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Az algyői közéletet újabb aláírásgyűjtés borzolja

A község kábeltévéje megváltásra vár
Akié a hálózat, az szabja meg a szolgáltatás minőségét és árát. Ez a lényege 

annak a vitának, ami szinte születésétől fogva kíséri az algyői kábeltévét. A tu
lajdonlás körüli vita az algyői átlagembert is érinti. Egyrészt azért, mert az ál
tala igénybe vett szolgáltatásról is szól, másrészt azért, mert „népi kezdemé- 
nyezésre“ megszólították: aláírásával mondjon véleményt. A kábeltévé helyze
tét most Bakos András képviselő, az Algyői Kábeltévé Kft. felügyelő bizottsá
gának elnöke, valamint Ballai Ferenc, az AKTV Kft. ügyvezető igazgatója ér
tékeli.

Az algyői kábeltévés szolgáltatás má
ra kialakult helyzetének megértéséhez 
az előzmények vázolása is szükséges - 
véli Bakos András és Ballai Ferenc egy
aránt.

A kábeltévé születésénél a magánsze
mélyek által alapított Algyő Fejlődésé
ért Alapítvány bábáskodott, a szolgálta
tás csak a Bartók Béla utcára terjedt ki. 
A kábeltévé „jóindulatú kezdeménye
zésre, de jogi alapok és megfontolások 
nélkül" indult útjára - fogalmaz Bakos 
András, aki szerint lényeges, hogy a 
kezdeményezést közpénz is támogatta. 
A kábeltévés rendszer születésének ide
jén Algyő még Szeged része volt, és a 
községben csak részönkormányzat léte
zett, mely a kezdeményezéshez pénz
ügyi tám ogatást nyújtott. A község 
önállóvá válása óta a kábeltévés szol
gáltatásban az önkormányzat szerepvál
lalása egyre erősödött. A képviselők a 
hálózat első ütemének befejezéséhez 2,5 
millió forintot szavaztak meg - emlékez

het Bakos András. A viták a hálózat má
sodik és harmadik ütemének fejlesztése 
idején kezdődtek. Az érintett algyőiek 
pénzt fizettek azért, hogy elérje házukat 
és lakásukat a kábeltévé, de az alapít
vány perbe bonyolódott a kivitelezővel, 
Lakos Andrással, és e konfliktus idején 
a szolgáltatás minőségére nagyon sok 
volt a panasz. A kifogások jórészt a he
lyi problémák megoldására fölhatalma
zott önkormányzathoz futottak be. Az 
önkormányzat - mely Bakos András 
képviselő emlékezete szerint a Lakos
féle pereskedésbe nem avatkozott be, de 
az alapítvány mellett állt, és tudomásul 
vette, hogy a bíróság kimondta: az al

győi kábeltévében „Lakos András nem 
tulajdonos" - aktivizálódott: céget alapí
tott az alapítvánnyal közösen a hálózat 
működtetésére.

Az Algyői Kábeltévé Kft. (AKTV 
Kft.) születésekor, 1999 októberében vi
ta keletkezett az önkormányzat és az 
alapítvány között a tulajdoni hányad kö
rül - idézi a közelmúltat Bakos András. 
A cég működőképessége érdekében az 
50-50 százalékos tulajdoni részesedés 
helyett az önkormányzat, de az alapít
vány is a maga javára szerette volna bil
lenteni a mérleget. A feleknek nem sike
rült megegyezni - azóta sem.

Az AKTV Kft. 100 százalékos önkor
mányzati tulajdonú cég lett, és az al
győiek érdekét szem előtt tartva működ
teti, sőt: fejleszti a kábeltévés hálózatot. 
Mivel 2000-ben sűrűsödtek az előfizetői 
panaszok, az önkormányzat úgy döntött, 
pénzt áldoz a rendszer fejlesztésére. Ed
dig mintegy 21 millió forintot költött, új 
fejállomást vásárolt, a meghibásodott 
kábeleket újakra cseréltette, szinte telje
sen felújította a Bartók és a Búvár utca 
hálózatát, sőt: a Berek utca környékén 
10-12 milliós beruházással a lehető leg
korszerűbb rendszert építette ki - sorolja 
az eredményeket Ballai Ferenc. Majd 
hozzáteszi: mindezt „három éven át tűr
te" a hálózat egészét magáénak követelő 
alapítvány.

Fordulópont az algyői kábeltévé tör
ténetében 2003 márciusa, amikor a ma
gánszemélyekből álló alapítvány beje
lentette, hogy eladja a jórészt közpénz
ből épült hálózatot.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Belovainé Bakos Erika 
*

Évszakok
Aranyba borultak reggelre a fák.
Hogy változhat a világ ekkorát?
A legnagyobb művész mégis a természet, 
O változtatta át most is az egészet.
A késő nyárból kora őszt varázsol. 
Aranyló szőnyeggel mindent elpalástol 
Arany ló levelek, hűvös őszi szelek, 
Idevarázsolják maholnap a telet.
Fehér hólepel borul majd a tájra, 
Alszanak a fák, dorombol a kályha.
Egy reggel azután cinege zenére 
Kibújik a nap a felhők mögül végre.
S leküldi a földre bájos mosolyát, 
Zöldülnek a mezők, rügyeznek a fák.
S a tavaszi nap süt langyosan, melegen. 
Virágba borul a világ, ezt szeretem!

Közmeghallgatás
Algyő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-tes- 

tülete november 24-én (hétfőn) 17 órakor a Faluház
ban közmeghallgatásra hívja a település lakosságát. A 
fórumon dr. Piri József polgármester tájékoztatót tart 
a település-fejlesztési feladatok éves teljesítéséről, a 
fürdőfejlesztési elképzeléseket Nagypál Miklós mű
szaki csoportvezető ismerteti.

„Újgyeviek” találkozója
Az algyői polgármesteri hivatal november 28-án 17 

órára a Faluházba találkozóra hívja az újabban, illetve 
néhány éve Algyőre települt családokat. A fórumon 
fontos információk hangzanak el Algyőről, a község 
közéletéről, de az „újgyeviek” is elmondhatják, új lakó
helyükön mi szerez számukra örömöt; mi okoz nekik 
bánatot; milyennek szeretnék Algyőt látni; mit kérnék a 
község önkormányzatáról; mit tennének a falujukért.
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Tíz éves az Idősek Napközi Otthona
Fennállásának 10. évfordu

lóját ünnepelte október 10-én 
az Idősek Napközi Otthona. 
Radány Máténé ajánlotta fel 
házát az otthon céljára. Ő 
1991-ben halt meg, és 1993- 
ban létesült az Öregek Nap
közi Otthona.

Az em lékező ünnepség 
Radány Máténé sírjának meg
koszorúzásával kezdődött.

Az ünnepségen megjelent 
dr. Piri József polgármester és 
Molnámé Vida Zsuzsanna al
polgárm ester, köszöntő és 
emlékeztető szavaik mellett 
átadták az önkorm ányzat 
ajándékát. Ebéd után az óvo
da kis lakói köszöntötték ked
ves, őszi hangulatú műsoruk
kal az időseket.

Az önkormányzati intéz
mény lakói így vallanak az 
otthonról: Tóth János: „2002. 
április 15-én jöttem be, a mai 
napig az intézettel nagyon 
meg vagyok elégedve. Jó kap
csolatban vagyok a bentla
kókkal, a személyzetre egyál
talán semmi kifogásom nem 
lehet. A rend, a tisztaság ré
szemről nagyon megfelelő. 
Jól érzem itt magam."

Az idősek otthonának lakóit -  többek között -  az önkormányzat 
vezetői -  dr. Piri József polgármester, Molnárné Vida Zsuzsanna 

alpolgármester, Karsai Lászlóné képviselő -  is köszöntötték.

Pillár Jánosné: „Egy éve 
vagyok lakója az o tthon
nak, nagyon szere tek  itt 
lenni. Jó kapcsolatban va
gyok a lakótársaimmal és a 
gondviselőkkel egyaránt. 
Az idősek napi rendezvény 
jó  hangulatban telt el, de 
szívesen emlékezünk a far
sangi bálra is. Szeretnénk, 
ha továbbra is sűrűn lenne 
hasonló, jó  hangulatú ren
dezvény!"

Juhász Imréné: „Nem va
gyok régi lakó az otthonban, 
de nagyon jól érzem magam 
itt. A hangulat otthonos, a nő
vérkék kedvesek, tisztaság és 
rend van mindenütt. Szobatár
saimmal jól kijövök.

Külön öröm volt számom
ra, hogy az idősek napi ren
dezvényen az óvodáscsoport
tal együtt a hat éves Bianka 
unokám is virággal köszön
tött."

Olvasói levél

Meddig lesz még sáros utca Algyőn?
„Tisztelt Szerkesztőség!
Felháborodva olvastam, hogy 

Á. S. aláírással megjelent cikkben 
ismételten azt állítják, hogy „ 
Egyetlen sáros utca sincs Algyőn. 
Ez is a jó gazda gondossága, de 
ezt már ugye tudják."

A fentiek kapcsán három dol
got tudok feltételezni:

1. A cikk írója nem ismeri 
Algyőt.

2. Szándékosan nem írnak iga
zat az újságban.

3. A Boróka utca nem 
Algyőhöz tartozik.

Amennyiben a harmadik válasz 
igaz, úgy kérem, hogy ne tartsanak 
igényt a vállalkozásom után fize
tendő helyi iparűzési adóra.

Az első két válasz súlyossága 
között nem tudok különbséget ten
ni, bármelyik is igaz, szomorú 
tény, bár annak függvényében ért
hető, hogy a 2002. évi választáso
kat megelőzően a falu vezetése ezt 
már a Délmagyarország című na

pilapnak is többször nyilatkozta. 
Felhívom a cikk írójának és a kép
viselő-testületnek a figyelmét arra, 
hogy látogassanak el a Boróka ut
cába (temetővel szemben lévő ut
ca), de ha be akarnak jönni, akkor 
terepjáróval és gumicsizmával fel
szerelkezve tegyék!

Várom az Algyői Hírmondó 
következő számában a helyreigazí
tást a fent leírtaknak megfelelően.

Katona Antal, Boróka u. 8.
Tel: 547-040“

A fenti olvasói levélben foglaltakra az Algyői Hírmondó Nagypál Miklóstól, a polgármeste
ri hivatal műszaki csoportjának vezetőjétől kért választ. Megtudtuk: az önkormányzat „stabili
zálta“ az algyői utcákbeli utakat, de pénz hiányában az útburkolat lezárása, vagyis bitumenes 
permetezése több helyen, elmaradt. Az ilyen, egykor kohósalakos utak mára kátyússá váltak. 
Az utak javítását folytatja az önkormányzat: pályázati pénzforrásoknak, állami támogatásnak 
is köszönhetően a jövő év második negyedében 8-10 utcában, így a Boróka utcában is megje
lennek a gépek, és az úttestre szilárd, bitumenes burkolatot terítenek. A beruházás nagyság
rendjét érzékelteti, hogy például a Boróka utcabeli úttest kijavítása és szilárd burkolattal való 
ellátása 1,5 millió forintba kerül.

Az élők kötelessége 
az emlékezés...

Lakatos Mihály: hentcsmester, 
honvéd; Algyő, 1907. januái 24.; Su
li Mária - Lakatos Mihály; fel.: Pata
ki Anna: lh.: Algyő, S/.egedi u. 34. 
1944. május 22-én Veszprémbe vo
nult he a 17. hatat vadász zászlóaljba, 
s alakultával a keleti frontra került. 
A szovjet csapatok 1944. júliusi of
fenzívba idején isméi etlen helyen 
hősi halált halt. 1949-ben holttá nyil- 
\ánították és az utolsó életje) alapján 
1944. július 15-i időpontban határoz
ták meg elhunytál. Neve a hősi halot
tak emléktábláján szerepel. (Algyő 
HA. 49'1948. sí. és S/.cgedi Járásbí
róság Pk. 1510l/1949/7. sz.)

Lakatos Sándor: földműves, 
honvéd, címzetes úrvezető; Algyő, 
1917. március 1J5.; Kormányos Juli
anna - Lakatos Antal; fel.: Kovács 
Piroska (1938.) Ih.: Algyő, Eperjesi 
u. 10.; 1942 ápttilsában mozgósítot
ták és Kecskeméti e a 37. ikerezred 1. 
Zászlóalj 2. századába hívták be ka
tonai szolgálatra. Alakulata 1942 
nyarán a 2. magyar hadsereg Don 
menti arcvonalába kerüjt. Részt vett 
a korotokaji és az urivi szovjet hídfő’ 
állás ellen indított támadásokban. A 
szovjet csapatok 1943. január I2-i 
oflcn/ívája idején a Korotojakaál a 
doni arcvonalat védték, majd Osztro- 
gozsszkba vonultak vissza. Itt négy 
napig védték a szovjetek által szétlőtL 
és körbe/árt várost. Január 20-án ki
lőnek és Oltsovka községben hősi 
halált halt. (HL. Vesztcséglajstrom R. 
köt.; Algyő, HA. 301953 sz. és Sze
gedi Jáiásbíióság Pk. 21467/19534. 
sz.)

Lakatos Sándor: földműves, 
honvéd, Algyő, 1916. fehiuár 28..; 
Kovács Erzsébet - Lakatos Józset: 
lh.: Algyő, Tanya; Katonai szolgálati 
helye Kecskemét volt. A magyaror
szági hatcokban részt vett és a had
műveleti területen, vagy s/ovjet ha* 
difogságban halt meg. 1954-ben 
holttá nyilvánították és halálának 
ideje, hehe és oka ismeretlen volt, a 
Szegedi Járásbíróság a habot ú befe
jezése évének utolsó hónapjában, 
1945 december 15-i időpontban ha
tározta meg elhuny tát. Neve a hősi 
halottak emléktábláján s/eiepel. 
(Algyo HA. 15-1954. sz. és Szegedi 
fárásbíroság Pk 217961954-6. sz.)

