
metőben a felújított ravata
lozót.

A nagyközség  ö n k o r
mányzati képviselő-testület-

m w

Ünnep
ének ünnepi ülését 17 óra
kor a faluház nagytermében 
tartották.

Az eltelt időszakot beszé
dében dr. Piri József polgár- 
m ester értékelte . Ezen az 
ünnepségen idén is átnyúj

tották a közéletben érdeme
ket szerző po lgároknak  a 
legjelentősebb helyi kitünte
téseket. Algyő napján Algyő 
Községért kitüntetésben ré
szesült Bern Sándor, a Falu
védő  E g y esü le t e ln ö k e , 
K arsai László, az Ő sgye- 
viek Baráti Körének elnöke, 
Kis Mihályné könyvtáros.

Reszkető 
gyertyaláng

Mit mondanak az ágak? Nekem szú
rós fenyőt, amely a szívembe lő. Koszo
rú teszi a kínt, rajta rózsa, könnyet hív. 
Ágak, ó ágak! M i’ kedvesek vagytok 
helyeteken, derék derekakon! Sudarak 
vagytok ti éltetekben. Felkiáltjátok az 
égieknek: jó  élni! Ám fekve, koszorúba 
fonva szívekbe lőtök tüskéitekkel.

K edves ágak! L em e tsze ttek  ben- 
nőtöket, hogy díszítsétek a sírt, az el
múlás jelét. Puhává ernyedt tüskéitek 
lomhán borítják az örökre gyöngült holt 
dombját az örök sírkertben.

Nem tudjátok, mit tesztek ti, mindig 
zöldek. K itörölhetetlen  bús em léket 
hagytok a visszamaradt élőknek!

Újra így szólok: kedves ágak! Sorso
tok így lön. Borítanotok kell a sírt, mint 
a hála koszorúi.

Kedves virágok! Szólok hozzátok is. 
Röviden, mert éltetek parányibb, mint a 
szívszúró ágaké. Ti, tölcséreitekkel mu
tatjátok a Napot, az örök világosságot. 
Lopjatok  be, sü sse tek  alá csipetnyi 
fényt a sírokba, hogy az ottaniak is lát
hassák -  voltak. Sokan sajnos csak vol
tak! Édesanyák, édesapák, édes nagy
mamák, édes nagypapák és sokaknak 
szomorúan édes lányok, édes fiúk.

K edves v irágok! S ü tte sse te k  hát 
fényt! Valami világot oda le, nekik, az 
elhunytaknak! M indenkinek tegyétek 
ezt ezen a napon, a halottak napján.

Békés emlékezést reszkető gyertya
lángnál!

Á.S.

A TARTALOMBÓL:

Az iskolánk régen ........

Önkormányzati hírek .... .....3. oldal

Naptársoroló ................

Rendelési időpontok ....
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Az iskolánk régen
Amikor mi kisdiákok, a ne

gyedik osztály elvégzése után 
felső tagozatosok lettünk, ámu
lattal teljes csodálkozással lép
tük át az iskola küszöbét, és 
micsoda öröm járta át a szívün
ket, hogy már mi is nagyok let
tünk, ötödikesek!

Az évnyitó után, végre bir
tokba vehettük az iskolánkat, és 
félénken, csendesen vártuk az 
első órát: az osztályfőnökit. Bi- 
zsergetően izgalmas volt meg
ismerkedni az új tanárokkal, ta
nárnőkkel és számunkra új, is
meretlen tantárgyakkal: bioló
gia, fizika, földrajz, kémia, tör
ténelem, orosz nyelv. Bizony 
abban az időben nem lehetett 
választani, hogy milyen idegen 
nyelvet szeretnénk tanulni; ak
kor az orosz nyelv volt a köte
lező.

Még ma is emlékszem a 
kedvenc orosz mesémre -  
Váróná i rák (fonetikusan írva) 
„A varjú és a rák” volt a címe.

Az órák más-más osztályter
mekben zajlottak, tehát nem a 
tanárok jártak tanteremről-tan- 
teremre, hanem mi, diákok köl
tözködtünk szünetekben a kö
vetkező órának megfelelő te
rembe. Ha jól emlékszem, a 
Fehér iskolában volt az ének, a 
rajz, a földrajz, a kémia, a gya
korlati és a biológia; a Sárga is
kolában pedig a magyar, a fizi
ka, a történelem, az orosz és a 
matek, vagyis nemcsak a ter
mek, hanem a két iskolaépület 
között is vándoroltunk. A tor
naterem a jelenlegi tájház mel
letti nagy, sárga épületben volt, 
ahol imádtunk a bordásfalon 
csimpaszkodni, labdázni, köte
let mászni. A kötélmászás nagy 
próbatétel volt közöttünk, fiúk 
között, mert aki megállás nél
kül, végig fel tudott mászni raj
ta, az már igazi férfinak számí
tott. Volt az iskolának egy kert
je, a 47-es főút, a töltés és a 
vasúti híd felé vezető út között,

háromszög alakban elterülő 
földeken, ahol a mindannyiunk 
által kedvelt „gyakorlati órán” 
sajátítottuk el az ásás, a kapá
lás, a gereblyézés fortélyait, il
letve a konyhakerti növényter
mesztés alapjait. Na meg azt, 
hogy hogyan különböztessük 
meg a gazt a nemes növénytől.

Az iskolai ünnepségeken út
törő egyenruhában kellett meg
jelennünk, azaz fekete cipő, fe
hér zokni, sötétkék nadrág, (lá
nyoknak szoknya), fehér úttörő 
ing, piros zsinóros síp és piros, 
háromszög alakú nyakkendő. 
Az alsó tagozatban ugyanez 
volt a kisdobos egyenruha, csak 
kék színű sípzsinórral, és nyak
kendővel. A tanítási órákon, il
letve az iskola területén kötele
ző volt iskolaköpenyben meg
jelenni.

Tanítási órán fegyelmezet
ten, hátra tett kézzel, szótlanul 
kellett figyelnünk a tanárunk 
előadását. Ha felszólítottak, a 
pad mellett egyenesen állva 
kellett felelnünk, illetve ha ne
künk volt hozzászólni valónk, 
vagy tudtuk a feltett kérdésre a 
választ, jobb kezünk mutató és 
középső ujját felnyújtva kellett 
jelentkeznünk, és megvárni, 
amíg felszólítják valamelyikün
ket. Természetesen ilyenkor 
egymással versengve próbáltuk 
minél magasabbra nyújtani a 
kezünket, és izgultunk, melyi
künk mondhatja a helyes vá
laszt, m elyet piros ponttal, 
ötössel jutalmaztak tanáraink.

Óraközi szünetekben sokat 
csibészkedtünk, télen nagy hó
golyó csatákat vívtunk, hóem
bert építettünk, széndarabokból 
szemet, fogakat és a „kabátjá
ra” gombokat raktunk, az orra 
jókora sárgarépából volt. Ta
vasszal aztán, amikor felmele
gedett az idő, jól megkergettük 
a lányokat. Igaz, olyan is volt, 
hogy ők kergettek bennünket, 
és amilyen gyorsan csak tud

tunk rohantunk a fiú WC-be, 
ami akkor még kinn volt az ud
varon.

Ha ez az öreg iskola mesélni 
tudna, éjt nappallá téve figyel
hetnénk szavait, hogy mennyi 
megszeppent évnyitó, mennyi 
érdekes fizikai kísérlet, sok 
szép olvasmány és vers, meny
nyi szárnyaló dallamú ünnep
ség és meghatódottságtól köny- 
nyes ballagás zajlott falai kö
zött. És hogy hogyan melenget
te télen a gyerekeket a cserép
kályha, amibe még fával és 
szénnel tüzeltek. És hogyan 
melengette szívünket a sok ötös 
és dicséret, amit a tanáraink 
örömmel osztogattak a helyes 
feleletért és a szép dolgozatért. 
És azt is elmesélné, hány mér
nök, ügyvéd, tanár, orvos és be
csületes ember mondaná: még 
sokáig szeretne helyet adni a 
tanulni vágyó, okosodni akaró 
gyermekek részére.

Azt javaslom, amikor az is
kolapadokban ültök, s a tanára
itok próbálnak nektek átadni 
egy csodálatos dolgot: a 
TUDÁS-t, legyetek a lehető 
legnagyobb csendben, mert le
het, hogy az öreg iskola nektek 
kezd el majd mesélni.

Vigyázzatok hát rá, és tisz
teljétek meg őt azzal, hogy fe
gyelmezetten és szótlanul ül
tök, amikor körbeölel bennete
ket falaival, hogy mérnökök, 
ügyvédek, tanárok, orvosok le
hessetek.

Szeressétek!...Szeressük hát 
együtt a jó öreg,_ most 100 esz
tendős Algyői Általános Isko
lát!

Isten éltesse sokáig!
Visszaemlékezett és a gon

dolatait papírra vetette:
Bakó Tibr

(Megjelent az Algyői Általá
nos Iskola sárga épületének  
100. születésnapja alkalmából 
kiadott kötetben.)

Nemzetközi versenyen szerepeltek az algyői kajakosok
Négy nemzet 1200 sportolója vett részt Néme

tországban (Hofban) a nemzetközi versenyen. A 
ragyogó időben, magas színvonalon megrendezett 
viadalon 7 arany, 3 ezüst, 3 bronz érmet hozott ha
za Algyőre a fiatal kajakos csapat. A két edző-ver
senyző vezetésével 4 gyermek korcsoportos ver
senyző tette próbára felkészültségét: Jani Attila,

Jani Lilla, Fekete Fanni és Kopasz Máté. A verse
nyen való részvétel feltétele volt az utazás és a 
versenyzés teljes egészben történő felvállalása. 
Ezúton köszönjük meg Jani András és Fekete Zol
tán szülő részvételét és támogatását a versenyen és 
a szervezésben!

Kopasz Máté

Az élők

az emlékezés...
K o v ácsh áz i M ih á ly ; 1915.; 

Iicseri Viktória; A második világ
háborúban hadműveleti területen.

1 vagy szovjet hadifogságban halt 
meg. Neve a hősi halottak emlék
tábláján szerepel.