Kivetkezik. LeleD ersű 
Lclc János 
L ek  József
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Az olvasó kérdez - az Algyői Hírmondó választ keres

Mit tud az algyői kábel?
Mint minden szolgáltatásról, 

a kábeltévéről is megoszlanak 
a vélemények Algyőn. A fo
gyasztói, vagyis olvasóinktól 
szárm azó észrevéte lekre az 
AKTV Kft. Ügyvezetőjétől, 
Ballai Ferenctől és Bakos And
rástól, a cég felügyelőbizottsá
ga elnökétől kért választ az Al
győi hírmondó

A kábeltévés szolgáltatás 
minőségére már nem panasz
kodnak az algyőiek - az AKTV 
Kft. ügyvezetője szerint, aki 
úgy érzékeli: az itt élők számá
ra term észetes lett, hogy ha 
reggel bejelentenek egy hibát, 
azt délutánig kijavítja a szol
gáltató. A jól működtetett rend
szerrel való elégedettséget az is 
kifejezi, hogy a cég szerény 
nyereséget termelve működik, 
és a ki nem fizetett szolgáltatá
si díjból összeadódó kintlévő
sége mindössze 200 ezer forint
- von mérleget Ballai.

Megszűnt a képújság, de e 
csatorna az alapítványé - is
m erteti az alaphelyzete t az 
AKTV felügyelő bizottságának 
elnöke, aki úgy véli, akár hol
naptól működtethető a faluház- 
beli tévéstúdió, ahol a képújsá

gon kívül akár önálló műsorok 
is készülhetnének. Szerinte a 
fiatal Start Egyesület például 
igazán alkalmas lenne arra, 
hogy helyi tévéműsort készítve 
az alapítványi csatornát mű
ködtesse.

A legkorszerűbb szolgálta
tás, az internet elérésére is al
kalmas a negyedik ütemben, 
önkormányzati fejlesztésként 
épült hálózat - je len ti ki az 
újabb kérdésre válaszolva az 
ügyvezető, majd hozzáteszi: de 
az internet szolgáltatóval - az 
Algyő Fejlődéséért Alapítvány 
magatartása miatt - az AKTV 
Kft. nem tud megállapodni.

A teljes képhez tartozik , 
hogy a szolgáltatást még nem 
igényelheti minden algyői, hi
szen az új lakótelepet, illetve a 
Szőlő és a Hóvirág utca kör
nyékét, vagyis az Algyő 15 szá
zalékát kitevő területet még 
nem érte el a kábelkígyó. A tu
lajdonlás körüli vita gátja a to
vábbi fejlesztésnek is. Ezért az
tán tényleg közügy, hogy meg
egyezzen egymással az Algyő 
Fejlődéséért A lapítvány és 
Algyő N agyközség Ö nkor
mányzata.

Eladó telkek Algyőn
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete pályázatot hirdet a
Bartók Béla utca és a Tiszavirág utca tömbben lévő 14 db 

820-860 m2 nagyságú, és a
Bartók Béla utca 1787 hrsz-ból kialakuló közművesített építé

si telek versenytárgyalásos értékesítésére.
Az ingatlanok bemutatása: 2003. november 18. (kedd) 10.00 

óra. (Találkozás a Bartók B. u. 62. sz. alatti lakóépület előtt.)
A versenytárgyalásos értékesítés helye és időpontja: Faluház 

(Algyő, Búvár u. 5.) nagyterem, 2003. november 20. (csütörtök) 
9.00 óra.

A versenytárgyalás indulási alapára: 3.200,-Ffrín2.
A ráajánlás (licit) 200,- Ftín2 összegenként történik.
A befizetendő pályázati biztosíték (bánatpénz) összege: 

20.000,- Ft.
A pályázati biztosíték befizetésével egy időben a pályázók ve

hetik át a pályázati kiírást. A bánatpénz befizetése a versenytár
gyaláson való részvételnek a feltétele.

A bánatpénz befizetésének helye és ideje: Algyő Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal (Algyő, Kastélykert u. 40.) pénztár: novem
ber 18-án 11.000 - 15.00 óra között, és 19-én 13.00 - 17.00 óra 
között.

Az algyői közéletet újabb aláírásgyűjtés borzolja

A község kábeltévéje 
megváltásra vár

(Folytatás az 1. oldalról.)
Erre az önkormányzat föl

ajánlotta az alapítványnak, bér
li, vagy megveszi a hálózatot, 
de egyik javaslatot sem fogadta 
el a magánszemélyek szerveze
te. „A kábeltévés rendszert az 
alapítvány mindenáron egy má
sik szolgáltatónak akarja elad
ni" - fogalmaz Bakos András 
képviselő. Ám a kiszemelt ve
vő is elism eri: a negyedik 
Ütemhez kötődő beruházással 
közös tulajdon jött létre, tehát a 
jog szerint csak akkor eladó az 
egész algyői kábeltévé, ha azt 
az önkormányzati képviselő- 
testület is megszavazza. Már
pedig e testület már kétszer 
megvitatta, és kétszer el is ve
tette a kábeltévé eladásának öt
letét. A képviselők többsége 
azért szavazott „nem“-mel az 
eladásról, mert közérdeknek 
tartja, hogy az algyői kábelté
vés szolgáltatás díja a lehető 
legalacsonyabb maradjon - ösz-

szegez Bakos András képvise
lő. Mert bizonyos, hogy egy új 
szolgáltató , m elynek nincs 
semmilyen helyi kötődése, a 
piaci árhoz igazítaná, vagyis je
lentősen emelné a jelenlegi ala
csony, 2200 forintos díjat.

A harc az eladásra kimon
dott két „nem“-mel nem ért vé
get. Az alapítvány most „népi 
kezdeményezéssel", vagyis alá
írásgyűjtéssel akarja elérni, 
hogy a téma ismét terítékre ke
rüljön az önkormányzati testü
let ülésén. A közélet ilyen for
májú gerjesztését nem tartja 
szerencsésnek Bakos András 
képviselő. Az AKTV Kft. fel
ügyelő bizottsági elnöke remé
li: a községi képviselők többsé
ge van annyira lokálpatrióta, 
hogy nem engedi idegen ma
gántulajdonba az algyői lakos
ság és az önkormányzat támo
gatásából épült helyi kábelté
vés hálózatot!

A .H .

Bérletárusítás
Az autóbusz bérleteket az algyői polgármesteri hivatalban: decem

ber 3-án, 4-én, 5-én 9-17 óra között vehetik át az arra jogosultak.

Fogadóórák 
a községházán

Helye: Polgármesteri Hivatal, Algyő, Kastélykert u. 40.

Képviselői fogadóóra: szerdánként: 14-17 óra között

November 5.: Vidács László, Beke Tamás
November 12.: Dr. Gubacsi Enikő, Juhász Sándor
November 19.: Bakos András, Bobély János
November 26.: Herczeg József, Süli Zakar Mariann

Polgármesteri fogadóóra:
minden páros héten (szerda) 14- 17-óráig,
November 12., 26.

Alpolgármesteri fogadóóra:
minden páratlan héten (szerda) 14-17-óráig,
November 5., 19.
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Mese a Szivárvány Óvodáról 
és a szüreti mulatságról

Egészségnap
Hagyományainkhoz híven 

óvodánk is bekapcsolódik a te
lepülés egészségnap rendez
vény sorozatába. Ennek kereté
ben intézményünkben novem
ber 14-én, pénteken délelőtt 
egészségnapot szervezünk. A 
gyerekek megismerkedhetnek 
az egészséges táplálkozás szo-‘ 
kásaival, a helyes testápolás és 
fogmosás fontosságával. Isme-

Hermann Alice pszichológus 
negyven éve megfogalmazott, írá
sunk címéül választott gondolata 
ma is igaz, időt álló.

A ma gyermeke, a holnap fel
nőttje, aki majd építi a jövő társa
dalmát. Éppen ezért senkinek 
sem lehet közömbös, a gyermek 
mivé fejlődik. A legtisztább és a 
legkiegyensúlyozottabb életsza
kaszban, az óvodás korban a 
gyermekeket viszonylag szűk 
környezet, figyelő, óvó tekintet 
vigyázza. Mégis érheti őket sére
lem, bizonytalanság, esetleg ve
szély, amelyek megzavarhatják 
érzelemvilágukat, viselkedésüket, 
másokkal szembeni magatartásu
kat. Gyermekeink egészséges fej
lődése szinte megköveteli, hogy 
közvetlen környezetük utánzásra 
alkalmas mintákat, viselkedésmó
dokat tükrözzenek. Ezek a minták 
ma igen labilisak, ezért a nevelési 
folyamat is ellentmondásos.

Óvodáskorban gyakori a csalá
di és az óvodai nevelés kettőssé
géből adódó ellentmondás. Sok
szor tapasztaljuk, hogy a szülő 
olyan értékek szerinti magatartást 
követel gyermekétől az óvodá
ban, amelyet ha mindig követke
zetesen betartana, otthon, a csa
ládban megbüntetnék. Például: 
„Üss vissza, ha a játékodat elve
szik!" Ha ezt testvérével tenné, 
büntetést kapna; vagy például: 
reggel a szülő kéri gyermekét,

az óvodában
retet szerezhetnek az ember 
szívének munkájáról.

Az érdeklődő gyerm ekek 
szüleikkel közösen részt vehet
nek a Faluházban megrende
zendő „gyümölcs-szobrásza- 
ton“, amelyet a Boldog Gyer
mekkor Alapítvány rendez 16 
órától. Az alkotásokhoz - ame
lyeket kiállítanak - szívesen el
fogadunk nyersanyagot.

hogy fogadjon szót az óvónéni
nek, figyeljen arra, amit monda
nak, köszönjön, ugyanakkor a 
szülő otthon a családban nem kí
vánja meg gyermekétől az óvodai 
közösségben elvárható helyes vi
selkedési formákat. Mindezek a 
gyerekben negatív tulajdonságo
kat váltanak ki, amelyek károsak 
a személyiség további fejlődésére.

A gyermek közvetlen környe
zetéből meríti a modelleket, sze
repeket, melyekkel azonosulni 
próbál. Tapasztaljuk, hogy a nor
mák nélkül élő szülő egy idő után 
tehetetlenné válik gyermekével 
szemben, aki nem fogad szót, 
szinte uralkodik felette. Ez a szü
lő elkeseredetten próbál szaba
dulni gyermekétől, ami érzelmi 
konfliktushoz vezet.

Az ilyen családból óvodába 
kerülő gyermek a szeretetteljes, 
következetes légkör hatására 
megnyugszik, tudja, milyen ma
gatartást várnak tőle, amelyet vál
lal a biztonságos együttlétért, az 
érzelmi kötődésért.

E magatartásbeli problémákra 
a pszichológus adhat tanácsot, 
ennek érdekében a Gyermekjóléti 
Szolgálattal közösen szervezzük 
meg az óvodánkban november 
13-án 16 órakor „Óvodáskorban 
előforduló magatartászavar11 című 
előadást és konzultációt.

Előadó:
Pósa Róbert pszichológus

Rohanunk, futunk, szala
dunk, néha megállunk - mint a 
népmesék világgá ment harma
dik legénykéje, hogy a kalan
dok és megvívott csaták után 
összeroskadjunk vagy szusz- 
szanjunk egyet. Ilyenek va
gyunk. Ide is szaladtam, liheg
ve csaptam be magam mögött a 
kiskaput, és már azon gondol
koztam, hogyan tudok „intelli
gensen és csendben" lelépni. 
Aztán, mint a mesebeli apró 
ingujjas legényke, aki életében 
először lát valódi sárkányt - tát- 
va maradt a szám. Nem nagy- 
zolok, komolyan. A szépségtől, 
az élet egy pillanatnyi lehetősé
gétől, ahogyan megengedte, 
hogy megragadjak egy őszvégi 
pillanatot, egy hétköznapi cso
dát.

Az udvaron mindenhol apró, 
mosolygós, igaz emberkék, ap
róságok. Az egyik már öntuda
tos kislegény, a pici tér köze-

Az ünnepi könyvtári héten, 
október 6-án az óvodások sem 
maradtak távol a községi ren
dezvényről. Nagy izgalom és 
készülődés előzte meg a köny
vek birodalmába tett látogatást. 
Voltak olyan gyerekek, akik is
merősként mozogtak a polcok 
között, hiszen szüleikkel meg
fordultak már itt.

A többség azonban most elő
ször lépte át a könyvtár kiiszö-

pén, mint a cövek ült a hokedli
jén, várta az édesanyját. Aztán 
a tökök, a szőlőindák, a finom 
gesztenyék és a csalogatóan hí
vogató diószemek. A természet 
örök szépségei, az emberi szel
lem és „étvágy" kalózai. Amott 
egy ember, egész nap csak gör
nyed, dolgozik, verejtékben 
úszik az álla, az orra: „szőlőle
vet teker ki abból a micsodá
ból, azt megihatjuk, még nem 
bor." Az íz fenséges, zamatos 
és bódító. Hirtelen pedig meg
szólalt a zene, az igazi, a ma
gyar, a lélekemelő népzene. Az 
apróságok felpattantak, nekiin
dultak és már a táncház köze
pén ropták diadalukat, mint a 
sárkányölő legényke.

Ide-oda pillantottam , már 
csak néhányan maradtunk, nem 
akarózott menni! Elköszöntem 
halkan, nehogy megzavarjam 
az igaz mulatozást.

Lázár Nóra

bét. Tágra nyílt szemmel néze
gették a sok színes könyvet, és 
csodálattal hallgatták Melinda 
néni meséjét. Kiskirályként ül
tek fel a mesemondó trónra, 
hogy verseljenek, énekeljenek.

Élményekkel teli délelőttöt 
töltöttünk el a mesekönyvek vi
lágában, amit ezúton szeret
nénk megköszönni a könyvtár 
dolgozóinak.

Térítési díj befizetés
Az óvodában a gyerekek étkezésének térítési díját november 4- 

én (kedden), illetve december 4-én (csütörtökön) fizethetik be a 
szülők.

November 13.: pszichológus az óvodában

„A gyermek a miénk is, 
az enyém, a tied, mindannyiunké“

Fotó a kicsikről
Az óvodában a gyermekek egyéni fényképezésére nyílik lehe

tőség november 18-án (kedden) és 19-én (szerdán) délelőtt. Az 
igényeket kérjük az óvodai csoportokban előzetesen jelezni!

Készülődik a Mikulás
Az év utolsó hónapja gazdag ünnepekben. A kicsik már novem

berben kérdezősködnek a Mikulásról, várják a karácsonyi aján- 
déközönt. Az algyői Szivárvány óvodában december 5-én délelőtt 
10 órakor várják a Mikulást.

Ovisok látogattak a könyvtárba
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Algyői tanulók 
a Jósva Erdei Iskolában

Az Algyői Általá
nos Iskola 4. osztá
lyos tanulói erdei is
kolában voltak Jós- 
vafőn szeptember 22. 
és 26. között.

Iskolánk évek óta alkalmazza az erdei isko
la tanítási-tanulási módszerét, de főleg az ötö
dikeseknek. Alsó tagozatos tanulóinknak idén 
első alkalommal szerveztük meg az eredei is
kolát.

Célkitűzésünk: hazánk épített és természeti 
értékeinek megismertetése, a környezet- és 
természetvédelem iránti érzékenység kialakí
tása.

A Jósva Erdei Iskola által kínált programok 
egy alföldi gyermek részére a nevelési és okta
tási lehetőségek széles tárházát biztosítják. A 
tanmenetünkben minden tantárgy anyagában 
megjelöltük azt a témakört, amit az erdei isko
lában kívántunk megvalósítani, és ez maradék
talanul sikerült is. így például természetisme
retből: az Északi-középhegység felszíne, ég
hajlata, növény- és állatvilága; magyar iroda
lomból: ismeretterjesztő szövegek - „A mély
ség titkai"; matematikából: mérések, becslé
sek, szöveges feladatok; testnevelésből: az ál
lóképesség fejlesztése, túrák, labdajátékok.

A források és barlangok völgyében megis

merhették a tanulók egy alig 400 főt számláló 
kis település nevezetességeit (tájházat, templo
mot, temetőt).

Barlangtúrák részesei voltak, melyet kő
zetvizsgálat, geológiai kömyezetelemzési kí
sérlet követett. A fe lsz ín i túrák során a 
karsztfelszín élőhelyeinek, növénytársulásai
nak, állatvilágának megfigyelésére volt lehe
tőség.

A kenyérsütés (kovászolós, dagasztós), és 
annak elfogyasztása, a hucul ménes megis
merése, a sétakocsikázás, a lovaglás igazi él
ményt jelentett diákjainknak. Örök emlék 
marad mindannyiunk számára az éjszakai tú
ra, ahol szarvasbőgést is hallgathattunk.

Tanulóinktól a megszerzett, tapasztalt, átélt 
élményeikről több formában is igyekeztünk 
visszajelzést kapni. Minden tanuló naplót ve
zetett, esténként és a záró napon pedig játé
kos vetélkedőket szerveztünk számukra. Isko
lánk részt vesz az OECD-ENSI nemzetközi 
akciókutatási projektjében, az ott alkalmazott 
tanári és tanulói kérdőívet több iskolai prog
ram, projekt értékeléséhez is használjuk. Na
gyon hasznos volt az erdei iskola egyes prog
ramjainak, illetve összességének értékelésé
ben, sok segítséget adott az esetleges módosí
táshoz is, de különösen a jövő évi program 
összeállításához.

A mentálhigiénés foglalkozásokon, kis
csoportos beszélgetéseken m ég közelebb 
kerültünk egym áshoz, m egosztottuk egy
mással örömeinket, élményeinket, de elő
bújtak az esetleges problémák is, amin a 
konfliktuskezelés technikáinak megismer
tetésével, gyakorlati alkalmazásával segítet
tünk.

A  hazaérkezést követően közös beszél
getésre hívtuk a szülőket és persze az isko
latársakat is, akik irigykedve hallgatták a 
diákok végeláthatatlan élménybeszámolóját 
és nézték meg az általuk készített kiállítást. 
Negatívumként csak az utazás fáradalmait 
és a szülők hiányát emelték ki a tanulók, 
melyet természetesnek tartottunk.

Erdei iskolánknak hazánk egyik termé
szeti kincseiben leggazdagabb tája biztosí
tott helyet. A program szakembereinek fel- 
készültsége, segítőkészsége, rugalmassága, 
gyermekszeretete az erdei iskolánk eredmé
nyességének záloga volt.

Iskolánk a 4. osztályosok erdei iskolai 
programját sikeresnek, eredményesnek tart
ja, az ott szerzett tudást, élményt, tapaszta
latot minden tanuló hasznosítani tudja ké
sőbbi tanulmányaiban is.

Szebeni Lászlóné, Tóthné M olnár Ágota
osztályfőnök

Sikeres algyői sportoló diákok
Az új tanév sportesemény-sorozata isko

lánkban az Olimpiai Ötpróba kerékpár túrájá
val kezdődött. A verseny a Gróf Széchenyi 
István evezőspályán startolt a kisebbeknek 40, 
a nagyobbaknak 80 kilométet kellett teljesíte
niük. Az eseményen 17 algyői iskolás vett 
részt.

A következő megmérettetést a Csongrád 
Megyei Atlétikai gyermekbajnokság jelentet
te, melyen tanulóink nagyon eredményesen 
szerepeltek többen megyei bajnoki címet sze
reztek: Balogh Ádárn (.5.6) 60 m : 1 .h., távol
ugrás: l.h. Lengyel Dóra  (4.o) 60 m : l.h., tá
volugrás: l.h. Szabó Brigitta  (6.o) 60 m : l.h., 
távolugrás: l.h. Nagy Enikő (1.6) 60 m : 3.h., 
távolugrás: 2.h. Tóth Edit (6.o) 60 m : 3.h., tá
volugrás: l.h. Retkovszki Erzsébet  kislabda 
dobás : 1. h. Kovács Dezső  (5. o) kislabda do
bás : 3. h. Makai Evelin (1. o) kislabda dobás 
: 1. h. Kovács Vivien (5. o) 800 m futás : 2.h.

A versenyen részt vett még: Vidács János, 
Baranyai Anita, Nyúlás Levente.

A Nemzeti Atlétikai Program (NAP) ver
senysorozata október 2-án egyéni bajnokság
gal és váltóversenyekkel kezdődött. Iskolánk 
fölényesen nyerte a körzeti vetélkedőt, ame
lyen több kiemelkedő eredmény is született.

Az egyéni bajnokság eredményei. III. kor
csoport. Távolugrás. Fiúk: I. Balogh Adóim

2. Belovai Tamás  3. Suti Zsolt.  Lányok: 1. 
Szabó Brigitta. 2000 m futás. Fiúk: 1.  Vidács 
János 2. Kiséri Sándor. Lányok: 1. Ajtai Má
ria 2. Kovács Vivien. 60 m futás. Fiúk: 1. Su
ti Zsolt 2. Boldizsár Dániel 3. Balogh Ádám. 
Lányok: 1 .  Nagy E n ikő  2. Szabó Brigitta
3.Tóth Edit. Kislabda dobás. Fiúk: 1. Kovács 
Dezső. Lányok: 1. Nagy Enikő 2. Liptay Anita 
3. Retkovszki Erzsébet Súlydobás hátra. Fi
úk: 2. Kovács Dezső. Lányok: 1. Nagy Enikő
3. Liptay Anita IV. korcsoport. 100 m. Fiúk:
2. Csernus Sándor. Lányok: 2. Budaházi Eni
kő. Kislabda dobás. Fiúk: 1.  Rácz Gábor. Lá
nyok: 1. Lévai Zita 2. Agócs Anikó  3. Barta 
Lilla  2000 m. Fiúk: 1.  Kreinenger Attila 2. 
Nacsa Gábor  3. Bánfi Zsolt. Lányok: 1. Bús 
Renáta. Súlylökés. Fiúk: 1. Rácz Gábor 2. 
Csernus Sándor. Lányok: 1. Vidács Melinda
2. Agócs Anikó

A váltóversenyben részt vett algyői csapa
tok helyezései. I. korcsoport.  1. helyezés: 
Kiss Evelyn, Gombos Edina, Portörő Renáta, 
Bíbor Viktória, Papp Vilmos, Kovács Adám, 
Jani Zoltán, Bakos Sándor. II. korcsoport. 1. 
h elyezés: L en g ye l D óra , L én á rt Ive tt, 
Bárányt Anita, Fábián Mária. 3. helyezés: 
Molnár Richárd, Pajkó András, Kovács Kár
oly, Rózsa Norbert. III. korcsoport. 1. helye
zés: Nagy Enikő, Retkovszki Erzsébet, Tóth

Edit, Szabó  B rig itta , B alogh  Ádám , Suti 
Zsolt, Boldizsár Dániel, Belovai Tamás. IV. 
korcsoport: 1. helyezés: Karácsonyi Edina, 
Terhes Dóra, Rózsa Bettina, Budaházi Enikő, 
Csernus Sándor, Kreininger Attila, Papp Dá
niel, Rácz Gábor

A Pick futóversenyen, október 5-én isko
lánkat 15 versenyző képviselte. Négy futam
ban indultak korcsoportonként. Futamonként 
100-120 fő vett részt, és az első 66 vehetett át 
lógóval ellátott pólót. Versenyzőink közül a 
legjobb eredményt Jani Lilla  (3.), Bánfi Zsolt 
(9.), Kreininger Attila  (10.) ért el.

Október 11 -én folytatódott az Olimpiai Öt
próba futás fordulója, melyen 12, és 24 kilo
méteres távok között választhattunk. A próbán 
a gyerekek mellett szülők és pedagógusok is 
részt vettek. Büszkén állíthatom, hogy az al
győiek a 32 nevezővel a verseny egyik legné
pesebb iskolai táborát alkották. A pontgyűjtő 
verseny eredményeként többen átvehették az 
Adidas-cég jutalom sapkáját.

A sorozat következő próbája november 8- 
án lesz, amikor Budapesten változatos hegyi 
terepen gyalogtúrán vehetnek részt az algyői
ek. A teljesíthető táv 15 illetve 30 kilométer 
lesz.

Ficsór Barnabás 
testnevelő tanár
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Október 1.: Algyő Napja -  hatodszor
Hatod ízben ünnepelt Algyő 

közössége október elsején: ez a 
nap az újra önállósulás Szeged 
kebeléről, leválás, a független
ség emléke. Délelőtt kilenckor 
szen tm isét ta rto tt dr. Lau- 
rinyecz Mihály tisztelendő a ró
mai katolikus temlpomban. Se
gítette őt és a szertartást Szeke
res Kálmán, az algyői egyház
tanács tag ja, aki Szent Pál 
apostol Tessaloniciben írt leve
lét idézte szent leckéjében. 
Laurinyecz atya prédikációjá
ban az együttműködésről, a ba
rátságról szólt. Szót ejtett az 
újgyeviekről, a nemrégen idete- 
lepültekről, „az áldozatkész 
szolgáló szeretetről az idege
nekkel szemben".

Tíz órakor emlékműsor volt 
az örökös díszpolgár, Süli And
rás szülőházánál a róla keresz

telt utcában. Koszorút helyez
tek el az emléktáblánál. A fan
táziadús naiv festő 1896-ban 
született, és 1969. október 30- 
án hunyt el. Zsellér volt, s azt 
vallotta, hogy „képet csinálni 
csak akkor lehet, ha belülről 
jön a gondolat". Jóhiszeműen 
adott és küldött képeket Buda
pestre Bálint Jenő Őstehetség 
Boltjába. A kereskedő azzal hi
tegette, hogy majd elszámol az 
ötvennél több kép árával. So
sem kapta meg az ellenértéket. 
Bánatában festményeit udvará
ban kazalba dobálta és elégette. 
Mindössze 17 alkotása maradt 
az utókorra s ezek Kecskemétre 
kerültek, ahol a magyar Naiv 
Művészek Múzeumában állítot
ták ki. Szólni kell még arról is, 
hogy 1969-ben a Pozsonyban 
rendezett Naiv Művészeti Bien-

nálén aranyérmet nyert, ám saj
nálatosan nem vehette át a 
7000 koronás fődíjat, mert ab
ban az évben elhunyt.

Október 1-jén délután két 
órakor a faluházban Szülőföl
dem, Algyő címmel helytörté
neti vetélkedőt tartottak diá
koknak. Három órakor a teme
tőben dr. Piri József polgár- 
mester koszorúzott a gyilkos 
háború mártírjai emlékművé
nél, illő módon emlékeztek a 
civil szervezetek képviselői is. 
A szép, új ravatalozót dr. Botka 
László országgyűlési képviselő 
avatta fel. Beszédében elismerő 
szavakkal illette Algyő fejlődé
sét, gyarapodását, csinosodását. 
Dr. Laurinyecz Mihály római 
katolikus lelkész és Papp Lász
ló református lelkipásztor adta 
áldását az új létesítm ényre.

Lázár Nóra szépen mondta el 
Halász M árton Hazám című 
versét.

Gálné Nagy Ildikó szőnyeg- 
szövő, textiltervező remek al
kotásait kiállításon láthatták a 
faluházban. A faluházbeli ün
nepi képviselő testü leti ülés 
szónoka a polgármester volt. 
Emlékező beszéde után Algyő 
Községért kitüntetést adott át 
Kis Mihályné könyvtárosnak, 
Bera Sándor nyugalmazott tűz
oltó főhadnagynak és Karsai 
László nyugdíjas gyárigazgató
nak.

Az este hat órakor kezdődő 
hangversenyen a Weiner Kama
razenekart Weninger Richard 
dirigálta. A művészi koncert 
méltón emelte az egész napos 
ünnep fényét.

Helytörténeti vetélkedő
Algyő önállósulásának 

napján helytörténeti vetél
kedőn vettek részt az iskola 
tanulói. Az osztályonkénti 
3 fős csapatok versenyét az 
Algyői Faluház és Szabad
időközpont szervezte Amb
rus Katalin játékmester ve
zetésével.

A csapatok régi algyői 
településrészek neveit vet
ték fel: Nagysár, Sajtos, 
Görbetábla, Kuktor, Berek, 
Farkirét, Kis-Tökös, Nagy
fa.