K urkó János: gátór; Csíkszcnt- 
dom onkos (Erdély) 1884; Kósa 
Borbála -  Kurkó István; fel.: Rác/. 
Anna; lh.: Algyő. 9. sz. gátőrhá/.. 
1944 október 11-en a községért 
folyó harcok idején éjjel 23 órakor 
rájuk törtek a szovjet katonák. A 
gálórbiztos hivatalosan tartott va
dászfegyverével rálőtt a fenyege
tően fellépőkre és az általa okozott 
sérülésekbe a? egyik orosz katona 
belehalt. A szovjet katonai alaku
lathoz tartozó hadbíróság október 
21-én 8 évi büntető-javító munká
ra ítélte. E lőbb S /eg cd re , majd 
Budapestre szállították. Felesége 
Vorosilov marsalltól, a Szövetsé
ges Ellenőrző Bizottság elnökétől 
kérte a kapcsolatfelvétel lehetősé
gét és haz.ai földön maradását, de 
kérelmét válaszra sem méltatták. 
Fia 1944 novem berében Szege
den, a Csongrádi sugárúti iskolá
ban látta utoljára. Ismeretlen he
lyen és időpontban halt meg. Neve 
a hősi halottak emléktábláján sze
repel. (Családi dokumentumok, 
Algyő, 1998.)

L a k a to s  A n ta l:  fö ld m ű v es, 
honvéd; Algyő, 1905. m ájus 5.; 
Korm ányos Ju lianna -  L akatos 
A n ta l; fe l.: G yörfi Ju lia n n a  
(1929.) lh.- Algyő; Tartalékosként 
1944 nyarán mozgósították cs is
meretlen katonai alakulatban részt 
vett a magyarországi harcokban. A 
hadműveleti területen, vagy szov
jet hadifogságban halt meg. 1953- 
ban holttá nyilvánították és a Sze
gedi Járásbíróság az utolsó életjel 
alapján 1945. április 15-i időpont
ban határozta meg elhunytat. Neve 
a hősi halottak emléktábláján sze
repel. (A lgyő HA..V1954.sz. és 
Szegedi Já rá sb író sá g  Pk. 
21790'19515-sz.)

Következik:
Lakatos M ihály 
Lakatos Sándor 
Lakatos Sándor
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Fogadoorak 
a polgármesteri hivatalban

Képviselői fogadóórák: 14-től 
17 óráig

október 1. szerda: Dr. Gubacsi 
Enikő, Juhász Sándor

október 8. szerda: Bakos And
rás, Borbély János

október 15. szerda: Herczeg Jó
zsef, Süli Zakar Mariann

október 22. szerda: K arsai

Lászlóné, Dr. Gubacsi Ede
október 29. szerda: Bakos Jó

zsef, Dr. Gonda János
Polgármesteri fogadóóra: 
Minden páros héten (szerda) 14- 

17-ig: okt. 1.; okt. 15.; okt. 29.
Alpolgármesteri fogadóóra: 

Minden páratlan héten (szerda) 14- 
17-ig: okt. 8; okt. 22.; nov. 5.

Bérletárusítás
Az autóbusz bérleteket az algyői polgármesteri hivatalban: no

vember 3-án, 4-én, 5-én 9-től 17 óráig vehetik át az arra jogosultak.

Az olvasó kérdez -  a Hírmondó választ keres

Telek-sors
Algyő belterületén, az úgyneve

zett S-kanyarban új építési telek 
kialakításáról és értékesítéséről 
döntött a nagyközség önkormány
zati képviselő-testülete. Miért érté
kesítik azt a telket, mely a közeli 
boltokba és az iskolába érkezők 
parkolóhelye, vagy -  parkosítás 
után -  köztér is lehetne? Az algyő
iek egy részében megfogalmazódó 
kérdésre Nagypál Miklóstól, a pol
gármesteri hivatal műszaki cso
portvezetőjétől kért választ a Hír
mondó.

-  Az önkormányzat képviselő
testülete azért foglalkozott ennek a 
területnek a sorsával, mert a telek
re vevő jelentkezett -  fogalmazott 
a polgármesteri hivatal munkatár
sa. -  A döntést a képviselők alapo

san előkészítették, az egyeztetés 
során megvárták a területtel érint
kező, úgynevezett S-kanyar ív-kor
rekcióját vázoló útterveket is, A 
közút korrekciójára kiválasztották 
a legkedvezőbb ajánlatot, s kide
rült: építési telket lehet kialakítani 
a jelenlegi élelmiszer bolttal és kí
nai üzlettel átellenben. A körülbe
lül 600 négyzetméternyi terület 
egy részének igénybevételével ala
kuló építési telek kialakításával 
kapcsolatos építésügyi hatósági el
járás végén az ingatlant pályázati 
úton, azaz versenytárgyaláson érté
kesíti az önkormányzat. Ha az ez 
az önkormányzati döntés a népi 
kezdeményezés nyomán megkér
dőjeleződik, a terület ügye ismét 
az képviselők testülete elé kerül.

Közlemény
„Bakos Józsefné Algyő, Radnai 

u. 7. szám alatti lakos kérelmet 
nyújtott be népi kezdeményezés 
aláírásgyűjtő ívének hitelesítése 
iránt. A népi kezdeményezés arra 
irányul, hogy Algyő Nagyközség 
Képviselő-testülete tárgyaljon az 
Algyő 1011 hrsz. Alatti (Kastély
kert és Szamóca utca keresztező
désben elhelyezkedő) beépítetlen, 
jelenleg Algyő Nagyközség tulaj
donát képező ingatlanról és dönté
sével nyilvánítsa ezen ingatlant az 
önkormányzat forgalomképtelen 
törzsvagyonának, tekintettel arra, 
hogy a mellette lévő „S” kanyar 
balesetveszélyessége és későbbi 
útkorrekciója miatt a lakótelekként

történő értékesítése, illetve beépí
tése nem indokolt.

Tekintettel arra, hogy a népi 
kezdeményezés tárgya a képviselő- 
testület hatáskörébe tartozik, és az 
aláírásgyűjtő ív megfelel a válasz
tási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 118. §-ban foglalt követel
ményeknek, az aláírásgyűjtő ívet 
hitelesítettem. A határozatot Algyő 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján közzététel céljából 
a határozathozatalt követően 15 
napra kifüggesztem.

Dr. Dubecz György 
a Helyi Választási Iroda vezetője 

(A határozatot Bakos Józsefné ké
résére jelentettük meg az Algyői Hír
mondóban. A szerk.)

ösztöndíj diákoknak
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

2004. évben is meghirdetik a 
BURSA HUNGARICA Felsőokta
tási Önkormányzati Ösztöndíjpá
lyázatot. A pályázatra azok az al
győi önkormányzat területén állan
dó lakóhellyel rendelkező hátrá
nyos szociális helyzetű fiatalok je
lentkezhetnek, akik:

„A” típus esetén: nappali tago
zatos, államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegészítő 
alapképzésben, első szakirányú to
vábbképzésben, vagy első akkredi
tált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésben vesznek részt;

„B” típus esetén: a 2003/2004. 
tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendel

kező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségi
zettek. A pályázati adatlap igényel
hető: október 1-jétől.

A pályázat beadási határide
je: 2003. október 22.

A támogatásban részesített ösz
töndíjasok listáját 2003. november 
24-ig az algyői polgármesteri hiva
tal hirdetőtábláján nyilvánosságra 
hozzák.

A pályázatot írásban a polgár- 
mesteri hivatalban hozzáférhető 
pályázati űrlapon, a pályázó által 
aláírva kell benyújtani.

Bővebb információt a polgár- 
mesteri hivatalban dr. Varga Ildikó 
ad a 62317-517-es telefonszámon, 
illetve a www.bursa.hu intemet cí
men kapható.

Lomtalamtas
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, 

hogy a Településtisztasági Kft. október 20-án lomtalanítási napot 
tart. Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az elszállításra kerü
lő lomot reggel hat óráig helyezzék az ingatlanok elé.

Molnár Lajos 
közterület felügyelő

Falugazdászi ügyfélfogadás
Az Algyői Faluház és Szabadidőközpont emeleti klubtermében a további

akban is várja az érdeklődőket a falugazdász. Ügyfélfogadási rendje azon
ban megváltozott, minden héten hétfőn 8-16 óra között tart meghallgatást.

Qyiiwyiá'üé-
1963-2003.

Kedves Tanáraink, 
és Osztálytársak!

Szeretettel várunk 
a 2003. október 11- én

tartandó

40 éves
osztálytalálkozóra.

Megjelenésedre feltétlen 
számítunk!

Gyülekező: 15 óra az algyői temető bejáratánál. 
Vagy: 18 órakor Aranypók Söröző (Géza u. 11.) 
Savanyáné Molnár Vera: tel.: 06-30-488-7958 

Este: 06-62-472-345

http://www.bursa.hu
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Ősz az oviban
Piros-arany lombok között 
Fújdogál az őszi szél,
Hogyha kicsit csöndbe maradsz,
Meghallod, hogy mit mesél.
Azt suttogja eljött az ősz, 
a szüretelés ideje 
a Szivárvány Óvodába 
a mulatság ideje.
Szüreteltünk, mustot ittunk,
Csuda jó  volt a kedvünk,
Köszönetünk versbe szedtük, 
a segítséget most ezúton 
mindenkinek megköszönjük.

(Köszönjük Bakos Andrásnak és Borbély János képviselőnek a 
nagy mennyiségű kukoricaszárat, Vajna Istvánnak a frissen sült 
cipókat és óriás pereceket, Sándor Csabának a hangosítást, Szűcs 
Bélánénak  és Szénási Györgynének a keltkalácsokat; köszönet 
m indenkinek -  szülőknek, felnőtteknek, gyerekeknek akik a 
nap sikeréhez gyümölcsökkel, zöldségekkel hozzájárultak.)

Külön foglalkozások 
az óvodában

Jelentkezés alapján vehetnek 
ré sz t a gyerm ekek  az alábbi 
foglalkozásokon.

Hittan: egy csoportban hét
főn 10.30-tól 11 óráig, hitokta
tó D ávid Jánosné.

Angol: egy csoportban szer
dán 12.30-tól 13 óráig, a fog
lalkozást vezeti: Fűzi Otília.

O vi-foci: két csoportban a 
községi edzőteremben, I. cso
port: kedden 14-től 15 óráig, II. 
csoport: hétfőn 11-12 óráig. 
Edző: Klement Jánosné.

Úszás oktatás: október 20- 
tól novem ber 11-ig 15 alka
lommal, az Uszótanoda szerve

zésében, utazás különbusszal. 
K ísérő: Bakos D ezsőné, Bai 
Istvánné.

A tartásjavító tornát, só
terápiát a gyermekorvos javas
lata alapján veszik igénybe a 
gyerekek heti egy alkalommal 
c so p o rt-b e o sz tá s  sze rin t. 
M o zg ásfe jle sz tő : K lem en t 
Jánosné.

A sószobai foglakozásokat 
vezetik: Patakiné Laczik Etel
ka, Toldy Eszter.

Logopédiai foglalkozások: 
egyéni és kis-létszámú csopor
tokban, szerdán 9-12 óráig. Lo
gopédus: dr. Kerényi Gábomé.

Ebédbefizetés
Az algyői Szivárvány Óvodában a gyermekek étkezésé

nek díját az év hátralévő hónapjaiban az alábbi időpontok
ban fizethetik ki a szülők:

október: 6. (hétfő), 
november: 4. (kedd), 

december: 4. (csütörtök).
Kérjük, hogy aki nem igényel ebédet a következő hónap

ra, azt legkésőbb az előző hónap utolsó előtti munkanapjáig 
jelezze! Ellenkező esetben az étkezést megrendelik a gyer
meknek.

Az algyői óvoda telefonszáma: 517-192

Megérkeztek a „kisfecskék”
Idén 42 elsős diák érkezett 

az Algyői Általános Iskolába.
Nagy izgalom m al vártuk a 

„kisfecskéket” a Kosárfonó ut
cai épületben. Igyekeztük ott
honossá tenni „fészküket”. Két 
osztályban indult meg a tanítá
suk Szabóné Kálmán Mária és 
Némethné Kocsis Rozália gon

doskodásával. A napköziben 30 
kistanuló marad Süli Zsuzsan
na tanító nénivel.

Rem éljük, a kisdiákok ha
mar megszokják új életterüket 
és zökkenőm entes átm enettel 
segíthetjük tanulmányaik meg
kezdését!

Tanítónők

Félmaraton futás Budapesten
A tavaszi Olimpiai Ötpróba 

futószám a után két tanulóval 
(Kispál Dániel, Kreiniger Atti
la) elhatároztuk, hogy megpró
bálkozunk M agyarország leg
rangosabb félmaratoni futásá
val, a N IK E  fé lm ara to n n a l. 
Nyáron m inden héten tarto t
tunk edzést, m elyen a gyere
kek lelkesen futották az egyre 
növekvő távokat, az egyre nö
vekvő m eleg b en . E m e lle tt 
megkapták még a hetente önál
lóan lefutandó edzésprogramot 
is.

A gyerekek felkészülten ér
kez tek  az e lső  lá tá s ra  igen 
hosszú (21.200 méter) táv lefu
tására Budapestre. A versenyt

ismert emberek (sportolók, szí
nészek, politikusok) részvétele, 
utcai szurkolók és zenekarok 
tették színesebbé. A verseny ar
ra is alkalmat adott, hogy meg
nézzük a főváros látványossá
gait, már persze, aki látott a ki
merültségtől.

A táv lefutása után frissítő 
csomagot és érmet kapott min
den résztvevő. Versenyzésünket 
az Algyői Általános Iskola Ala
pítványa tám ogatta. Büszkék 
vagyunk erre az egyébként fel
nőtteket is próbára tevő sport
teljesítményre, melyre iskolánk 
diákjai képesek voltak.

Ficsór Barnabás 
testnevelő tanár

Idősek közt az ovisok
Október 10-én 14 órakor az Idősek Napközi Otthonába látogat 

el a Gomba csoport, a gyerekek rövid műsorral köszöntik az ott 
lakókat, az Idősek Napja alkalmából.

ENSI -  SEED Környezeti 
Nevelés Konferencia

Az algyői iskola soha nem 
lá to tt m ére tű  és sze rv ezés i 
szintű konferenciának adott ott
hont rögtön a tanítás első heté
ben, szeptember 4-én. A 19 or
szágból érkezett több mint 100 
résztvevő az algyői iskolánk
ban zajló környezeti nevelésre 
volt k íváncsi. A z intézm ény 
számára nagy kihívást jelentett 
a három helyszínen zajló be
mutató tanítás, de kivétel nél

kül mindenhol tökéletes szer
vezettséget lehetett tapasztalni.

A tanítások utáni kerekasztal 
beszélgetésnél -  melyet a falu
házban  ren d ez tek  -  p o z itív  
visszajelzéseket és érdeklődő 
kérdéseket kaptak a kollegák.

A szervezők ezúton monda
nak köszönetét mindazoknak, 
akik munkájukkal, részvételük
kel seg íte tték  a konferencia  
magas színvonalának elérését.
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Teleház
ALGYŐ

ALGYŐI KÖNYVTÁR ES TAJHAZ 
6750 ALGYŐ, KASTÉLYKERT U. 63.

Tel.: 62517-170; 62^517-171, Fax: 62-517-170 
E-mail: bibl@algyo.hu

Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig 
csütörtök: 13-18 óráig

Rendezvénysoroló
A magyar könyvtárak, így az algyői könyvtár életében is októ

ber hónap az „Összefogás a könyvtárakért” programsorozat része. 
Ennek jegyében könyvtárunkban az alábbi rendezvényeket tartjuk, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk:

Október 6-tól 15-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében 
„Az aradi 13” című könyv- és dokumentumkiállítás; 

Október 7-én „Mese, mese, mátka” címmel mesedélelőtt 
óvodásoknak, és mesedélután alsó tagozatosoknak; 

Október 7-én 18 órakor Berecz András mesemondó és 
népdalénekes lesz a vendég;

Október 8-án délelőtt „CD-ROMok a tanulásban és a 
szórakozásban”. Bemutató felső tagozatosoknak. 

Október 9-én délelőtt számítógépes tanfolyam;
Október 9-én

15 órakor „Ki nyer ma?” műveltségi vetélkedő 
gyerekeknek;
17 órakor “Ki nyer ma?” műveltségi vetélkedő 
felnőtteknek;
18 órakor CD-ROM bemutató felnőtteknek: .
FengShui és IQ teszt;

Október 10-én „Internet határok nélkül” -  egész napos
ingyenes internet-használat beiratkozott olvasók részére, 
előjegyzés alapján.

Október 23-án 17 órakor Baghy Dezsőné és Horváth Dezső 
könyvbemutatója a faluházban.

Teleház szolgáltatások
SPIRÁLOZÁS: (10-130 oldalig) 200-350.- Ft

FÉNYMÁSOLÁS:
-  fénymásolás (A/4-es egyoldalas) 10.- Ft
-  fénymásolás (A/4-es kétoldalas) 20.- Ft
-  fénymásolás (A/3-as egyoldalas) 20.- Ft
-  fénymásolás (A/3-as kétoldalas) 30.- Ft

100 oldal fölötti másolás esetén 25% kedvezmény

NYOMTATÁS:
-  nyomtatás (fekete -  fehér szöveg) 20.- Ft
-  nyomtatás (fekete -  fehér rajz, kép) 50.- Ft
-  nyomtatás (színes szöveg) 40.- Ft
-  nyomtatás (színes kép) 400.- Ft
-  fax oldalanként (hazai) 100.- Ft
-  fax oldalanként (külföldi) 200.- Ft

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLAT:
-  számítógép használat
(pl.: szövegszerkesztés, CD-ROM)

-  szövegszerkesztés igény szerint
-  számítógépes játék
-  Internet használat és e-mailezés 

de minimum
-  szkennelés és nyomtatás (fekete)
-  szkennelés és nyomtatás (színes)
-  szkennelés lemezre (+floppy ára)

100.- F</óra 
200.- Fl/oldal 

150.- Ft/óra 
260.- Fi/óra, 

100.- Ft! 
100.- Ft 
400.- Ft 

50.-Ft/kép

Tanulj és vizsgázz olcsóbban a Népszava ECDL-akadémiáján
2003. augusztus 1-jétől 2004. január 31- 

ig E C D L -akadém iát ind ít a N épszava, 
amelynek résztvevői könnyebben és lénye
gesen olcsóbban juthatnak a számítógépes 
jártasságukat igazoló nemzetközi bizonyít
ványhoz. Az ECDL-okmány azt bizonyítja, 
hogy tulajdonosa felhasználóként készség- 
szinten bánik a komputerekkel.

A tananyag modulrendszerű felépítése s 
az akkreditált hazai vizsgaközpontok nagy 
száma jelentős szabadságot ad a felkészü
lés önálló megszervezésében.

Az ECDL-mozgalom növekvő arányban 
élvezi az állam i m egbecsülést: a vizsga 
2000-től beépült a köztisztviselői, illetve 
pedagógus- továbbképzésbe, s a cégek dol

gozóik ECDL-képzésére is költhetik a kö
telező szakképzési járulékukat.

Érdem es m ost v izsgázni, m ert 2004. 
február 1. után változik a vizsga tananyaga 
és számos olyan módosítás várható, amely 
újabb technológiák elsajátítását kívánja.

Mit tesz ehhez hozzá a Népszava akció
ja?

A lap 2003. augusztus 1-jétől 15 héten 
át -  szombat kivételével -  naponta vizsga
felkészülést segítő tananyagot közöl.

Az akcióhoz csatlakozók kedvezmény
nyel válthatják ki az ECDL-vizsgakártyá- 
jukat (7500 helyett 5500 forin tért), s a 
kampányba bekapcsolódó több mint száz 
vizsgaközpontban a darabonként szokásos

m integy 2500 forin t h e lyett egyenként 
1500 forintért tehetik le a vizsgákat.

A Népszava lehetőséget kínál arra is, 
hogy a számítógépes írástudás elterjeszté
sében érdekelt cégek, ille tve  nonprofit 
szervezetek a sikeresen vizsgázók számára 
még ezt a kedvezményes díjat is visszaté
rítsék.