A vetélkedő részeként 
be kellett mutatni a csapa
toknak azt a fogalmazást, 
amelyben arról írtak, mi
lyennek képzelik Algyőt 10 
év múlva. Ezt követően to
tót töltöttek ki, majd kirakó 
játék által megjelenített he
lyi nevezetességeket kellett 
bejelölni a térképen. A jól 
felkészült csapatok szinte 
fej-fej mellett haladtak a 
feladatokért kapott fabat
kák alapján. A verseny vég
ső állását a villámkérdések
re adott válaszok döntötték 
el. A nyertes csapat az ün
nepi testületi ülésen dr. Piri

József polgármester úrtól 
vehette át a fődíjat, a hatal
mas tortát. Minden résztve
vő kapott oklevelet, egy- 
egy kis tortát, címeres ta- 
sakban „Szülőfalum, Al
győ" című könyvet, ceruza
tartót, üdítőt és csokoládét.

Ezen a versenyen min
denki nyert, hisz a felké
szülés idején a gyerekek 
többet tudtak meg Algyő 
jelenéről és múltjáról.

A helytörténeti vetélke
dőn kialakult helyezések:

I. 7. a osztály „Kis- 
Tökös" csapata (M iklós 
Norbert, Papp Anita, Suti 
D óra). II. 7. b osztály 
„Nagysár" csapata (Antal 
Szilvia, Szabó Szilvia, Tóth 
Anita). III. 5. a osztály „Be
rek" csapata (Bajusz Kata, 
Balogh Ádám, Varga Zol
tán).

Ezen a napon hirdették 
ki a Szülőföldem, Algyő 
elnevezésű rajzverseny 
eredményét is.

I. korcsoport: 1. Vér 
Krisztina (5.b), 2. Tóth Ro
zália (7.b), 3. Rózsa Bettina 
(8.b). II. korcsoport: 1. Suti

Márk (3.a), 2. Misku Péter 
( l .b ) , 3. C sászár Enikő  
(3.c).

Az ovis korosztály kate
góriában a gyerm ekek 
büszkén vették át díjaikat: 
1. Somosi Sára (Margaréta 
csoport), 2. helyezett lett a 
Süni csoport kollektív  
munkája, 3. helyezést nyert 
Terhes Fanni (Gomba cso
port). A rajzos kedvű gye
rekek különböző témákat 
rajzoltak. Somosi Sára pél
dául a kanyargós Tisza par
tot elevenítette meg. A Süni 
csoport kollektív munkájá
ban, a színes rajzon Algyő 
gyönyörű utcáira, főbb épü
leteire ismerhettünk, sőt: 
még a templom tornya is 
kimagasodott. Terhes Fanni 
az óvodát ábrázolta sok-sok 
meleg színnel, mintha az 
óvoda otthonosságát akarná 
szimbolizálni.

A kiállítást megtekintve 
sok szép élménnyel gazda
godtak a felnőttek és a gye
rekek egyaránt. (Akik a ki
állítást nem látták, a képe
ket megtekinthetik az óvo
dában.)

Milyen lesz Algyő 
tíz év múlva?

Mi lesz tíz év múlva? Erre nehéz vála
szolni, de bízom benne jobb lesz, mint 
most és a falu meg tudja valósítani az ösz- 
szes elképzelését.

Jó lenne, ha elérnénk azt, hogy az iskolát 
felfejlesztenék olyan szintre, ami érettségit 
adna és utána dönthetnénk el, mit is aka
runk!

Szeretném, ha megváltozna viselkedé
sünk, mert csak úgy érdemes valamit építe
ni, ha azt megbecsüljük, és vigyázzunk rá, 
mert másképpen nem sok értelme van.

Algyőn nagyon sokan le fognak teleped
ni, új házak, üzletek lesznek, talán még be
vásárló központok is épülnek. Szegedig el
készülhetne egy bicikli út. Tíz év múlva 22 
éves leszek, szeretnék Algyőn maradni, 
mert bízom benne, csak jobb és szebb lehet 
ez a falu, ahol lakom. Itt minden csak raj
tunk múlik.

Szekeres Nikoletta 
6. a. osztályos tanuló

Hulladékszállítási 
fogadóóra

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
november 12-én (szerdán) 12-14 óra között fo
gadóórát tart a faluházban.
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Mit jelent nekem Algyő?
A z A lgyő  K özségért é r

dem érem  ismét jó  helyre ke
rült. A legújabb kitüntetette
k e t az  A lg y ő i H írm o n d ó  
sz e rk e sz tő sé g e  m eg k érte , 
v á la sz o lja n a k  a k érd ésre : 
M it jelen t nekem Algyő?

B e ra  S á n d o r :  „N agyon  
n e h é z  e r r ő l  írn i, m ég  ha  
csak p á r  sort is kérnek a r 
ról, m it je len t nekem Algyő. 
L e g s z ív e s e b b e n  csa k  egy  
szó t írnék le: mindent.

M ert ezt tú lzás nélkü l ki 
m erem  je len ten i, h iszen itt 
s z ü le tte m , ide kö t a g y e r 
m ekkorom , az e lső  szere l
m em  története, a családom, 
a barátaim, még a  munkám  
sem  volt messze, hiszen itt
honról láthattam a laktanya 
tetejét. M ár párszor já tszo t
tam  a gondolattal, hogy mi 
lenne, ha nyernék egy csomó 
p é n z t  és e lk ö l tö z n é k  egy  
m esszi helyre, ahol nem  is
mernek. A végén m indig az 
lett, hogy visszazökkentem a 
valóságba, jó  nekem itt, meg 
aztán nem is lottózom.

N ekem  üdülésbő l is elég  
négy-öt nap, utána m ár jö n 
nék haza.

A  hatvanas években sokan 
disszidáltak a baráti köröm
ből. Persze, hogy megfordult 
bennem  is a gondolat, meg 
kellene próbálni. Nem  m er
tem. Ereztem, hogy a nyelvi 
n eh ézség ek tő l, a láger v i
szontagságaitól is nehezebb  
lett volna a távoliét. H allot
tam olyanokról, akik nem is 
bírták sokáig. A zt hiszem én 
sem bírtam volna.

Jó  végigmenni a fa lu  utcá
in, ahol rám köszönnek, ahol 
rá kö szö n ö k  az em berekre, 
ahol m indig lehet valakivel 
p á r szót váltani az időjárás
ról, a politikáról, a sem m i
ről. Baráti beszélgetésekkor 
szoktuk mondani: jó l  van ez 
így, ahogy eddig volt, meg 
aztán, erre a kis időre m ár 
minek változtassunk."

K a rs a i  L ász ló : „Itt lá t
tam meg a napvilágot 1935. 
feb ru á r I-jén. A családfaku
tatás bizonysága szerint még

a z ü ka p á m  a p ja  (a s z é p 
apám is) A lgyőn született.

E leim  közö tt volt m esszi
munkára eljáró kubikos, m e
ző g a z d a s á g i  n a p szá m o s , 
szegény néhány holdas kis- 
paraszt, jóm ódú, hét segéd
del dolgoztató asztalosm es
ter, és édesapám, aki községi 
bíró volt 1921-től 1945-ig.

I t t  n y ila d o zo tt a z é r te l 
mem, az egy tantermes óvo
dában, m ajd a Sárga és ké
sőbb a Fehér iskolában. In
kább a szorgalm am nak kö 
szönhettem , m int a tehetsé
gemnek, hogy az iskola leg
jobb  tanulója voltam. Büsz
kén viseltem az úttörők piros 
n y a k k e n d ő jé t, de  a z eskü  
szövegében m egfogalm azott 
p o n to ka t egy k icsit soknak  
tartottam. A kisdobos fo k o 
z a to t  va la h o g y  „ á tu g r o t
tam “.

M in t ú t tö r ő  c s a p a tp a 
rancsnoko t és isko la -e lső t 
egy repülőtéri kirándulás a l
ka lm ával e lv ittek  egy ju ta 
lomrepülési körre a m agas
ba. Kilenc éves voltam, mert 
1944-et írtak. Társaim  sze 
rint igen bátor voltam, hogy 
m ertem  vállalni a repülést. 
K ét szárnyú, ném et gyártá 
sú, ha jó l  emlékszem Bücker 
típusú gép volt. A kkor még  
nem tudtam, hogy ahonnan  
fe ls z á l l tu n k  az a lig  több , 
m int egy év múlva világhá
borús csata egyik szín tere
kén t m arad  meg em lékeze
tünkben. Lebombázott repü
lők, h á tra m a ra d t robbanó  
tö lte tek között „ társadalm i 
munka “ végzése közben Ter
hes Sanyika (11 éves) K ecs
keméti Pistike (10 éves), az 
isk o la tá r sa im  h ő s i h a lá lt  
haltak. Boldizsár P ista  (12 
éves) jo b b  karjá t vesztette. 
Én akkor (10 éves) négy he
lyen sebesültem. Fekete M á
ria még most is hordja m a
gában az azóta betokosodott 
s z ilá n k o t,  m in t h á b o rú s  
„em léket".

Középiskolás voltam, am i
k o r  h ir te le n  e lv e s z te t te m  
édesanyám at. Bátyám , aki

tizennégy, nővérem, aki k i
lenc évvel volt idősebb, már 
révbe ju to tt. A bbahagytam  
az iskolát. Édesapámnak se
g íte ttem  a h a t h o ld  fö ld e t  
művelni. A tsz-be való belé
pést a hatalom űzte, hajtot
ta. A megvalósítás csak hó
napok kérdése volt.

Tovább folytattam  az isko
láimat. Érettségi után a M is
ko lc i N eh éz ip a r i M ű sza k i 
Egyetemre kerültem. A Sze
gedi Cipőgyár ösztöndíjasa
k é n t v é g e z te m  1961 -ben , 
Szegedre szinte hazajöttem. 
N apon ta  ingáztam  e lső  és 
egyben utolsó munkahelyem
re. A lg y ő  m indig  a szívem  
csücske volt.

1 964-ben  m egnősü ltem . 
K ö zö s v á g y a in k a t f e l e s é 
gemmel m ost már együtt dé
delgettük. Jöttek a gyerekek: 
M arianna és László, de csa
lá d i h á z a t is s ze re tn é n k !  
M eglett az is. Igaz, hogy a 
takarékszövetkezetnek éve
kig lekö te le ze ttje i voltunk. 
1972-ben beköltöztünk. S a 
já t  ház, ké t aranyos g y e r 
m ek! B iz to sn a k  m ondha tó  
egzisztencia! Ez a megvaló
sult álom!

Időközben  utcabizalm ivá  
választottak. Vezették a gázt 
A lgyőn! M indenki vezette! 
M ég ugyanebben az évben  
megalakítottuk az Ősgyeviek 
Baráti Körét. Szerveztük az 
első találkozót. Istenem, hol 
van m ár m indez! H am aro
san a huszadikat tartjuk.

M ást is szerveztünk! Ked
vezményes cipővásárlási ak
ciót. Hol? A régi könyvtár
ban. M o ln á rn é  Vida Z s u 
z sa n n a  n e m c sa k  k ö n y v e t  
adott az olvasók kezébe, ha
nem 200.-F t-ért divatos c i
p ő t  is. C sak m eg jegyzem , 
hogy a Kárász utcán ugyan
e z t a c ip ő t  1 2 0 0 .-F t-é r t  
„mérték".

Az idő telik. Közben nyug
díjba vonultam. G yerm eke
ink felnőttek. Ők is családot 
alap íto ttak . M a m ár négy, 
szép unokának örülhetünk, 
és minden alkalm at m egra

g a d u n k , h o g y  e g y ü tt  l e 
gyünk.

A lgyő  életében a legfonto
sabb fordulópont az 1996-os 
és az ezt követő év volt. Nép
s z a v a z á s  e re d m é n y e k é n t  
1 9 9 7 -b e n  G ö n cz  Á rp á d  
önálló településsé nyilvání
to tta  szeretett községünket. 
Istenem, de jó  volt ennek a 
„harcnak" is részese lenni!

Azóta fele lő s önkorm ány
za t élén, szabadon és több
szö r m egvá laszto tt polgár- 
m esterrel, m egvalósult f e j 
lesztések, önálló  beruházá
so k  h a lo m n y i fá r a d s á g o s  
m unkáját feledve, gyönyörű  
tervek m egvalósításán fá ra 
dozunk Te-érted, A lg yő ."

K is M ihályné: „Elég ne
héz ezt így leírni, megfogal
m a zn i. N em  írh a to m  azt, 
hogy szülőfalum, itt vannak 
a gyökereim, m ert én beván
dorló vagyok itt.

Im m ár 30 éve élek itt, és 
m ost visszagondolva a kez
detekre az em ber m egdöb
ben, milyen régen is volt. S  
így az emlékezés során is rá
jön, hogy m ilyen sokat szá
m ít az, hogy hogyan fo g a d 
já k  az embert. Engem az új 
családom  is, és az emberek 
is befogadtak, sikerült beil
leszkednem; m ajd  miután a 
m unkám  is ide kötött, m ár  
algyőinek tekintettek az em 
berek és úgy érzem, hogy te
kintenek ma is.

Jó  példa erre az egyik né
ni mondása: - Nusikám, m a
ga olyan, m in t mi. Ez m ár 
dicséret.

Én úgy éreztem  m indig , 
hogy itt, A lgyőn itthon va
gyok, s Medgyesbodzásra, a 
szülőfalum ba, a szüléim hez 
haza megyek. Ők már sajnos 
nem élnek, nincs hova haza 
m ennem ... M ost m ár A lgyő  
az, a h o l itthon  vagyok, és 
ide is jövök haza.

S  szeretném, ha ez az „ itt
hon- haza “ tovább szépülne, 
épülne és mindenki úgy érez- 
né m agát a településen, mint 
én. “
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Osz-ünnep a napközibenNovember 
az iskolában

3. 16.30 óra: Fogadóóra a Sár
ga iskolában

3. 15 óra: N yílt nap a Déri 
Miksa Ipari Szakközépiskolában

4. 7-17 óra: Ebédfizetés
6. 14 óra: Mese- és prózamon

dó verseny az 1-2. és 3-4. osztá
lyosoknak

12., 13., 14. 8-12: Drogpreven- 
viós tréning az 5., 6. 7. évfolyam 
részére.