Az akcióhoz regisztrációs lap kitöltésé
vel és beküldésével lehet csatlakozni. A re
gisztrációs lapok megtalálhatók a Népsza
vában július 15-től, illetve a Népszava hon
lapján, az A lgyői T eleházban , neten: 
HYPERLINK „http /ecdl.nepszava.hu'*4 
http^ecdl.nepszava.hu.

mailto:bibl@algyo.hu
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Beköszöntő
Kedves Olvasó!
A nyári szünet utolsó heté

ben szám ítógépes és újságíró  
tá b o r t s z e r v e z e tt  az a lg yő i  
könyvtár. E nnek  eredm énye  
volt az előző számban megje
lent k is összeállítás Telenyár 
c ím m el. K ü lö n  ö rö m m el és 
büszkeséggel tölt el, hogy e tá
borban végzett m unkám ered
ményeként egy évre bekerülhet
tem az Algyői Hírmondó szer
kesztőbizottságába, és én állít
hatom  össze a helyi újságban 
újonnan induló Kölyökrovatot. 
Rem élem  tetszeni fo g  a mun
kám!

Nagy Barna Krisztina
7. osztályos tanuló

Játéktörténet (1.)
A ki a m ú lta t nem  ism eri, 

nem érdemli a jövőt! -  mond
ták elődeink. Játéktörténeti ro
vatunkban szeretnénk a fiata
lokkal m egismertetni egy-egy 
népi gyermekjátékot, mely az 
idősebbeket múltidézésre, em
lé k e z é s re  ö sz tö n ö z h e ti. (A 
gyűjtés pontos adatai megtalál
hatók a szerkesztőségben.)

Ha a Kedves Olvasó, úgy ér
zi, megosztaná velünk egykori 
játékai emlékét, írjon nekünk!

Előre is tisztelettel köszön
jük segítségét!

Gyűrű-keresés
A  játszók egymás mellé leül

ve, ten y e rü k e t úgy, m in t ha 
im ád k o zn án ak , ö ssze tesz ik . 
Egy közülük kimegy hunyni, 
ez lesz a cica, a másik meg az 
osztó. Az osztó a gyerm ekek 
kezébe dugja a gyűrűt és egy
nek oda is adja. Ekkor kiált: 
„Cicc!” Ere bejön a cica és az e 
c ím ű  d a lt én ek e lv e  v igyáz , 
hogy az utolsó szótag arra jus
son, kinél a gyűrűt gondolja. 
Ha eltalálta, kinél van a gyűrű, 
akkor az lesz a cica, kinél a 
gyűrű volt. Ha pedig nem talál
ta el, akkor körülsántikálja, és 
ismét ő lesz a cica.

K ecskés-játék (K ecske -  
becske)

A gyermekek körbe fogódz

nak. Egy bent van a kör közepén, 
egy meg kívül áll. A kívül álló a 
gazda, a benn álló a kecske.

Gazda: Kecske-becske, m it 
csinálsz a kertemben ?

Kecske: Káposztát ennék, ha 
volna.

Gazda: Kapáltál?
Kecske: Kapáltam.
Gazda: Öntöztél?
Kecske: Öntöztem.
Gazda: Hát ha én bemegyek?
Kecske: Akkor én kimegyek. 

Itt is lyuk, ott is lyuk.
Erre a kört alkotott gyerekek 

összefogott kezüket m agasra 
feltartják, s az így támadt nyí
lásokon a kecske ki és be bújik, 
a gazda meg mindenütt utána 
addig, míg meg nem fogja. Ek
kor a szereplők felváltanak.

A bujásnál a kecskének és a 
gazdának egy nyílást sem sza
bad elhagynia.

Változatosság
Egy gyermek kimegy, vagy 

szemét befödi. Ez alatt az ülve 
maradt gyermekek valami vál
tozást csinálnak. Például kezü
ket vá lluk ra , fe jükre  teszik , 
szemüket lehunyják, vagy vala
mely tárgyat ide-oda tesznek. 
Az elhívott gyermeknek ki kell 
ta lá ln ia  a vá ltozást, s akkor 
más gyermek váltja fel.

(Folytatjuk.)

Könyvajánló
Ez a rovat arra buzdít Téged, hogy a szabadidődben ne valami 

butaságot csinálj, hanem olvass! Én személy szerint szeretek ol
vasni, mert beleélem magam a történetbe, és így még izgalmasab
bá válik a könyv. Hogy ezt ti is megtehessétek, egy p ár könyvet 
ajánlunk nektek, amit egész nyugodtan kivehettek a könyvtárból.

Michael Ende: Varázslóis
kola Vágyországban

Ez a könyv 2 testvérről szól, 
akik egy varázslóképzőbe men
nek, ahol megtanulnak tárgyakat 
mozgatni, repülni, láthatatlanná 
válni és még sok más mindent, 
(ajánlom figyelmetekbe).

Term észetesen a k icsikrő l 
sem feledkeztünk meg. Akik 
most kezdtek el járni iskolába és 
már kicsit tudnak olvasni azok
nak is ajánlunk könyveket. Eze
ket természetesen megtaláljátok 
a könyvtárban.

Szepes Mária: Rozsé néni 
kunyhója I.

Ez a könyv egy kislányról 
szól, akinek a történetét több 
részben ismerhetjük meg. Példá

ul megtudhatjuk, milyen Panni- 
nak az iskola, vagy hogy meny
nyire szereti az ajándékba ka
pott nyusziját.

Nagyon érdekes könyvekre  
bukkantam könyvtári böngész
getésem során. Az alábbi kötete
ket szívesen ajánlom a most má
sodik osztályosoknak: az Olvasó 
Breki, az Olvasó Tigris, az Olva
só Cinke, az Olvasó Leó, az Ol
vasó Kalóz, az Olvasó Boszi, az 
Olvasó Fáni és a Képes Cini egy 
olyan sorozat könyve, mely né
hány rövid történetet tartalmaz 
egy-egy érdekes és népszerű té
m áról. A szövegek és képek  
könnyen érthetők. A tanév máso
dik felében már az első osztá
lyosok is k ikö lcsö n ö zh e tik  a 
könyvtárból.

Amit a drogokról tudnunk kell
Ez a néhány sor, remélem, 

nem ismer akadályokat, előítéle
teket. A drog előtt ugyanis isme
retlen az életkor, a családi hát
tér, életünk minden része. Szá
mára csak egy fontos dolog léte
zik, hogy utakat, tévutakat, tév
hiteket és tévéletet adjon -  köl
csön.

O lyan eldu rvu lt világban 
élünk, ahol a kábítószerekről, 
sajnos, de önnön védelmünk ér
dekében tudnunk kell. Ez a kis 
összeállítás azoknak kíván segít
séget nyújtani, akik a rossz utat 
választanák, és azokat mentené 
meg, akik számára már lezárult 
az út végi kapu.

Minden a társaságon múlik!
Ne hidd azt, hogy méltóbb 

személye leszel a társaságnak, 
ha el mered fogadni a zsebekből 
előkerülő porokat, szereket, tab
lettákat! Ne feledd, okos enged, 
szamár szenved! Légy különb!

Légy határozott, mondj ne
met!

A legfontosabb, hogy saját 
meggyőződésed táplálja ellen

szenvedet. A szülői szigor, a tör
vénykezés sem lehet olyan erős, 
mint saját határozottságod, el
szántságod!

Milyen drogokkal kínálhat
nak meg, miről ismered fel őket?

A light (könnyű) drogok közé 
tartozik a füves cigi. Noha Hol
landiában legális drog, ne fe
ledd, nem Amsterdam utcáit ró
juk! A diszkók slágerei az LSD, 
a kokain, az extasy és a speed. 
Könnyű lehet a mozdulat, annál 
fájdalmasabb az ébredés! Tudd, 
a remélt hatás elmaradhat, hi
szen mindenki másképpen rea
gál!

Egyedül vagy, vajon ki segít
hetne?

Összegyűjtöttünk néhány cí
met, de te is segíthetsz nekünk, 
hogy bővüljön a listánk!

Drogstop: 06-80-505-678 
Drogfree: 06-1-215-1397 
Kék vonal: 06-80-505-000 
Internetes címek (minden cím 

elé odaírandó: www.): drog- 
.lap.hu, kekpont.hu, droginfo.hu
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Iskolai programok
Szeptember 30.,17 óra: Nyílt nap a Deák Ferenc Gimnáziumban. 
Október 1.: Algyő önállósulásának napja

6., 7-17 óra: Ebédfizetés október hónapra (18 napra)
(Aki október hónapra nem kér ebédet, az szep
tember 29- ig szíveskedjen jelezni a gazdasági 
irodában!)

6.: Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben.
7., 14.30 óra: Kézműves foglalkozások a napköziben 
15-17.: Középiskolák börzéje Szegeden, pályaválasztási 
tájékoztatók.
18.: Munkanap, október 24. helyett -  pénteki órarend 

szerint.
18., 13 óra: Október 23-i ünnepség.
20-22.: Őszi szünet. (A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

október 18., a szünet utáni első tanítási nap: 
október 27., hétfő.)

28., 14 óra: Bátor kiskacsák. A Truffaldino Bábszínház
előadása.

29.: Önkéntesség napja. Tanítási szünet.

Fejtörő
Ha válaszolsz a kérdésekre és összeolvasod a válaszok első be

tűit, egy értelmes szót kapsz!
1. Magyarország első királya: ...
2. Ha kempingezni megyünk, nélkülözhetetlen eszköz az alvás

hoz: ...
3. Őszi gyümölcs, harang formája van, a színe citromsárga: ...
4. A könyv lapjait nevezzük ennek: ...
5. Ha sötét van, fényt ad, de nem a napra gondolok: ...
6. Ha becsukod, nem jön be senki, de ha kinyitod, te is ki, vagy 

bemehetsz rajta: ...

Milyen szóra gondolok? 
tyú tyú tyú 
tyú tyú tyú

Mi ez?
Hasa hajó, lába lapát, torka trombita, nyaka bot!
Koszorús lány kútba néz!
Melyik mérték a legolcsóbb?

Képrejtvény

Beküldési cím: Algyői Hírmondó Szerkesztősége, Algyő, Kas
télykert u. 63.

Határidő: október 25.
Előző rejtvényünk nyertese: Székács Krisztina 5/b. A nyere

ménykönyv átvehető a könyvtárban.

Iskolai hírmondó

Az iskolai híreket összefoglalta és az Algyői Hírmondó szerkesztőségi 
munkájában részt vett: Süli Zsuzsanna tanító, algyői lakos, aki az 

Algyői Általános Iskola munkatársa két éve.

Lakóhelyünk felfedezése 
a Comenius 1 programban

Az algyői iskola tavaly beke
rült a Comenius 1 elnevezésű 
nemzetközi programba. Ez öt 
ország közötti, európai közös 
m unkát jelent. A programban 
részt vesz: Finnország, Auszt
ria, Anglia, Litvánia és Magya
rországról az Algyői Általános 
Iskola.

A Comenius 1 program em
lített résztvevői szeptember 5- 
én A lgyőn  ta rto ttá k  az idei 
m unkam egbeszélést. A prog
ram a környezeti nevelésen be
lül idén lakóhelyünk felfedezé
sét tűzte ki célul -  lehetőséget 
adva helytörténeti érdekessé
gek kutatására, idősebb embe
rekkel való kapcsolattartásra, 
helyi jellegzetességek m egis

merésére. Az öt ország képvi
selői megegyeztek abban, hogy 
az év során gyűjtött munkákat 
e lju tta tjá k  eg y m ásn ak , így 
megismerhetik a hely szokáso
kat, hagyományokat, illetve ki
váló alkalom nyílik a diákok
nak a kapcsolatok kialakítására 
is.

Ehhez kapcsolódik az algypi 
iskolában az októberi önkéntes
ség napi rendezvény, melybe 
azért lenne jó, ha minél több 
szülő, nagyszülő bekapcsolód
na, m ert rem ek alkalom nyíl
hatna  a rra , hogy  a tan u ló k  
m egism erjenek egy-egy régi 
gyerm ekjátékot, foglalkozást, 
vagy anekdotát, történeti ese
ményt a faluról.

Az Algyői Általános Iskola 
az iskolai ételhulladék elszállítására vevőt ke
res! Jelentkezni a Fehér iskola gazdasági iro

dájában, Kastélykert u. 59. lehet. Tel: 517-192
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KEDVENCEK ETETŐJE
kisállateledel és felszerelés szak

üzlet kínálata: 
protein ^ sült kacsa 4" csirkefej 
& vegyes csirke & pulykafalatok 

& kutya- 4* macska szalámik 
& díszhal & díszmadár eleség, 

felszerelés.

Akciós kutyatápok:
nagy választékban 

Dolli Crok & Dolli Dog & 
Champion Dog & Pedigree

Szeretettel várjuk vásárlóinkat 
a Téglás u. 95. sz. alatt 

4-SSIK Bt.

Kovács Mihály sírkő- műkőkészítő 
Algyő, temető

Vállal:
✓ márványból, műkőből, gránitból síremlék

készítés
✓kripták, umakeretek készítését 

✓sírtisztítást 
✓sírkiemelést 
✓betűvésést 

✓műkőváza, mécsestartó készítést.

Az idén megrendelt, 2004. évi 
síremlékeket, sírkereteket 

2003. évi áron készítjük el.

Tel: napközben: 06-20-323-419 
Este: 62-419-775

Temető melletti Icu v irágüzlet 
temetésre, halottak napjára vállal:

** koszorú készítést, 
élő és selyemvirágból 

** sírcsokor, sírpárna készítést 
** megrendelhető krizantén, turner.

Kapható az üzletben:
** tobozkoszorú *+ szalma, mohako

szorú ** műfenyős koszorúk, sírpárnák, 
sírcsokrok ** mécsesek 

és egyéb virággal kapcsolatos árucik
kek.

Rendelést telefonon is felveszek:
Tel: 06-20-328-4659 Este: 62-419-775

Akció -10%, -15% Tuják, fák,
Újdonságok, ritkaságok!

Oriásvirágú szakállas nőszirmok (Íriszek), 
Magastörzsű hibiscus, som, és gömbeperfa...

Perzsa tűzmadárfa.
Fák: vérlevelű, nyír, szivar, hárs, fűz, tölgy, 

szelídgesztenye, nyír, 
selyemakác, oszlopos díszalmafa, ecetfa, 

szomorú eper és barkafa..
Sziklakertbe: fenyőoltványok magastörzsön is, virágzók, 
hortenzia, pampafű. Sövénynövény, tűztövis, leander, termő 
citromfa, kúszó lonc, clematis, vadszőlő, áfonya, füge, kiwi. 

Magnóliák 2380Ft-tól.
Magastörzsű rózsák, télálló citromfák, ezüstfenyők, 

normand fenyők.
Október 15-től: mindenféle 

gyümölcsfa, bogyós gyü
mölcs (büszke, ribizli, josta, 

tüskéden szeder, málna).
Diófa, mandulafa, naspolya

fa, gömbszivarfa, gömbjuhar
fa, gömbkőrisfa 

Nyitva: h-p 9-17, szó: 8-12 
Tescótól 100 m.

Szeged, Körtöltés u. 31.
Tel: 06-20-518-0038
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Kandalló szaküzletünkben:
kandallók, 

tűzterek, kiegészítők, 
kovácsolt vas termékek.

Széles választékból válogathat, 
saját elképzelés is megvalósítható.

Szeged, Öthalom u.
Tel: 06-30-9064-027

Továbbra is várom kedves régi és új vásárlóimat 
„100 Ft-os üzletembe”, 

a Sövény u. 14-ben, 
ahol üres gázpalackját is kicserélheti!

A kínálatból:
Hajlakk 410 Ft-tói
Szírisz sampon 500ml 135 Ft
Húsklopfoló fa 200 Ft
Kések 90 Ft-tól

És még sok egyéb termék!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől- péntekig: 
9.00-11.30, 13.00- 

18.00-ig 
Szombaton: 9.00- 

13.00-ig 
Vasárnap: zárva 
Kocsisné Ildikó

Vágni való csirke 
előjegyezhető 

október 17-ére.
290,- Ft/kg

Érd.: Kosárfonó u. 9. 
Tel.: 0630463-37-32
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Ardttsk hz Világítsuk ki a kerékpárokat!

Várták a kedves látogatókat S z e d r e .  Hogy milyen alka
lomról is volt szó7 Egy nemzetközi rendezvényről, melynek 
szerencsére algyői vonatkozása is van.

Szeptember I8-án vette ugyanis kezdetét a szegedi Ifjúsági 
Házban a  Natúra Nemzetközi Kézműves Szakkiállítás és Vá
sár, mely szeptember 24-ig várta a magyar hagyományokban 
és a népi iparművészet tárgykörében érdekelteket. Jacqu.es 
Deviilers, a Párizs! Kézműves Kamara főtitkára megnyitó be
szédében kiemelte: csak'egy külföldi látja a  magyar tiéphagyo- 

valódí értékeit, melyet igazán még kellene becsül* - 
. az algyői büszkeség: öá lné  Nagy Ildikó szőnyegszö

vő, Icxtiltervc/.ő érdemes munkáival elnyerte a S /egedés Tér
sége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alkotói Diját. 
E /úton gratulálunk a művésznek!

A Ké/művcs Szakkiállítás és Vásár időtartama alatt bioter
mékek bemutatója, lakberendezési kiállítás és tanácsadás, kéz
műves játszóház várt fiatalokat és időseket egyaránt. A Dél-al-

200 kézműves,,tárgyalkotó népművész, népi iparművész mu
tatkozott be Magyarországról, Szabadkáról, Arabról, Temes
várról és M arosvásárhelyről

........................................... ............................................

A Csongrád Megyei Rendőr
főkapitányság közbiztonsági 
igazgatója, dr. Németh Károly 
rendőr-alezredes felhívást inté
zett az önkorm ányzatokhoz: 
miszerint hívják fel a lakosság 
figyelmét arra, hogy a kerék
p árra l k özú ton  köz lekedők  
minden esetben világítsák ki 
járművüket.

Az elmúlt évek szomorú ta
pasztalata az, hogy a kora dél
utáni sötétedés bekövetkezte

után ugrásszerűen megnövek
szik a kivilágítatlan kerékpáron 
közlekedőket érintő súlyos bal
esetek száma. A kerékpárok 
megfelelő kivilágítása viszony
lag kevés anyagi ráfordítással 
megoldható és ezzel tragédia is 
megelőzhető lenne.

Algyő önkormányzata is kéri 
a lakosságot, hogy saját és má
sok biztonsága érdekében min
denki gondoskodjon kerékpárja 
kivilágításáról!

Latin-Amerika est
Újra megrendezzük hagyományőrző est-sorozatunkat. Ennek 

újabb pillére: a latin-amerikai est. 2003. október 10-én (pénteken) 
18 óra 30 perckor a faluházban várjuk kedves vendégeinket úti él
ménybeszámolóval, fergeteges táncházzal, gasztronómiai bemutató
val, kiállítással. A talpalávalót a Coco-Bongo zenekar biztosítja: 
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal

Állatokrul és magamrul 
Lovakrul írt Széchenyi gróf a

19. század derekán. Azokrul, 
akik tiszták, okosak, embersze
retők és bennünket kiszolgálók. 
Tonnányi te rhet húznak n e 
künk, porondon szolgálnak ne
künk, csatába mennek velünk, 
ügyesen és jól olyannyira, még 
vágtában sem léptek a leesett 
harcosra. Ők cipelték őseinket 
messzi földről szép hazánkba. 

Okosan hűségesek!
Nézem, fél mázsás Néró fe

kete farkasomat, ahogy néz en
gem. Tud ám nézni! Hálát su
gároznak szemei, máskor meg 
búságot mutat tekintete, mond
juk akkor, mikor öltözködök, és 
elmegyek. Tudja azt, egy ideig 
magára marad. Persze annyira 
nem magányos, hiszen a Tigris, 
a Frici, a Csöpi „cirmos cicák” 
és Plútó, a hatalmas fekete kan
dúr vele maradnak

Tudnak ők je lezn i is. Ha 
összegöm bölyödve lustának  
tűnnek, pihennek naphosszat, 
biztos rossz idő lesz -  mutatják 
így. Örömüket láttatják, mikor 
nyakamba-ölembe ugranak. 