15 órától: Kézműves foglalko
zás (4H) -  készülődés a karácso
nyi vásárra.

13. 14.30 óra: Helyesírási ve
télkedő -  felső tagozatosoknak

17-21. Nyílt napok -  alsó tago
zat.

24-28. Nyílt napok -  felső ta
gozat.

27. Idegen nyelvi bemutatók.
28. 8 óra: Rendkívüli nyílt nap 

a Déri Miksa Ipari Szakközépisko
lában (próbafelvételi).

30-ig Negyedévi értékelés.
Fogászati hónap.
Johnson -  felvilágosítás serdü

lőknek.

Olasz-est 
az Unió jegyében

November 29-én (szombaton) 
18 órától vár a faluház minden 
kedves érdeklődőt, ahol bemutat
kozik az algyőiek előtt az EU so
ros nemzete: Olaszország. Meg
tudhatjuk, mi az olasz konyha tit
ka, milyenek is valójában a „csiz
ma lakói", bepillantást nyerhetünk 
az itáliai képzőművészet berkeibe.

TA-TA
Október elején folytatódott a 

Tanulás Tanítása (TA-TA) tré
ning tavaly megkezdett program
ja. Négy osztály (7.a, 8.a, 4.a,
4.b) kapott olyan tanulási mód
szerlehetőségeket, melyekkel 
könnyebbé, hatékonyabbá tehe
tik tanulásukat. A diákok köré
ben nehézséget jelentenek a szö
vegértési, szöveg-feldolgozási 
feladatok. Az órákon viszont a 
20 jó tanácson kívül sok olyan 
módot ismerhettek meg, mellyel 
megszűntethetőek ilyen problé
máik. Figyelemmel kísérjük 
munkájukat.

Tréning vezetők:
Hegyi Gabriella, Janek 

Erzsébet, Süli Zsuzsanna

Agrárfórum -  
megalakul az Algyői 

Gazdakollégium
Gazdatanfolyam indítását ter

vezzük az Algyői Gazdakör közre
működésével. Célunk a gazdák 
szakmai segítése, az Európai Unió 
feltételeire történő felkészítés és to
vábbképzések biztosítása, szerve
zése. November 12-én (szerdán) 
18 órára várunk minden mezőgaz
dasági termelőt, gazdát és vállalko
zót a faluházba, ahol a Csongrád 
Megyei Agrárkamara tanácsadója, 
Tonkó Tibor tart előadást arról, 
hogy „Hogyan lehet az Európai 
Unióban agrártámogatást igénybe 
venni? „Előadások hangzanak el: 
ügyfél-regisztráció az EU-ban; a tá
mogatások alapját képező parcella
azonosító rendszer (MePAR) is
mertetése; 2004. évi területalapú 
támogatások címmel.

A falugazdász minden hétfőn 8-
16 óra között várja az érdeklődőket 
a faluházban.

Október 7-én a napközibe is 
megérkezett az ősz. Az esős na
pok közepette melengető színe
ket, illatokat és hangokat hozott 
magával. A megnyitót iskolánk 
néptánc csoportja indította, 
majd az első osztályos gyere
kek kis versekkel és dalokkal 
fogadták Ősz Anyót. Meglepe
tésül a tanító nénik őszi dalokat 
furulyáztak, énekeltek, ehhez 
nagy segítséget adtak a tanulók 
csilingelő énekhangjukkal.

A műsor után kézműves fog
lalkozásokon készíthettek kü
lönböző alkotásokat. A JAM

Az algyői könyvtárból nem 
csupán könyvek, hanem a fo
lyóiratok régebbi számai is köl- 
csönözhetőek. így például a 
számítástechnikai újságok: PC 
Word, Gamestar, Számítástech
nika. Ezen újságok melléklete, 
vagyis a CD-k szintén elvihe
tők - 3 napra 100 forintért.

Ebben az évben több kiad
vány is megjelent Algyőről. Az 
alábbi könyvek megvásárolha
tók:

Pálné Lele Ilona: Örödög- 
szekér, Baghyné Makra Ilo-

szakkörön belül sógyurmából 
őszi gyümölcsöket, Szivacski 
Angéla tanító nénivel kelt kifli
ket, mások segítségével finom, 
és egészséges gyümölcssalátát, 
illetve frissen préselt almaiét te
hettünk az uzsonnázó asztalra.

Máshol krumpli-nyomatból 
almafát, faháncsból termések
ből díszkompozíciókat készít
hettek a gyerekek. Természete
sen mindeközben vidám zene 
hallatszott ki a termekből, mely 
igazán emlékezetessé tette ezt 
az esős, borús őszi napot.

Süli Zsuzsanna

na:Az algyői iskola históriája, 
Algyő a maga kenyerén, Ko
vács Antal: Sülőföldem, Algyő, 
Baghyné Makra Ilona: Tanár 
voltam Hunniában, Baghyné 
Makra Ilona: Fehér Ignác, Hor
váth Dezső: Dani Jani: Algyő 
hol vagy?

Megvásárolható még Ferge 
Béla: A Biblia hangjai (CD), 
Horváth Dezső: Aranyhajcsár; 
A röhögő katona; Ezredes úr, 
hadra vágva; Mivé lettél csán
gó magyar?; Vipera; Semmi 
ember; Terus ángyi.

Az első iskolaigazgató
November 21-én 17 órakor mutatjuk be a könyvtárban Baghyné 

Makra Ilona legújabb könyvét, amely Algyő első iskolaigazgató
járól, Fehér Ignácról szól.

Az idei gyermekkönyvhét dec. 1 -6-ig tart, melynek részletes 
programjáról plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Uj szolgáltatás a Teleházban!
Keddenként 14-től 17 óráig internetes álláskeresés a könyvtár

ban. Várunk mindenkit, aki ingyenes szolgáltatásunkat igénybe 
venné.

Grestyák Melinda várja az érdeklődőket a könyvtárban működő 
Teleházban.

Köszönet
Az algyői faluház és a könyvtár megköszöni Vámos Zoltán 

cukrásznak, hogy a helytörténeti vetélkedő díjaiként finimabbnál 
finom abb tortákat készíte tt, továbbá hogy a könyvtár 
rendezvényeit finom sütikkel támogatta.

Önkormányzat a könyvtárban
A helyi könyvtárban olvasható az Algyő Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testületének üléséről készült minden jegyzőkönyv. 
Ugyancsak helyben forgatható a helyi önkormányzati rendeletek és 
határozatok tára.

Gyermekkönyvhét
Az idei gyermekkönyvhét rendezvényeit december 1-6. között 

tartják Algyőn is. A részletes programról plakátokon tájékoztatják 
az algyőieket a helyi könyvtár munkatársai.

Bővül a könyvtár 
szolgáltatásainak tára
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FALUHÁZ PRESSZÓ
Jöjjön be hozzánk!

NOVEMBERI AKCIÓK 
saláták 

cukrászsütemények
1 0 %

KEDVEZMÉNY
ill.

különböző koktélok
BEVEZETŐ ÁRON

ESTÉNKÉNT ÜDÍTŐKKEL, KÁVÉVAL, FINOM 
BOROKKAL, CSAPOLT ÉS ÜVEGES SÖRÖKKEL ILL. 

EGYRE BŐVÜLŐ TÖMÉNYITAL KÍNÁLATTAL VÁRJUK 
A BESZÉLGETÉSRE, KIKAPCSOLÓDÁSRA VÁGYÓKAT.

Nyitvatartás: PIZZA előrendelés:
H-Cs : 9-22 30 553 4711

P-Sz: 9-24 
V: 14-20

oldS (̂l(ia-ésiB{iiezvéî 5zefVB2§s

OKTUREN

FELNŐTTEKNEK 
GYEREKEKNEK

4-6 fős csoportokban
NOVEMBER 17-től

kezdőknek és újm-kezdőknek 
itt. 

középfokú nyelvvizsgára készülőknek

CSOPORTONKÉNTI ÓRASZÁM ÉS IDŐPONT 
EGYEZTETÉS

A tandíj 500 F t/ 60 perc

A részletekről érdeklődhetsz

a 30/5534711-es telefonon ill. személyesen a Faluház 
Presszóban Molnár Áronnál ( Róni).

Í/m  JLk MmI/M uajtaQ »,ii3 -K refflezw í^ ^

OKTUREN

Szűcsipari termékek a gyártótól!

Vállaljuk nőt és férfi 
irhakabátok, 
kesztyűk, sapkák és 
mellények készítését 
az ön igénye szerint.

É &
♦  Szucs B t

Komárom i Miklós 
személyesen; Algyő'  Fazekas & L, 
telefonon a 268-289 vagy 267-260
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Orvosi receptre és magánalapon is.
A lgyő, Kastélykert u. 14. sz. alatt, 

minden nap 8-15-óráig.

R ö v i d  e l k é s z í t é s i  h a t á r i d ő !

Telefon: 268-036 G yógycipő Kft.

C ip ő f e ls ő r é s z -

F o d r á s z a t  
Női, férfi, gyermek hajvágást, 

dauert, festést, melírt; valamint alkalmi frizu
rák készítését vállalom.

H ullik, zsírosodik , korpásodik  a  h a ja?

Próbálja ki új szolgáltatásunkat 
a Kuth Speciál Cosmetics 

ingyenes m ikrokam erás hajvizsgálatát. 
Bejelentkezhet: 

a 268-514-es vagy a 06-30-438-8014-es számon.

Személyesen a Téglás , , /  
u. 86. sz. alatti
fodrászatban, /  l \ í  \ \  

Bakos Erikánál  ̂ jf \  \

H: 8-13-ig, K: 8-13-ig 
Sz: 13-20-ig, Cs: 13-20-ig 1

A L G Y Ő ,  G Y E V I  Ü Z L E T H Á Z  

Az ékszerüzlet őszi- téli kínálata:
-  arany,- ezüst ékszerjavítás 

-  arany ékszerkészítés
-  folyamatos tört arany felvásárlás
-  ékszertisztítás, vésés, kőfoglalás

-  értékbecslés
-  férfi, női, gyermek, valamint fali és ébresztőórák kaphatók 

-  órába, vércukorszintmérőbe elem kapható 
-  órajavítást vállalunk Ördög Csaba órásmester közreműködé

sével
-  fájdalommentes fülcimpalyukasztás 

-  természetes féldrágakövekből készült szerencsefák, 
medálok, kulcstartók és marokkövek kaphatók.

Tisztelettel várom kedves vásárlóimat!

Nyitva:
H: de. 10-12-igdu.: 14-16-ig 

K: du.: 13-17-ig 
Sz: de. 10-12-ig du.: 14-17-ig 

Cs. du.: 13-17-ig 
P.: de. 10-12-igdu.: 14-17-ig 

Hétvégén zárva!

B a m b in o  B a b a b o lt
(Rókusi krt.-i telefontoronynál)

Szeged, Csongrádi sgt. 102.

Új és használt termékek 
vétele és eladása.

Üzletünk ajánlata:
-  bébi és gyermekruhák (44-es mérettől)

-  altató, játszó cumik (MÁM, CAICCO, NUK)
-  etetőcumik (MÁM, NUK, BAMBINO)

-  babakelengye összeállítás
-  babamérleg, bölcső, mózeskosár kölcsönzés. 

Textilpelenka nálunk a legolcsóbban már 59 Ft-tól kapható.

Minden kedves kismamát, kipapát szeretettel várunk.

Nyitva: H-P: 9-17-ig 
Szó.: 9-13-ig 

Tel: 06-20-440-8864 
06-30-442-3931

Nadrágpelenka, egészségügyi betét 
és bébikozmetikum  

MÁRKAKERESKEDÉSE.
Viszont eladókat is kiszolgálunk!
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Telchái
AlGYŐ

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

Tel.: 62/517-170; 62617-171, Fax: 62617-170 
E-mail: bibl@algyo.hu 

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

Az október 6-tól 17-ig tartó 
könyvtári hetet egy október 6-ára 
emlékező kiállítással nyitottuk. A 
kiállítást megtekintette valamennyi 
alsó és felső tagozatos diák. Az al
győi fiatalok megismerkedhettek a 
13 aradi vértanúval, Gróf Batthyány 
Lajossal, megláthatták az aradi 
emlékoszlopot, tudomást szerez
hettek az aradi Szabadság-szobor- 
ról, a vele kapcsolatos legfrissebb 
eseményekről. A látogatás végén 
mécses gyújtásával tisztelegtek a 
gyerekek a hősök emlékének. Két 
osztály egy-egy szál virágot is ho
zott. Az itt látottakról „Ki nyer 
ma“ műveltségi vetélkedőn adhat
tak számot a felsősök. A jutalom: 
fél óra ingyenes internetezés volt.

Az ovisok sem maradtak 
könyvtárlátogatás nélkül, minden 
csoport felváltva vett részt egy rö
vid mesefoglalkozáson; ahonnan

t '• 
1 -
i

Algyői Könyvtári Napok
egy-egy kifestő képpel boldogan 
távoztak a gyerekek.

A felsősök a könyvtárban lévő 
CD-ROM-okkal ismerkedtek.

A felnőtteknek pedig Berecz 
András énekes- mesemondó tartott 
előadást.

Hogy ki is Berecz András? így 
vall önmagáról: „1957-ben Buda
pesten születtem. Az első dalokat 
édesanyámtól tanultam, aki a híres 
kunhegyesi táncos, tréfafa és nóta
fa, Tanka Gábor lányaként sok 
ilyet tud ma is. Majd húsz éve 
gyűjtök Erdélyben, Moldvában, 
Felvidéken, Somogybán, Szatmár- 
ban, Nyírségben dalokat, meséket, 
tréfákat. Életem különféle varga
betűi, hajtűkanyarszerű fordulatai

után, melyek során rakodó segéd
munkás, erdőművelő és jogi egye
temista is voltam, hajszolt ember
társaim örömét keresgélő énekes, 
mesemondó lettem. így amiről éj
szaka álmodok, azt csinálom nap
pal.