Okosan hűségesek.
A farkas Itália  je lk ép e , a 

macska szent állat volt Egyip
tomban. Megérdemelten lett az 
előbbi három állatfaj emberba

Állatoknak világnapja
rát. Ők kezdték, ők kínálták 
magukat magunknak. Hála ne
künk, elfogadtuk kihívásukat. 
Ugye a pacik trógerolnak, a ku- 
tyusok őriznek, a cicusok ege- 
résznek. Szolgálnak tehát.

Okosan hűségesek!
A kutyákrul még! Mancs, a 

miskolci életmentő mancsával 
kapart a földrengés romjain, je 
lezve: gazdi, ott alant ember él! 
Világhírű Bell is. Ő lavinából 
m entette a hókötő-jégtakarta 
embereket. Tiszteletem az el
hunyt kutyáknak is. Ki ne hal
lott volna még olyanról, hogy 
étien, szomjan pusztult el egy 
eb hőn imádott gazdája sírhal
mán.

Jut eszem be, K ántor is a 
zseniális nyomozó és Rex, a 
szendvicset is imádó felügyelő 
farkasivadék.

Okosan hűségesek!
Mancs sok embert hozatott 

vissza az életbe, ám ezt tette a 
minap Ausztrália jelképállata, 
egy kenguru is. Történt, vihar 
tombolt a földteke túlfelén, mi
kor emberre zuhant egy korhadt 
fatörzs. Látta ezt a házi kenguru 
s utat mutatott a segítőknek, hol

a tragédia. Megmentette tehát 
szeretett gazdáját.

Okosan hűségesek ők is!
írtam  már: ki ne hallo tta  

vo lna... Jelzem  újfent: ki ne 
hallott volna a pajkosan játékos 
delfinekről, azokról, akik hajó
törö ttek  ezreit v itték  partra, 
máskor meg könnyűbúvárokat 
tám adó cápákat ü ldöztek el. 
Tudjuk, hogy térdre ereszkedik 
a teve, segítendő az ember fel
szállását púpjai közé, de így 
tesz Indiában az elefánt is.

Okosan hűségesek ők is.
Csipetnyit még az állatok

ról. Film által vált imádottá a 
ravaszdi róka, Vük személyé
ben, Tarzan Csitája, Fekete Ist
ván Keléje.

Okosan hűségesek ők is.
Epedve várom január else

jé t, amikor nagyon remélem, 
hogy életbe lép az állatvédelmi 
törvény, az amely bűncselek
m énynek rendeli az állatkín
zást. Annak minősül majd töb
bek között az is, ha rövid lánc
ra kötik  a kutyát, éheztetik , 
szomjaztatják, verik a szeren
csétlent.

Börtönben bűnhődjenek a

szadisták! Nemrégen iszonya
tos képsorok tudatták a tévé
ben, hogy egy -  maradok a sza
dista jelzőnél -  elvetemült mé
teres vasrúddal szúrt át egy ci
cát! Hála az állatorvosnak, aki 
ó riá s i m ű té tte l, de sik e rre l 
mentette meg a jám bor Macs 
életét.

Börtönben bűnhődhetne az 
elkövető!

Mit teszünk mi, állattársain
kért? Óceánba cipeljük a partra 
vetett, avagy öngyilkos bálná
kat, óvjuk a kimúlóban lévő ál
lattársainkat, etetjük, itatjuk, 
gondozzuk, szeretjük őket. Ér
dem lik, m ert dorom bolással, 
barátságos vaúzással magányos 
embereket gyógyítanak, nyug
tatnak, még egy csodálatos tu
lajdonság: zseniális kutyusok 
világtalanokat vezetnek bizton
sággal. Allattudós embertől tu
dom: jó a cicusnak, kutyusnak 
és mind valamennyinek, ha em
ber simogatja Őket, ám ez még 
kevés, tudom, beszélni is kell 
hozzájuk szép kedvesen, mert a 
gazda hangja is nyugtatja Őket. 
Örökké szeressük az állatokat, 
ne csak az állatok világnapján, 
október negyedikén!

NEKIK IS VAN LELKŰK!
Á.S.
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Naptársoroló
Szeptember (Őszutó, Mindenszentek hava)

„Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág, 
arany lik fenn  faág.
Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait 
eldobni még nem meri, 
hát lengeti a tengeri."

Radnóti Miklós: Naptár

A római naptárban csak sorszámmal je 
lölték a hónapokat, s ebben a rendben ok
tóber a nyolcadik. így latinul ‘octo’. Ebből 
lett október és maradt ezen a néven 1582. 
október 4-től, amikor is XIII. Gergely pápa 
megreformálta a Julianus naptárt, amely
ben viszont a tizedik hónap lett. Az idén 
Deák-évet tartunk, születése 200 éves ün
nepe (október 17.) alkalmából. Történel
münk egyik leggyászosabb hónapja is ez, 
ugyanis 1849. október 6-án végezték ki a 
szabadságharc 13 tábornokát. Tiszteljük 
meg a hősöket a nevük felsorolásával: Au
lich Lajos, Dam janich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knezic Károly, Lachn- 
er György, Lázár Vilmos, Leiningen-West- 
erburg Károly, Nagysándor Józse f Poel- 
tenberg Ernő, Schweidel József Török Ig
nác, Wécsey Károly.

Figyeljenek, kérem: október 25-ről 26-ra 
virradóra 1 órával visszább kell állítani a 
kronométert! Kezdődik a téli időszámítás.

Az első világháború kegyetlen harcaiban 
elfásult katonák hazatántorogva megtagad
ták az engedelmességet s nem harcoltak to

vább a Habsburg császárért. Az ő nevének 
kezdőbetűivel díszített jelvényt letépték 
sapkájukról s helyébe őszirózsát tűztek, 
így kezdődött 1918. október 31-én az őszi
rózsás forradalom. 1944. október 15. rette
netes nap volt történelmünkben: akkor né
met segítséggel a nyilasok vették át a hatal
mat s úgy kegyetlenkedtek, ahogy Hitler 
kívánta. Ezt a töm eggyilkost egyébként 
sz ü le té se  u tán  S ch ick lg ru b er-n ek  
keresztetelték (ha egyáltalán keresztelték) 
Ausztriában 1889-ben. Aki ellenállt, azt ki
végezték. M agyar zsidók ezreit lőtték a 
Dunába.

Emigrációja előtt Szegeden a Klauzál té
ri Wagner ház erkélyén 1848. október 4-én 
tartotta hazánkban utolsó beszédét Kossuth 
Lajos. így lelkesített: „Szegednek népe, 
nem zetem  büszkesége, szegény elárvult 
hazám oszlopa.”

Tessenek elmenni Szegedre, a Hősök ka
pujához, ahol Aba Novák Vilmos pár éve 
kibontott-restaurált freskóján ez áll: „1916. 
október 23. Ezen a napon verte ki a szege
di honvédségből alakult 51. honvéd had
osztály Nagyszeben és Brassó visszafogla
lása után Prédáiból is az Erdélybe betört 
rom ánokat.” U gyanott olvasható Szent 
Borbála imája: „Segítsd diadalra a tüzért!”

1956. október 23.: nemzeti ünnepünk, 
am it évtizedekig „ellenforradalom ként” 
neveztettek velünk „nagyjaink” és a „di
csőséges Szovjetunió”. A közelmúlt rend
szerváltása billentette helyre az elnevezést: 
forradalom volt az.

Illik  tudni: 1492. október 12-én látta 
meg Kolumbusz Amerika partjait, 1910. 
október 18-án szállt fel az első magyar pi
lóta, Dobos István, 1945. november 24-én 
fektették le az ENSZ alapokmányát. Ha
zánk 1955-től tagja a világszervezetnek,
1957. október 4-én lőtték fel a világ első 
mesterséges bolygóját, a Szputnyikot.

Október híres szülöttei: 1813-ban, 10-én 
Guiseppe Verdi (La Roncole); 1881-ben, 
10-én Kittenberger Kálmán Afrika-kutató 
(Léva); 1861-ben, 10-én Fridtjof Nansem  
sarkkutató (Stóre Fröen), 1882-ben, 12-én 
Gulácsy Lajos festőm űvész (Budapest), 
1803-ban, 17-én, Deák Ferenc államférfi 
(Sőjtőr), 1554-ben, 20-án Balassi Bálint 
(Zólyom), 1833-ban, 21-én Alfréd Nobel, a 
legrangosabb díj alapítója (Stockholm ), 
1759-ben, 27-én K azinczy  Ferenc  író , 
nyelvújító (Érsemlyén).

Érdekes névnapok és jelentéseik: Októ
ber 1., Rémusz: latinból ered, Remus és 
Rom ulus ikertestvérek voltak, Romulus 
megölte Remust, Romulus így lett Róma 
alapítója és első királya. Október 10., Ben
degúz: állítólag Attila hun vezér apjának a 
neve. Október 11., Brigitta: óír eredetű, je 
lentése: erős, erélyes. Október 21., Orso
lya: a latin Ursula magyarítása, kis medvét 
jelent. Október 25., Dália: a svéd botanikus 
Andreas Dahl keresztelte így ezt a szép vi
rágot, s ettől lett ezen női név, Október 28., 
Tömör: török származék, jelentése: vas.

Á S .

Diákmulatság
A z a lgyő i f ia ta lo k a t és 

v en d ég e ik e t o k tó b e r 17-én 
(pénteken) 20 ó rá tó l a helyi 
sz a b a d id ő k ö z p o n tb a n  a 
H A N G -Á R  D iák m u la tság  
várja.

Redőny, és reluxa, 
harmonikaajtó, szalagfüg

göny és napellenző 
készítés.

Tel.:
06-30-953-0395

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött:
Imre Béla és Vándor Kitti (08.02.), Ilia Zsolt Fe

renc és Szalma-Baksi Margit (08.23.), Miklós Lász
ló és Tóth Ágnes (08.30.), Illés Tibor és Gábor Zita 
Erzsébet (09.06.), Üveges Ferenc és Nagy Tímea 
(09.06.), Ruha Albert Zsolt és Szabó Éva (09.09.).