Kedves dalaim és meséim a hó
nát kereső és a nagyon szerelmes 
ember gondolatait hordozzák. Fel
nőttekhez szólnak inkább. Műsora
imban a magyar népdalok és nép
mesék a főszereplők. Váltakozva 
adom elő őket, egyiket a másikkal 
pihentetve. Hangvételüket az hatá
rozza meg, hogy nagyrészüket ma
gam gyűjtöttem. A meséket ezért 
nem irodalmi nyelven, és nem kö
tött szöveggel mondom, hanem

különféle, a köznyelvben alig is
mert, ritkán használt szavakat be
építve, és a rögtönzésnek tág teret 
adva.“

Mindezt igazolta Berecz András 
algyői műsora, az ízes mesék, a 
csodálatos dalok. Meseszövését 
alig tudtuk követni, szinte szájtát- 
va hallgattuk a mosolygó szemű, 
fürge szavú bajszos embert.

Csütörtökön este izgalmas IQ 
tesztet töltöttek ki a felnőttek, 
megismerkedtünk a Feng Shui 
CD-ROM-mal.

S az egész hét zárásaként pénte
ken: „Internet határok nélkül", va
gyis egész napon át fél órás ingye
nes internet-használatot biztosítot
tunk a beiratkozott olvasóknak.

Az egy hét alatt 450-460 fő for
dult meg könyvtárunkban.

Ménesi Lajosné, Kis Mihályné 
könyvtáros

Az aradi vértanúkra emlékező kiállítást minden algyői iskolás 
megtekintette.

Berecz András algyői műsora 
után dedikált.

Pályázat mindenkinek

Európa algyői szemmel
A z a lg y ő i isk o la i  és k ö z sé g i 

könyvtár „Kitágul a világ" (Európa 
algyői szemmel) címmel pályázatot 
hirdet M INDENKINEK.

A 10 év alattiaknak: rajz, mese- 
és versíró pályázatot „ÉN ÉS E U 
RÓPA" címmel. (Bárm ilyen tech
nikával, m ére tb en  és te rjed e lem 
ben.) A 10 év felettieknek: Rejt- 
v én y p á ly áza l, m e ly n ek  ré sz le te i

megtalálhatóak az iskolai és a köz
ség i könyvtárban . Az eredményes 
pályázók értékes könyvjutalomban ré
szesülnek. B eküldési határidő: no
vem ber 25. (kedd), községi könyv
tár (Kastélykert utca 63.) Ünnepé
lyes eredményhirdetés és kiállí
tás: december 1. 16 óra. Támoga
tó: M obilitás Dél-alföldi Regionális 
Ifjúsági Szolgáltató Iroda.

Néprajzi esték: Az élet szentsége
Az ember életkereke a születéstől a halálig. Erről a témáról tart 

előadást Az élet szentsége címmel Molnár V. József Algyőn 
november 7-én (pénteken) 17 órától a könyvtárban.

Algyő antológia készül
Kedves algyőiek! Szeretnénk összegyűjteni az algyői költők, 

írók alkotásait. Ezekből válogatva, távolabbi terveink között szere
pel egy Algyő antológia összeállítása. Kérjük, hogy a könyvtár 
helytörténeti gyűjteménye számára jutassa el írásait! Köszönjük:

M énesiné Jusztika és Kisné Nusika

mailto:bibl@algyo.hu
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Bővül a könyvtár kínálata Amit a drogokról tudnunk kell (2.)

Mikortól lehetsz függő?A világ minden tája rejt érde
kes történeteket, viharos szerel
meket, igazi csodákat és ami ta
lán a legfontosabb, szívből szóló 
meséket. A Tanulságos mesék cí
mű kötetben a világ távoli népei
nek meséit fogták egy csokorba a 
szerzők, kalandozást nyújtva a 
perzsa, az angol, a francia, a bor- 
neói, koreai, orosz, maláj regék 
világában. Az állatok körbevesz
nek minket, együtt élünk velük, 
de lehet, hogy keveset tudunk 
szokásaikról, álmaikról, vágyaik
ról. Az Állatok Atlaszából meg
tudhatjuk, a különböző földrészek 
állatai miként élnek, a részletes 
térkép segítségével pedig Föld 
golyónkat is megismerhetjük.

Jarm ina Dedková: M artina  
újra táncol

Martina édesanyja híres balett 
táncosnő volt, és Martina is az ő 
példáját szeretné követni, de egy

Egy érdekes k irándu lás 
részletei másokat is arra ösztö
nözhetnek, hogy túrázzanak, 
vagy éppen részt vegyenek 
például egy erdei iskolai prog
ramon. Mi az Algyői Általános 
Iskola két tanulójával, Győrfi 
Judittal és Nagy Lillával be
szélgettünk.

- Hol jártatok erdei iskolá
ban?

Judit: - Az Aggteleki- karszt 
területén, Aggtelek mellett egy 
kis református faluban, amit Jós- 
fafőnek hívnak.

- Milyen programokban vette
tek részt?

Lilla: - Lovaglás, kenyérsütés, 
éjszakai túrázás, ahol még szar- 
vasbőgést is hallottunk, nagyon 
sokat túráztunk, láttunk szala
mandrákat és elmentünk a refor
mátus temetőbe is.

- Milyen különlegességeket ta
pasztaltatok az erdei iskolában?

Judit: - Például a gyerekek 
nem rendelkeztek modern esz
közökkel, így például számító
géppel, tévével.

Lilla: - A református temető 
másik szögében pedig zsidók 
voltak eltemetve, és a tisztelet 
jelképeként köveket hordtak a 
sírjukra.

autóbaleset, amelyben az anyu
kája és apukája is meghalt, min
dent megváltoztat. Martina fel
kerül a hegyekbe rokonaihoz és 
egy új életet kezd, amelybe visz- 
szatér a tánc.

Berkes Péter: SOS-szobafog- 
ság

A 12 éves Csaba Marci nagy
nénje lakásában, szellemi prog
ramot teljesít, ami azt jelenti, 
hogy nincs játék, barátok és ját
szótér. Ez egy elég izgalmas 
könyv, amely sok fordulatot tar
talmaz.

Szepes Mária: Szia, Világ
A Szepes Mária könyvsoro

zatok egyik kötete a Szia, Világ 
ismét Panni gyerekkorával fog
lalkozik. Most azt tudhatjuk 
meg, hogy Panni, hogy érzi ma
gát az óvodában.

Az ajánlott könyveket megta
láljátok a könyvtárban!

- Mi tetszett a legjobban?
Lilla: - A cseppkőbarlangban

a csillagvizsgáló, Európa máso
dik legnagyobb cseppköve és a 
kenyérsütés, mert itt Algyőn már 
elég ritka dolog; de abba a kis 
falucskában a mindennapos te
vékenységek közé sorolható, 
mert oda nem szállítanak kenye
ret.

Judit: - Nekem nagyon tet
szett a cseppkőbarlang, mert ott 
sok érdekességet láttunk így pél
dául egy denevér csontváza le
esett, s otthagyták, a cseppkövek 
pedig magukba ágyazták. Tet
szett még az éjszakai túra, mert 
felmásztunk a hegyre és hallot
tunk szarvasbőgést és farkas- 
vonyítást.

- Milyen érzésekkel tértél ha
za?

Judit: - Jó volt már hazajönni, 
de jó volt az erdei iskola is, mert 
sok új dolgot tanultam meg és 
sok érdekességet láttam. Sok él
ménnyel gyarapodtam. Ha meg
kérdeznétek, hogy vissza men
nék-e, igent mondanék.

Lilla: - Jó érzésekkel, mert 
amiben részt vettem, javamra 
szolgált. Szívesen visszamennék 
egy pár napra!

Nagy Barna Krisztina

Egy füves-cigitől biztos nem, de 
ez nem jelenti azt, hogy kipróbáld! 
Kétfajta függőség van, a fizikai és 
pszichikai. Fizikairól akkor beszé
lünk, ha a szervezet már nem ké
pes működni a szer nélkül, ez fáj
dalmakban, görcsökben, rosszul- 
létben jelentkezik. Ezt rendszerint 
megelőzi a pszichikai függőség, 
melynek nincsenek testi tünetei.

Forduló
A gyermekek körben állva 

összefogódzanak az „Ispiláng” 
című dalt éneklik. A dal végén 
a megnevezett gyermek a kör 
közepére fordul és ott kezét 
szétterjesztve, ide-oda repdes. 
Azután helyére visszatér s a já
ték így tovább folyik.

Játék a homokban
A játszóterén legyen minden 

évben megújítandó szemes ho
mok. Ebben a gyermekek na
ponként foglalkozhatnak, játsz
hatnak. C sinálhatnak házat, 
pincét, kertet, hegyet belőle - 
ha minden reggel meglocsol
juk, hogy nedves legyen és ösz- 
szetapadjon. Az egész nyáron

Az ilyen kötődés sokkal korábban 
kialakul, hiszen hajói érezted ma
gad és nem történt semmi baj, mi
ért ne próbálhatnád meg újra- és 
sajnos itt kezdődik a függőséghez 
vezető út! Ha érdekel, járj utána!

Ajánlott filmek: Transpotting, 
Rekviem egy álomért, Kifutó a 
semmibe, Egy kosaras naplója.

N. B. K.

használt homokot ősszel szét 
kell teríteni a játszótéren, ily 
módon 3-4 év múlva szép, tisz
ta, egyenletes felületet alkot, 
melyet naponként fellocsolha
tunk, így a gyermekek apró 
vesszőket véve kezükbe, a ho
mokos udvaron rajzolhatnak is.

Labdázás
A gyermekeket egymástól 4-

5 lépésnyi távolságban körbe 
állnak, s azután a játékot 5-6 
labdával megkezdik. A labdák 
egy pontból indulnak ki és egy
más után dobják egyik gyer
mektől a másikhoz. Az első 
gyermek jobb felőli szomszéd
jának adja a labdát, s az ismét 
tovább, ugyanazon irányban.
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Miért jó az erdei iskola?
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Bírság helyett ajándék, Algyőn A Dunakanyarban 
jártunkTizenhárom pár első és hátsó 

lámpát ajándékozott az Algyői 
Faluvédő Egyesület október 3- 
án, pénteken este a rendőrök ál
tal megállított kerékpárosoknak.

A közös akciót a kerékpáro
sok biztonsága érdekében szer
vezték. Előbb a Téglás és a Géza 
utca kereszteződésében állították 
le a bicikliseket, majd a Vásárhe
lyi utca következett. A rendőrök
-  Jaksa Zoltán törzszászlós és 
Csáti József őrmester -  minden- 
kinek elmondták, pontosan 
mennyibe kerül az első és a hátsó 
világítás, azt is, mekkora bírsá
got szabhatnának ki a lámpák hi
ánya miatt. A faluvédő egyesület 
tagjai -  Bai István és Tóth Gábor
-  fölszerelték a lámpákat a bicik
likre. A többség megköszönte az 
ajándékot.

A rendőrök nem bújtak el, és 
az autójukat is jól látható helyen 
hagyták, így sokan igyekeztek 
elkerülni a találkozást. Kicsit 
mulatságos volt látni a meglett 
családapákat, ahogy leugranak a 
bicikliről, és megfordítják. A kö
zeli presszó forgalma megnőtt, 
mert akik a Téglás utcán kere
kezve észrevették a sarkon álló

Szeptember 27-én (szomba
ton) a Faluvédő E gyesület 
Algyő polgáraival közösen sze
métszüretet tartott.

A kellemes őszi reggelen a 
Tájház előtt gyülekezett a tele
pülésünk tisztaságáért tenni 
akarók maroknyi csapata. Bi
zony elég kis kört foghattunk a 
m unkaterület felosztásának 
megbeszélésére. Az iskolát 16 
gyerek képviselte három tanár
nő kíséretében. Nevetgélve, be
szélgetve, de annál nagyobb 
szorgalommal hajlongva végez
ték az általuk vállalt feladatot.

A Faluvédő Egyesület tagjai 
közül 9-en vettek részt a mun
kában. Algyő lakosai közül 3-4 
ember érezte úgy, hogy szíve
sen segítene a falu takarításá
ban.

Amíg mi zsákokkal és védő
kesztyűkkel felszerelkezve tet
tük a dolgunkat, a Nyugdíjas

rendőröket, oda fordultak be, az
tán a kerthelyiségből figyelték a 
fejleményeket. Amikor kiderült, 
a rendőrök nem büntetnek, és 
ajándék is jár, a takarékszövetke
zet előtt beszélgető fiatalok kö
zül többen is elkerekeztek, lassan 
a rendőrök előtt, hátha ők is kap
nak lámpát...

Jaksa törzszászlós azt mondta, 
a kerékpárosokat ért balesetek 
miatt folyamatosan ellenőrzik a 
bicikliseket Algyőn, és nagyon 
elszomorítóak a tapasztalatok. A 
faluban használt kerékpárok ki
lencven százalékán nincs, vagy 
nem működik a világítás. A ma
radék tíz százalékkal az a baj, 
hogy sokan csak akkor kapcsol
ják be a lámpát, amikor meglát
ják a rendőrautót. A rendőrök azt 
is elmondták: máskor előfordult, 
hogy több ezer forintos bírsággal 
sújtották, esetenként följelentet
ték a szabálytalanul közlekedő 
kerékpárosokat. De nem azért, 
mert „nincs jobb dolguk'*, ha
nem, mert azt szeretnék elérni, 
hogy minél kevesebb legyen a 
baleset.

B.A.

klub szorgoskezű asszonyai fi
nom kalácsokat sütöttek a táj
ház kemencéjében.

A maroknyi kis csapat délre 
végzett a beütemezett munká
val. Fáradtan és megéhezve áll
tuk körül a meleg kalácsokkal 
és hűs üdítőkkel megrakott asz
talokat.

Felnőttek és gyerekek arcán 
egyaránt látszott a kellemes fá
radtság e légedett m osolya, 
mely tükrözte a „mi is tettünk 
valamit a tiszta faluért" érzést.

Köszönjük mindazok mun
káját, akik részt vettek a sze
métszüreten és segítségükkel 
hozzájárultak a nap sikeréhez. 
A szervező egyesület a legna
gyobb sikert abban látná, ha jö
vő szeptem berben még több 
lelkes segítő kezű polgárt ven
dégelhetne meg a tájházban a 
szemétsztiret napján.