Született:
Kiss Virág Napsugár (07. 20) születési súlya: 

3460gr, anya: Gémes Helena, apa: Kiss Zoltán.
Tóth Gergely (07.29.) születési súlya: 3330gr, 

anya: Nagy Ildikó, apa: Tóth János Árpád.
Igaz Nikolett 2310gr és Igaz Roland 2200gr 

(08.08.), anya: Török Bernadett, apa: Igaz István.
Vajna Ágnes (08.14.) születési súlya: 2860gr, 

anya: Terhes Ibolya, apa: Vajna István.
Dénes Balázs (08 18.) születési súlya: 3570gr, 

anya: Pinczés Ágnes, apa: Dénes István.

Molnár Zita (08. 18.) születési súlya: 3130gr, 
anya: Süli-Zakar Zita, apa: Molnár Tibor.

Kasza Szimonetta (08. 19.) születési súlya: 3500- 
gr, anya: Dobos Edit, apa: Kasza Krisztián.

Czine Evelin (08. 21.) születési súlya: 4000gr, 
anya: Herke Katalin, apa: Czine Attila.

Vida Alexandra Dominika (08.24.) születési sú
lya: 3480gr, anya: Makra Julianna, apa: Vida Tibor.

Kerekes Péter (08.24.) születési súlya: 2820gr, 
anya: Orbán Ágnes, apa: Kerekes László.

Nagy D ávid Józse f (08.23.) születési súlya: 
3500gr, anya: Terhes Anikó, apa: Nagy Sándor.

Petrik Luca (09.01.) születési súlya: 3560gr, 
anya: Süli-Zakar Ágnes, apa: Petrik Róbert.

Radics Szintia (09. 03.) születési súlya: 2800gr, 
anya: Kis Edit, apa: Radics Sándor.
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DR. BÁLIND SÁNDOR házirovos rendel:

Október 1-3-ig: 7.30-12.00-ig
Október 6-10-ig: 13.00-17.00-ig
Október 13-17-ig 
Október 20-24-ig 
Október 27-31-ig 
November 3-7-ig

7.30-12.00-ig
13.00-17.00-ig
7.30-12.00-ig

13.00-17.00-ig
Telefonszáma: 06-30/260-38-99

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése:

október 01-03-ig 7.30-11.30-ig
október 06-10-ig 12.30-16.30-ig
október 13-18-ig 7.30-11.30-ig
október 20-22-ig 12.30-16.30-ig
október 27-31-ig 7.30-11.30-ig
november 03-07-ig 12.30-16.30-ig

november 10-14-ig 7.30-11.30-ig
Telefonos elérhetőség:

0 6 -3 0 -6 -3 8 1 -8 6 3  
Influenza elleni védőoltást igénylők kérem szándékukat, mie

lőbb jelezzék a rendelésen.
Az oltásokat várhatóan október végén kezdjük beadni. 
Feltehetően ebben az évben is azonos lesz a térítésmentes oltó

anyagra jogosultak köre a tavalyival.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

Október 1-3-ig: 12.30-17.00-ig
Október 6-10-ig: 7.30-12.00-ig
Október 13-17-ig: 12.30-17.00-ig
Október 20-24-ig: 7.30-12.00-ig
Október 27-31-ig: 12.30-17.00-ig
November 3-7-ig: 7.30-12.00-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 
V  ultrahangos fogkő eltávolítás 
>• MOL-utalványt elfogad

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos 
Mobil 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
Önálló védőnői tanácsadás: kedden: 13- 15-ig
Algyő, Egészségház u. 42.
Tel: 268-038

Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Gyermekjóléti 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.

O rvosi ügyelet rendelési időn kívül: 
O R SZ Á G O S M E N T Ő SZ O L G Á L A T  K Ö Z PO N T I O RV O SI Ü G Y E L E T E  

Szeged , K ossuth L ajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
H étköznapon: 16.00-tól m ásnap reggel 7 .30 óráig;

Szom baton, vasárnap, ünnepnapon: 7 .30-tól m ásnap reggel 7.30 óráig.
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ALGYŐI fALUHAZ ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62517-172; Fax: 62517-173 Szabadidőközpont: 6750 Algyő, Téglás, u. 151., Telefon: 62/267-426 
M óra Ferenc Népszínház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62517-172 E-mail: faluhaz@nmil.tiszanet.hu

„Ha lesz emberi arcuk, csókolom őket!”Irodalmi kávéház ajánló
Várjuk az irodalom és a kultúra iránt érdeklődőket egy-egy kötetlen, barátságos 

hangvételű és személyes képzeletbeli utazásra Krúdy, Márai, Csehov és a világiro
dalom géniuszainak segítségével. Programvezető: Kató Sándor művészeti vezető

Életreform Klub
Szakmai előadások: Az egész

séges életmód, valamint a családi 
szolidaritásra épülő klubprogram 
elsősorban a táplálkozásbeli, kor
osztályi betegségek kérdéskörével 
kíván foglalkozni neves előadók 
közreműködésével, illetőleg bemu
tatók, foglalkozások szervezésével. 
Az utóbbi évek felmérései sajnos 
megmutatják, milyen betegségek
ben szenvednek az algyőik.

Hiszen gyakori panasz a magas 
vérnyomás, a pajzsmirigy-rendel-

Az Algyői Faluház és Szabad
időközpont fontos feladatnak tartja 
a helyi kultúra ápolását, a hagyo
mányőrzés- és átadás lehetőségé
vel.

Terveink között szerepel az al
győi képzőművészek, művészek és 
iparművészek összefogása. Ezért 
egy művészkör létrehozásán mun
kálkodunk, két szekcióban gondol
kodva: képzőművészet és népmű
vészet témakörben.

Bízunk abban, hogy közös erő-

Az Algyői Faluház és Szabad
időközpont 2003. október 6-tól ter
vezi megkezdeni a menza jellegű 
étkeztetést. A program elsősorban 
azoknak az algyői lakosoknak 
nyújtana segítséget, akik valami
lyen akadályoztatás miatt nem jut
nak az igényeiknek megfelelő há
zias ebédhez. A menzás étkeztetés 
elindításának elsődleges feltétele a 
megfelelő számú előfizető: leg
alább 40, legfeljebb 50 fő. Az elő
fizetés hetente előre történik (csü
törtökönként 12 óráig), amely heti 
öt étkezést (egy levest és két vá
lasztható főételt, azaz A és B me
nüt, melyet előre megadunk) fog
lalna magába. Egy étkezés ára: kö-

lenesség, a gyomor-, nyombél-be- 
tegség, a vér- és vérképző szervek 
betegsége, az im m unrendszer 
rendellenessége, a csonszerkezet 
és csontsűrűség problém ája, a 
rosszindulatú daganat és a kösz- 
vény. Célunk, hogy a lakosságot 
érintő betegségekről megfelelő tá
jékoztatást kapjunk a szakembe
rektől, külön kitérve a megelőzés 
fontosságára.

P rogram vezető : Lázár Nóra 
kulturális munkatárs

vei elképzelésünk eredményeként 
Algyő művészei „műhelyre” lel
nek faluházunkban.

Az Algyői Művészkör létreho
zását követően szeretnénk a Falu
ház Galériában kiállítási lehetősé
get biztosítani a tagoknak. Felkér
jük Önt -  amennyiben céljainkkal 
egyetért -  tagként csatlakozzon az 
Algyői Művészkörhöz!

Érdeklődni személyesen vagy 
telefonon a faluházban lehet Lázár 
Nóra kulturális munkatársnál.

rülbelül 300 forint, azaz heti 1500 
forint. A befizetés helye: a szabad
időközpont (Téglás utca 151.) 
vagy a faluház (Búvár utca 5.), 
ideje: csütörtökönként 12 óráig.

Az ebéd igénylői választhatnak, 
hogy az ebédet saját maguk viszik 
el a szabadidőközponttól, vagy a 
faluháztól, illetve rászorultság ese
tén házhozszállítást kémek!

Felhívásunk egyben igényfel
mérés is, ezért kérjük az érdeklő
dőket, hogy személyesen a szabad
időközpontban, vagy Juhász Mi- 
hályné házgondnoknál a 62/267- 
426-os vagy a 30436-27-88-as te
lefonszámon jelezzék igényüket!

Irodalmi Kávéház a kortársak 
megidézésével

Noha elcsépelt a kifejezés maga, 
mégis ezzel kell élnem: családias 
hangulat és baráti viszony, a sze
mélyes emlékek tárháza várta az 
érdeklődőket a faluházban megren
dezett Irodalmi Kávéház rendezvé
nyén. Nagy László, Szécsi Margit 
és Csoóri Sándor költészetével, 
életével ismerkedhettünk meg dr. 
Bíró Zoltán irodalomtörténész sze
mélyes hangvételű, ám mégis ta
nulságos előadásában. A szakem
ber bevallotta: nem vállal a kortár
sakról előadást, mert az azonos él
ményvilág miatt csak elfogódottan 
tud egykoron élt barátairól mesélni.

„Nagy László mindig nyugodtan 
sodorta a cigarettát -  ahogyan 
mondta -  meg kell adni annak is a 
módját. így gyakorta órák teltek el, 
a barátság órái” -  hallottuk Bíró ta
nár úrtól. Az érdeklődők megtud
hatták: míg Szécsi Margit, Nagy 
László felesége a kassáki hagyo
mányokat követte, addig férje ra-

Kedves 
O lv a s ó !  
Nem sze
re  t n é m 
Önt meg- 
jegyezhe- 
t e t l e n 
adatokkal 
terheln i, 
nem is 
t a r t o m  
f o n t o s 

nak. Hódmezővásárhelyen szület
tem 1979-ben, a 97 éves dédnagy- 
mamám egyszerű, erkölcsös és 
küzdelmes élete számomra a min
ta. Ő is fontosnak tartja a tanulást, 
(gy magyar-történelem szakos hall
gatóként szereztem meg az érettsé
git a Bethlen Gábor Református 
Gimnázium ódon falai közt. Majd 
irány Eger! A macskaköves, kacs- 
karingós kis sikátorok történelmi 
hangulatú világa. Magyar-művelő
désszervező szakos diplomával és 
egy EU-s szakdiplomával, népi já t
szóházvezetőként jöttem ismét ha
za. A rendszerváltás óta írok, rádi
ózom és tévézek, de nagyon szeret
tem tanítani is. Ott voltam az egri 
gyermek-szabadidőközpont alaku-

gaszkodott önállóan megszerzett és 
megtartott erkölcsi tekintélyéhez. 
Margitka verseit Ambrus Katalin, 
az értékvesztés nagy harcosának 
költeményeit pedig Lázár Nóra tol
mácsolta.

„Csoóri, az egykor volt rózsa
dombi söröző szomszédságában, 
egy lepusztult egyszobás garzon
ban, népi hímzések közt betegeske
dett, sokat, mindig” -  emlékezett a 
tanár úr.

Verseiben édesanyját pedig Kátó 
Sándor siratta el. Megtudhattuk: a 
nemzedék tragédiája a szembesü
lés: új létértelemzést kellett keres
niük a valódi értékvesztés jegyé
ben. Az előadás végkicsengése 
igen pesszimista volt: a történet 
szerint megkérdezték Nagy Lászlót 
utolsó filmjében, hogy „Mit üzen a 
következő nemzedéknek?” Mire ő 
szigorú tekintetével szuperköze
liben csak ennyit szólt: „Ha lesz 
emberi arcuk, csókolom őket!”

Lázár Nóra

lásánál, a budapesti filmszemlér 
ken, szevezőként segíthettem a sze
gedi MASZK nemzetközi fesztivál
sorozatot. De alapító tagja vagyok 
a vásárhelyi Pákozdy Ferenc Iro
dalmi Társaságnak, a Kiss Áron 
Magyar Gyermekjáték Társaság
nak is. Gyermekkorom óta foglal
kozom színjátszással, ezért nagyot 
dobbant a szívem, mikor felkértek 
a Móra Ferenc Népszínház tagsá
gára. Tudom, hogy „gyüttmönt" 
vagyok, de szeretem Algyőt.

Remélem az adathalmaz nem  
rém ítette meg, kedves O lvasó! 
Márai Sándor sorait hívom segít
ségül, hogy Önt megkérhessem: 
jöjjön be inkább a faluházba és be
szélgessünk egy jóízűt!

„Mert a jellem maga az ember, 
hasztalan iparkodunk eltitkolni 
azt: jellemét éppen olyan kevéssé 
rejtegetheti az ember, mint aho
gyan testi lényét nem tudja elrejte
ni semm iféle ködsapka .......Egy
mozdulat, egy szó, egy cselekedet 
végül is elárulja igazi jellemünket: 
az álarcosbál csak alkalmi lehet: S 
a találkozás egy jellem valódi sa
játságaival a legnagyobb emberi 
élmény, melyben részünk lehet."

Faluház Galéria

Menza a faluházban

Bemutatkozik: Lázár Nóra

mailto:faluhaz@nmil.tiszanet.hu
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Faluházi programok
Október 2. (csütörtök) 9-13 óra Vegyes iparcikk 
Október 3. (péntek) 9-12 óra Ruhavásár 
Október 7. (kedd) 9-13 óra Műanyag vásár 
Október 8. (szerda) 9-14 óra Ruhavásár 
Október 9. (csütörtök) 8:30-12 óra Vegyes iparcikk 
OKTÓBER 10. (péntek) 18 óra DINAMIX - Latin-amerikai 

est
Október 10. (péntek) 9-12 óra Ruha-, cipő-, vegyescikk vásár 
OKTÓBER 11. (szombat) 12 óra 30 éves a Nyugdíjasklub 

(Bál, közben Tessényi Imréné festményeinek kiállítása) 
Október 14. (kedd) 9-13 óra Műanyag vásár 
OKTÓBER 15. (szerda) 18 óra 3.PART Humanista Olvasókör 

Vendégünk: Zombori Ottó csillagász (Budapest)
Október 15. (szerda) 8-12 óra * Méteráru, katonai ruha (földszinti 

kisterem)
Október 16. (csütörtök) 8-12 óra * Cipő-, fehérnemű vásár 
Október 20. (hétfő) 17 óra * Varázshegy (diákkör)
Október 21. (kedd) 9-13 óra * Műanyag vásár 
Október 22. (szerda) 9-13 óra * Ruhavásár 
OKTÓBER 22. (szerda) 18 óra Az em igráció irodalm áról 

(Iro d a lm i K ávéh áz) E lő a d á st tart: T ób iás Á ron  
irodalomtörténész 

OKTÓBER 23. (csütörtök) 16 óra Nemzeti ünnep 
Ünnepi megemlékezés a faluházban 
1956-os irodalmi est. Meghívott vendég: dr. Bíró Zoltán 
irodalomtörténész 

OKTÓBER 25. (szombat) 8 óra Dömötör-napi kirakodóvásár 
Október 28. (kedd) 9-13 óra Műanyag vásár 
Október 29. (szerda) 9-12 óra Ruhavásár 
OKTÓBER 29. (szerda) 17 óra Életreform Klub

Vendégünk: Faragó K atalin  (Yum eiho-IV  terapeuta, 
japán gyógymasszázs)

Október 31. (péntek) 9-12 óra Ruha-, cipő-, vegyescikk vásár 
O K T Ó B E R  31. (p én tek ) 18 óra A lg y ő i d rám am ű h ely

Algyői Hírmondó 
Megjelenik havonta egyszer 

1500 példányban

Kiadó: Algyői könyvtár és 
Tájház Felelős szerkesztő: 

Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság:
Bai Istvánné,

Bakosné Fekete Mária, 
Borbély János,

Harcsás Gizella, Karsai 
Lászlóné, Kis Mihályné, 

Lázár Nóra,
Nagy Barna Krisztina, 

Süli Zsuzsanna. 
Molnárné 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

diákoknak

Kedves 
Olvasóink!

Köszönettel vesszük és vár
juk  véleményüket újságunkkal, 
a c ik k ek k e l k ap cso la tb an . 
Azonban ha szeretné, hogy vé
lem énye m egjelenjen, kérjük 
adja meg nevét és telefonszá
mát, hogy az esetleges módosí
tásokat, netán rövidítést meg
beszélhessük . K öszönjük  az 
eddig észrevételeiket.

A véleményen, kritikán kí
vül várjuk saját írásaikat (vers, 
próza, élménybeszámoló stb.) 
A „külsős” szerzők között (év
végén) a H írm ondó Karácso
nyon értékes ajándékokat sor
solunk ki.

írá sa ik a t b e d o b h a tjá k  a 
könyvtár postaládájába is.

Móra Ferenc Népszínház programja
Helyszín: az Algyői Faluház 

és Szabadidőközpont színház- 
terme

Programvezető: Kátó Sán
dor művészeti vezető 

A tervezett program:
Október 5. (vasárnap) 19 óra: 

Schiller: Ármány és szerelem. 
Vendégelőadás Szatymazon 

O któber 11. (szom bat) 19

óra: Schiller: Ármány és szere
lem. Vendégelőadás Hódmező
vásárhelyen 

O któber 18. (szom bat) 19 
óra: Schiller: Ármány és szere
lem. Vendégelőadás Martonoson 

O któber 19. (vasárnap) 18 
óra: Schiller: Ármány és szere
lem. Vendégelőadás M agyar- 
kanizsán

DVD Klubmozi
A DVD Klubmozi rendszeres, minden héten pénteken 18 órától 

klubtagsági igazolvánnyal, vagy bérlettel látogatható. A kiválasztott 
filmekről, a tagdíjról, illetve a bérletek megvásárlásáról Bité Tamás 
kulturális munkatárs a 62517-173-as telefonszámon, vagy szemé
lyesen naponta 14-18 óráig ad felvilágosítást az algyői faluházban.

Adj vért!
Aki vért ad, ÉLETET ad!
Ha egészséges vagy, adj vért! 
K érjük Algyő lakosságát -  

főleg a fiatalokat -  hogy minél

többen vegyenek részt a 2003. 
november 3-án 9-től 14 óráig a 
faluházban tartandó véradáson!

Véradók

Báli szezon ajánló
O któber 11. (szom bat) 12 

ó ra : 30  é v e s  a z  A lg y ő i  
N yugdíjasklub. H elyszín: fa
luház.

N ovem ber 7. (p én tek ) 18

óra: Márton-napi táncházi mu
latság. Helyszín: faluház.

November 8. (szom bat) 19 
óra: Nőegyleti bál. Helyszín: 
faluház.

Hulladékot csak kukában 
szállít el a szolgáltató

A Csongrád Megyei Település- 
tisztasági Kft. arról tájékoztatja 
Algyő község lakosságát, hogy 
2003. október 1-jétől a települési 
szilárd hulladékot kizárólag szab
ványos gyűj tő-edényzetben (kuká
ban) és em blém ázott m űanyag 
zsákban szállítják el a szolgáltatást 
végzők.

A többlet hulladék elszállítására 
havonta egy darab emblémázott 
zsákot biztosít ingyenesen azon in
gatlantulajdonosok részére, akik az 
előző negyedévi szemétszállítási 
számlájukat az általuk megadott 
lista alapján kifizették, és tartozá
suk nincs a társaság felé.

A zsák átvehető a Gyeviép Kht- 
nál, Algyő, Kastélykert u. 16. In

formáció a 62^267-567-es telefon
számon kérhető. A befizetésekkel 
kapcsolatos reklamációkat a szol
gáltatónál továbbra is a 62/550- 
027-es telefonszámon vagy szemé
lyesen Szegeden a Cserzy Mihály 
utca 32. szám alatt Csókási Ágnes
nél lehet megtenni.

Arról is tájékoztatja a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. az 
algyőieket, hogy a községben a 
csatornahálózatra rá nem kötött 
ingalanokban a szippantási tevé
kenységet kötelező közszolgáltatás 
keretében végzi. A munkafelvételt 
az alábbi telefonszámokon lehet 
m egbeszélni. G yeviép  K h t.: 
62267-567, Csongrád Megyei Te
lepüléstisztasági Kft. 62/425-231

mailto:bibl@algyo.hu