Bai Istvánná

A Nőegylet ez évi rendes ki
rándulását az ország talán 
egyik legszebb pontjára, a Du
nakanyarba terveztük. Az idő
járás-jelentést hallgatva voltak 
fenntartásaink, amik beigazo
lódtak: Szentendrén leszállva 
szakadó eső fogadott minket.

Kis csapatunk dacolva az 
elemekkel, esőkabátok és er
nyők alól csodálta szűk, Itáliára 
emlékeztető kis utcáit, hangu
latos tereit és kilátását. Miután 
kellőképpen eláztunk, folytat
tuk utunkat Esztergomba. Itt 
már kegyesebb volt hozzánk a 
Teremtő, és a csodálatos, klasz- 
szicista stílusban épült bazilika 
teljes pompájában tárult elénk 
a napsütésben.

Belépve m egcsodáltuk  a 
szentélyben Grigoletti: Mária 
Mennybemenetele című oltár
képét, mely a világ legnagyobb 
(13x6,5m) egyetlen vászonra 
festett képe.

A Bazilika déli oldalába épí
tették be a középkori székes- 
egyház egyetlen m egmaradt 
építményét, a Bakócz-kápolnát, 
amely a magyarországi rene
szánsz legkiemelkedőbb alko
tása.

Az emeleti részben a főszé
kesegyházi kincstár remekei
ben gyönyörködtünk. A kilátás 
a Dunára, a Mária- Valéria híd
ra mindnyájunkat elkáprázta-

Gyeviép Kht. az alábbi 
munkákat vállalja:

-  festés-mázolás
-  parketta lerakás, csiszolás, 

lakkozás
-  vállaljuk a lakóépületekből 

kijövő és a szennyvízcsatorna 
tisztítóaknáját összekötő kifo
lyó kivitelezési munkáit

-  szállítás-fuvarozás
Árajánlat kérhető: Gyeviép

Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
Munkanapokon: 07-15 órá

ig Telefon: 06-20-9134-602

Kazán (ÉTI 25) fűtéskorsze
rűsítés miatt eladó. Érd: 267- 
365. Irányár: 20000Ft

tott. Közelben lévő szállásun
kon, a Hotel Oktávban elfo
gyasztottuk a finom vacsorát. 
Ezután sétálgattunk a környé
ken, voltak, akik kártyázással 
múlatták az időt.

M ásnap, a változatosság 
kedvéért, szakadó esőre ébred
tünk. Közös egyeztetés után, 
„Bátraké a szerencse!" felkiál
tással elindultunk a Mária- Va
léria hídon át Párkányba. Úgy 
látszik, a szlovák oldal szeren
csésebb, már az időjárás szem
pontjából, mert sétánk közben 
elállt az eső és kisütött a nap. 
Miután vettünk pár ajándékot 
az otthoniaknak és finom süte
ményt, kávét, fagyit fogyasz
tottunk, elindultunk Visegrádra.

Hétágra sütött a nap, miköz
ben a pazar panorámában gyö
nyörködtünk a fellegvárból. 
Spanyol, német, izraeli, szlo
vák turistákkal jártuk be a vár 
maradványait, megnéztük a ki
állításokat. Késő délután indul
tunk haza, miután a társaság 
egy része finom levest ebédelt 
egy közeli csárdában.

Szakadó esőben tartott utunk 
hazáig, de itthon már nem 
esett.

Jó volt együtt lenni, szép tá
jakat látni. Jövőre, veletek, 
akárhol...

Algyői Nőegylet

Redőny és reluxa, harmo
nikaajtó szalagfüggöny és nap
ellenző készítés.Tel: 06-30- 
953-0395

RÁBAGÁZ BT. vállal: 

Lakások,
magánházak építése, 
kivitelezése,

#  épületgépészet,
#  csatorna, víz, gáz 

tervezése, kivitelezése.

Gyubák J ó z s e f
ok leveles g ép észm érn ö k  

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

Szeptemberi szüret

Apróhirdetések
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Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
-  Kastélykert u. 16.2 sz. alatti vegyes tulajdonban lévő épü

let utcai homlokzatán elhelyezkedő 3 helyiségből álló, 
nettó 75 m2 nagyságú épületrész versenytárgyalásos értéke

sítésére.

Az ingatlan bemutatása: 2003. november 11. (kedd) 
10.00 óra a helyszínen.

A versenytárgyalásos értékesítés helye és időpontja: Polgár- 
mesteri Hivatal (Algyő, Kastélykert u. 40. sz.) nagyterem, 

2003. november 13. (csütörtök) 9.00 óra.
A versenytárgyalás indulási alapára:

5.500.-e Ft

A ráajánlás (licit) 100 ezer Ft/m2 összegenként történik.
A befizetendő pályázati biztosíték (bánatpénz) összege: 

50.000 Ft.

A pályázati biztosíték befizetésével egy időben a pályázók ve
hetik át a pályázatai kiírást. A bánatpénz befizetése a verseny- 

tárgyaláson való részvételnek feltétele.
A bánatpénz befizetésének helye és ideje: Algyő Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal (Algyő, Kastélykert u. 40.) pénztár: no

vember 11-én 11.30-15.00 óra között, és 12-én 13.00-17.00 
óra között.

Algyő, 2003. november 3.
Dr. Dubecz György jegyző megbízásából:

Sebők Péterné főmunkatárs

Tuja, díszfa, gömbszivarfa, gyümölcsfa és bogyósgyümölcs 
(köszméte, ribizli, szeder, málna, josta) 

Magastörzsű rózsa, ezüst és normannfenyő.
Télálló citrom, kiwi, füge, áfonya, kék, piros, rózsaszín 

hortenziák.
Magastörzsű fenyőoltványok, gömbeperfa, magastörzsű 

kecskerágó és babarózsa.
Magnóliák (rózsaszínvirágú tulipánfák 2380 Ft-tól) 

Sövénynövény: (fagyai, tűztövis)
Sziklakerti növény: andalúziai fenyő, gömbezüst fenyő, 

gömb omorikafenyő, pampafű, kúszó lonc, clematis, 
vadszőlő, óriásvirágú szakállas nőszirmok (Íriszek).

Gömbkőrisfa, gömbjuhaifa, vérlevelű nyír, hárs, fűz, 
szelídgesztenye, selyemakác, szivar, oszlopos díszalma, tölgy, 

juhar, galagonya, madárberkenye, mocsári ciprus, ős
mamutfenyő, páfrányfenyőfa, díszecetfa, fehértörzsű nyír, 
szomorú eper és barkafa, csüngő díszalmafa, tűzmadárfa, 

ámbrafa, amerikai sárgavirágú 
tulipánfa, oszlopos aranyszil, 

illatos virágú császárfa, 
oszlopos csörgőfa, csüngő 

kőris, szomorú japánakácfa.

Nov. 1 után:
szőlőoltványok kaphatók

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
Algyő, Egészségház u.42. 

Telefonszám: (62) 267-866; Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024

M indenkit szeretettel vár az algyői Gyermekjóléti és Csa
ládsegítő Szolgálat az Adventváró rendezvényeire, amelyek 
a következő tém ákban és időkben rendez meg az algyői 
Tájházban:

A dventváró I.
Ideje: 2003. november 26. (szerda) du 16.00-tól 
Témája: Adventi naptár készítés

Adventváró II.
Ideje: 2003. december 3. (szerda) du 16.00-tól 
Témája: Üvegfestés

Adventváró III.
Ideje: 2003. december 10. (szerda) du 16.00-tól 
Témája: Karácsonyfadíszek

Az „Á lláskereső klub“ Algyő Nagyközség Önkormány
zat Gyerm ekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében 
folytatódik: aktuális állásajánlat, álláskeresési technikák, 
ö n é le t r a jz í r á s .  Id ő p o n t: 2 0 0 3 . n o v e m b e r 2 0 -á n  du. 
15.00-16.00-ig.

Szolgáltatásaink rendje 

Ügyfélfogadás
Nagyfán  minden hónap első csütörtökén 15. 00- 17.00-ig 

az 59-es számú lakásban.
Algyőn  Egészségház u. 42 szám alatt az alábbi szolgálta

tásainkat vehetik igénybe:
Hétfőtől- csütörtökig: 8.00-15.00-ig
Pénteken: 8.00-10.00-ig
Ingyenes jogi tanácsadás:
minden hónap első szerdáján: 13.30-16.30-ig
Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
minden hónap második csütörtökén: 15.00-17.00-ig
november 27.-én, decem ber 11 .-én:
Időpont egyeztetés alapján családterápia: 17.00-18.00-ig 
Adományok átvétele és kiadása:
Szerdán: 13.00-15.00-ig,
Pénteken: 9.00-11.00-ig

Ráczné Olasz Edit 
intézményvezető
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Fiatalosan 
mulattak 

a nyugdíjasok

Naptársoroló
November (Szent András hava. Őszutó)

„Megjött a fagy, sikolt a házfalán, 
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán 
vad mirbuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám, félek? Nem is félek, talán. “

Radnóti Miklós: Naptár

Most tudtam meg, hogy no
vember figyelmeztető hónap is. 
Figyelmeztet: az őszi vetés már 
földben van, lefelé nyomja a 
hőmérő higanyszálát, illetve ne 
érjen senkit sem váratlanul a 
tél. Érezzük is bőrünkön nemes 
gesztusát! Fűteni kell - nem ke
véssé! Hajdan mondták Szent 
András havának is, mert hogy 
30-án köszöntjük a disznóölő 
Szent Andrásokat.

Latinoztam már a sorozat
ban. Teszem újra. Noven latinul 
9-et tesz, illetve tett Julius 
Ceasar-é. Kilencedik volt tehát 
a hónapsorban, de a naptárre
formkor a tizenegyedik helyre 
tessékelték ezt a semmiképp 
nem szimpatikus hónapot. Fá
zat, dideregtet, öltöztet és má- 
sodikán halottjaira emlékeztet.

Olvasom tudós könyvekben, 
hogy a múltjával sincs rendben 
m inden. Az esztendő ötödik 
legszeszélyesebb hónapjaként 
tartják számon. A visszamaradt 
jegyzések szerint ie. 280-ban a 
gallok görögországi támadását 
egy váratlan hóvihar meghiúsí
totta, 1099-ben Hollandiában 
és Angliában vihar okozta ára
dás miatt 100 ezer ember vesz
tette életét, 1707-ben Stok- 
holm ban tűzvész pusztított, 
nem tisztelte november III. Na
póleont sem, ugyanis a Krím-i 
háborúban vihar zúzta szét az 
egyesült angol-francia hajóár- 
mádiát. Ezen tette azért jó volt 
arra, hogy Leverrier francia 
csillag ász t arra ösztökölje, 
hogy szervezzenek nemzetközi 
időjelző szolgálatot.

Kedvenc csemegém volt az 
Ács nagymamám készítette he- 
csedli lekvár. Nem más ez, 
mint a vadrózsa bogyóiból fő
zött gyümülcsíz. Gyógyítottak 
is ezzel, hiszen 15-ször több C

vitamint tartalmaz, mint a cit
rom.

Jeles napok: m ásodikén 
szomorúan ébredünk. Ekkor az 
egész világon az elhunytakra 
emlékezünk. Emlékgyertyákkal 
világítjuk az emlékezés jelét, a 
krizantémokat. Bizarr leírni, de 
ilyenkor, alkonyaiban legszeb
bek a temetők. 1825. november 
harmadikén alakult meg a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
emígyen: a rendek Pozsonyi or
szággyűlésén szólt Felsőbüki 
Nagy Pál Sopron megye követe 
a nem zeti nyelv érdekében. 
Megvitatták, mit kell ezért ten
ni. Pénz kellett ehhez, s mon
dotta, hogy nagyjaink és vár
megyéink adakozzanak. Szé
chenyi István reagálása: 
„Szemrehányásokat hallok itt 
nagyjainkra. Én nem számítom 
magamat ezek számába, csak a 
vagyonosabbak közé. Hogy ha
zám iránti ragaszkodásomat be- 
bizonyítsam , felajánlom  itt 
nyilvánosan egész vagyonom 
egy évi jövedelmét a nemzeti 
szellem felvirágzására, de a ho- 
vafordítás tekintetében betekin
tést és befolyást kívánok, hogy 
ez a pénz ne céltalanul használ
tassák fe l...“ Nemes gesztus! A 
második világháború sorsát el
döntő csata 1942. november 
19-én Sztálingrádnál kezdő
dött. 11-én Márton „fehér lo
von jár“ - jelzi egy szólás. Azt 
jelenti, lehet hóesés.

Illik tudni: 1832 novembe
rében Gauss és Weber elektro
mágneses távírót szerkesztett, 
1944. november 4-én robban
tották fel a Margit-hidat, 1945. 
novem ber 20-án kezdődött 
Ntirnbergben a háborús bűnö
sök pere, 1947. november 16- 
án nyitották meg fele széles
ségben az újjáépített Margit-hi-

dat. Még egy hídavatás, éspe
dig 1964 november 20-án avat
ták az Erzsébet-hidat.

November híres szülötte: 
F jodor D osztojevszkij író, 
Moszkva 1821. november 11; 
Bernáth Aurél festőm űvész, 
Marcali 1895. november 13; 
Áprily Lajos költő, Brassó, 
1887. november 14; Csokonai 
Vitéz Mihály költő, Debrecen 
1773. november 17; Ady Endre 
költő, Érdmindszent, 1877. no
vember 22; Babits Mihály köl
tő, Szekszárd 1883. november 
26; Anders Celsius természet- 
tudós, Ursala 1701. november 
27; Frierdich Engels társada- 
lom-tudós, Barmen, 1820. no
vember 28.

Érdekes névnapok és jelen
tésük: november 3.: Győző, 
magyarul Viktor, latin eredetű; 
november 8.: Zsombor, régi 
magyar név és bölényt jelent; 
november 13.: Szilvia, a férfi 
Silvius női alakja, latin; no
vember 26.: Virág, régi magyar 
női név felújítása, latinul Flóra; 
november 26.: Szilveszter, nem 
tévedés! így írja a katolikus ka
lendárium.

Á. S.

Anyakönyvi hírek
Született: Viktor Editnek 

és Gieth Zoltánnak Evelin 
(09.22), Salka Helgának és 
Major Ernőnek Szabolcs 
(09. 23.), Makai Móniká
nak és M ajor Zoltánnak 
A drienn (09.30) nevű 
gyermeke született.

Házasságot kötött: Ko
vács P éter György és 
Huszka Gabriella (09. 26.) 
házasságot kötött.

Barátságok születnek és az 
emlékezés szépsége is kelle
mes hangulatot tud varázsolni 
közel 200 ember körül - derült 
ki október 11-én, az Algyői 
Nyugdíjasklub 30 éves fennál
lásának ünneplésekor.

Özvegy Maszlag Józsefné  
beszédében -  megköszönve a 
nagyközség képviselőinek, ve
zetőinek, magánszemélyeinek 
segítségét -  kiemelte: fontos az 
idősek kapcsolatteremtésének 
és ápolásának b iz to sítása  
Mihálytelekkel, Mórahalom- 
mal, Röszkével, és Sándor- 
falvával. Szekeres István alapí
tó tagként máig rendszeres lá
togatója a rendezvényeknek, 
Eke Józsi bácsi pedig a régi ta
gokkal együtt évek óta küzd a 
klubért. Az algyőieket összefo
gó szervezet 1973 őszén ala
kult Bajusz Lajos bácsi vezeté
sével. Mára már elmondható, a 
kezdeti 8 fő után mára 74 főre 
gyarapodott a taglétszám. Ki
emelendő és elismerésre méltó 
mindaz a munka és önzetlen
ség, mellyel fiatalokat és időse
ket egyaránt támogatnak az al
győi nyugdíjasok, hiszen nem 
feledkeznek meg a betegek 
rendszeres látogatásáról, a ki
emelt megyei rendezvényeken 
való közszereplésekről, az új 
könyvtár önzetlen takarításáról, 
a több száz kilogrammnyi pala
csintáról vagy csőrögéről, le
pényről. A foszlós kalács és 
kakaós csiga illata reméljük, 
még sokáig keveredik a kirán
dulások emlékével, a múzeum- 
látogatásokkal és mindazzal a 
megszámlálhatatlan melegség
gel, szeretettel és jó  szóval, 
ahogyan ezek az idős emberek 
körülvesznek minket! Szívből 
gratulálunk nekik.

Lázár Nóra
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DR. BÁLIND SÁNDOR házirovos rendel:

November 3-7-ig: 13.00-17.00-ig
November 10-14-ig 7.30-12.00-ig
November 17-21-ig 13.00-17.00-ig
November 24-28-ig 7.30-12.00-ig
December 01-05-ig 13.00-17.00-ig

Dr. Bálind Sándor nov. 3-tól nov. 13-ig szabadságon van. 
Betegeit dr. Bakó Ildikó látja el. 

Telefonszáma: 06-30/260-38-99

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

november 03-07-ig 12.30-16.30-ig
november 10- 14-ig 7.30-11.30-ig
november 17-21-ig 12.30-16.30-ig
november 24-28-ig 07.30-11.30-ig
december 01-05-ig 12.30-16.30-ig
december 08-12-ig 07.30-11.30-ig

Telefonos elérhetőség:
06 -  30 -  6-381-863

Influenza elleni védőoltást igénylők kérem az oltási könyvüket 
hozzák magukkal.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

November 3-7-ig 7.30-12.00-ig
November 10- 14-ig 12.30-17.00-ig
November 17-21-ig 7.30-12.0-ig
November 24-28-ig 12.30-17.00-ig
December 01-05-ig 7.30- 12-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. 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

Fogyatékkal élők nemzetközi éve

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat október 29-én kon
ferenciát szervezett a faluházban a Fogyatékkal élők nemzetközi 
éve alkalmából.

A tanácskozáson előadást tartott dr. Piri József, Algyő polgár- 
mestere; Derdákrté Harmatos Ibolya, az Aranysziget Otthon veze
tője; Lajkóné Hegedűs Valéria, az EFOÉSZ megyei titkára.

A rendezvényt hagyományteremtő céllal szervezték, és a részt
vevők - közel hatvanan - nagyon jól érezték magukat. Ráczné 
Olasz Edit, Algyő Nagyközség Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálata vezetője a konferencia alkalmából elmondta: „Meg
győződésünk, hogy a fogyatékkal élő embereket a társadalom bár
mely más tagjával azonos emberi méltóság, illetve azonos jog ille
ti meg. Célunk, hogy szorgalmazzuk: a fogyatékkal élők életük 
minden szakaszában az életkoruknak és állapotuknak megfelelő 
általános társadalmi feltételek szerinti életformát élhessék, lehető
séget kapjanak környezetükben az önrendelkezésre, képességük
nek megfelelően fejlődhessen ki az önmagukért és másokért érzett 
felelősségük.”

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: 
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

Szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7 .30-tól másnap reggel 7.30 óráig.
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ALGYŐI fALUHÁZ - S S "  ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62517-172; Fax: 62517-173. lg.: Lukács László. Kulturális munkatárs: Lázár Nóra és Bité Tamás. 
E-mail: faluhaz@mail.tiszanet.hu. Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62/517-172. Vezető: Kátó Sándor.

Szabadidőközpont: 6750 Algyő, Téglás, u. 151., Telefon: 62/267-426.

Egyre több híres magyar a csillagok között

Máglyahalál vagy Nobel-díj Vár az Algyői Népfőiskola
A z ötlet frappáns és jo g o s  

századunkban, az űrkutatás év
tizedeiben.

A z  A lg y ő i F á lu h áz  és 
Szabadidőközpont szervezésé
ben a 3. PART Humanista Ol
vasókör rendezvényének kere
tén belül október 15-én szer
dán este Zom bori O ttó  gara
bonciás csillagásszal, az Urá
nia Csillagvizsgáló (Budapest) 
igazgatójával beszélgettünk. A 
fe le jth ete tlen  b e sz é lg e té se n  
megismerkedhettünk egy krea
tív ember civ ilizációnk  iránti 
nyitottságával és szakértelm é
vel, erkölcsösségével.

A z előadáson elhangzott, va
lóban beszennyeztük már űr
törmelékekkel Földünk kerüle
tét, az ózonlyuk tönkretétele  
sajnos visszafordíthatatlan, az

űrkutatás pedig gazdaság- és 
politikafüggő.

Ez van. D e a h elyzet nem  
annyira elkeserítő - tudtuk meg 
a csillagem bertől. Fejlődik a 
technika és ezzel az emberi ki
szo lgáltatottság , létezhetnek  
ufók is, csak nem biztos, hogy 
valaha is ide tudnának éri, hoz
zánk, galaxisunkba, naprend
szerünkbe.

A z előadás végén csillagá
szati felvételeket, teleszkópok  
és űrhajók pillanatképeit cso 
dálhattuk meg, köztük a ször
nyethalt Columbia űrhajósai
nak utolsó Földre küldött fény
képét: a nappal és az éjszaka 
vékony fénysávjának átmene
tét.

L. N.

Az Algyői Népfőiskola célkitűzé
se a korszerű nevelési hagyományok 
és a nemzetstratégiai közismeretek 
együttes képviselése. Működési fő
helyszín: az algyői faluház és sza
badidőközpont. A népfőiskola rend
szere segíti az öntevékeny civil kö
zösségeket, az igényes kulturális ren
dezvényeket és sajátos népfőiskolái 
programokat valósít meg.

Európa Stúdió -  alapfokú képzé
seket indít angol, német, francia, 
olasz nyelvből, vizsgáztatással, elfo
gadott nyelvvizsga bizonyítvánnyal. 
Felnőttképzés (szakképző tanfolyam
ok) -  elsősorban közhasznú képzés

idegenforgalmi és kereskedelmi tevé
kenységben. Terveink között szerepel 
az alább felsorolt képzési formák el
indítása várhatóan október végétől, 
november elejétől: idegenforgalmi 
menedzser, idegenforgalmi ügyinté
ző, idegenvezető, vendéglátó üzletve
zető, mixer, kereskedelmi menedzser, 
kereskedő-boltvezető, marketing- és 
reklámügyintéző, irodavezető, drogé
riái kereskedő, ékszerbecsüs. A kép
zés átlagosan 15-18 fő fő esetén in
dul el.

Várjuk személyes érdeklődését és 
jelentkezését személyesen vagy tele
fonon a faluházban!

ÁTRIUM -  Ötletcsarnok a faluházban
Füstmentes kávézó, játékok. Várunk minden algyőit a faluház ruhatára 

helyén kialakított ötletcsamokunkba, ha elfáradt, vagy akkor, ha ötleteit 
szeretné megosztani, és akkor is, ha csak beszélgetőtársakat keres. Info- 
vonal: 06-62517-173, 06-62517-172.

Rendezvénytár Lukács László igazgatótól

Újabb és újabb programok mindenkinek
Időseket és fiatalokat egyaránt 

érintő programokat hirdet a 
2003'2004-es évadra az Algyői Fa
luház és Szabadidőközpont. Lu
kács László igazgatót arra kértük 
fel, röviden ismertesse a rendezvé
nyeket.

-  Mi a DVD Klubmozi ?
-  A meglévő engedélyek birto

kában minden pénteken 17 órától a 
faluház em eleti klubtermében 
DVD Klubmozit szervezünk, ahol 
művészfilmekkel, a filmkultúra je
les alkotásaival, és modem korunk 
úgynevezett „kultfilmjeivel“ is ta
lálkozhatunk.

-  M it je le n t a z A lg yő i E rde i Isko la?
- A  szabadidőközpontban (Tég

lás utca 151.) 2003 szeptemberétől 
az Algyői Erdei Iskola keretén be
lül öt szakmai program várja az ál
talános iskolás, illetve a középis
kolás korosztályt az őszi, tavaszi 
időszakban. Igény esetén szakkép
zett idegenvezetők és közösségi

szakemberek vesznek részt a kivá
lasztott programok megvalósításá
ban. Öt programmal szolgálunk: 
szeretnénk közösségi játékokkal, 
drámamunkával, hagyományőrzés
sel, a természeti környezet megfi
gyeléseivel, az egészséges élet
móddal és közösségépítéssel fog
lalkozni. Kiegészítő programként 
szerepelnek a kulturális öröksége
ink megtekintését célzó kirándulá
sok, kerékpártúrák. További felvi
lágosítás, tumusár Pálföldi Márton 
szervezőtől, ügyintézőtől kérhető.

-  Sokan szeretnek az immár ha
gyományosnak tekinthető Irodalmi 
Kávéházba is járni.

-  Igen, idén újra indult az Iro
dalmi Kávéház programja. Állandó 
vendégelőadónk dr. Bíró Zoltán 
irodalomtörténész. Az Irodalmi Ká
véház feladatai között szerepel az 
irodalmi és művészeti hagyomá
nyok ápolása és átadása, amely ne
ves előadók és művészek, a Móra

Ferenc Népszínházunk szervezésé
ben valósul meg. Programvezető: 
Kátó Sándor művészeti vezető.

-  Egészségvédelmünk érdekében 
mit tehet egy intézmény, hogyan se
gíthet az embereken?

-  Az Algyői Faluház és Szabad
időközpont tervei között szerepel 
az Életreform Klub létrehozása. 
Célunk, hogy az algyőieket érintő 
betegségekről, a megelőzés lehető
ségeiről megfelelő tájékoztatást 
adjunk, szakemberek segítségével. 
A részletes évadprogram tájékozta
tója -  a többi kiemelt eseménnyel 
együtt -  a napokban jelent meg.

-  Az Algyői Népfőiskola teljes 
körű programsorozattal várja az 
érdeklődőket.

-  Terveink között szerepel az 
Európa Stúdió, amely idegen nyel
vi képzéseket jelent. Hamarosan 
szakképző tanfolyamokat is indí
tunk. Ezek elsősorban közhasznú 
képzések idegenforgalmi, kereske

delmi tevékenységekben. A 3. 
PART Humanista Olvasókör része
ként előadásokat és beszélgetése
ket szervezünk neves közéleti sze
mélyiségek, tudós értelmiségiek 
részvételével. Az Algyői Gazda
körrel karöltve Gazdakollégiumot 
szeretnénk életre hívni, ahol gaz
datanfolyamok és EU-szakelőadá- 
sok várják a termelőket. A Varázs
hegy diákkör pedig szellemi kalan
dozás térben és időben, egy újabb 
közösséget szervezünk a tehetsé
ges diákoknak. A SENECA Tanító- 
mesterek Műhelye azon fórum, 
mely óvodapedagógusok, tanítók 
és tanárok, illetve humán értelmi
ségiek részére meghirdetett szak
mai műhely. Célja a nevelési mód
szerek és szakmai törekvések ösz- 
szevetése a helyi tapasztalatokkal. 
A műhely tagjainak első találkozó
ját december 10-én, a faluház eme
leti klubtermében tartjuk.

Lázár Nóra

mailto:faluhaz@mail.tiszanet.hu
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Faluhazi programok
NOVEMBER 3. (hétfő) 9-14 óra Véradó Nap 
NOVEMBER 4. (kedd) 9-13 óra Műanyag vásár 
NOVEMBER 6. (csütörtök) 8-12 óra Vegyescikk vásár 
NOVEMBER 7. (péntek) 18 óra Márton-napi táncházi mulatság 
NOVEMBER 11. (kedd) 9-13 óra Műanyag vásár 
NOVEMBER 8. (szombat) 19 óra Nőegyleti bál 
NOVEMBER 12. (szerda) 8-12 óra Gyermekruha vásár 
NOVEMBER 13. (csütörtök) 8-12 óra Méteráru-, 

katonai ruha vásár 
NOVEMBER 12. (szerda) 18 óra Algyői Gazdakollégium 
NOVEMBER 14. (péntek) 8-12 óra Cipő-, fehérnemű vásár 
NOVEMBER 14. (péntek) 16 óra MÓL 30 jubileumi program 
NOVEMBER 15. (szombat) 10 óra Egészség- és szépségnap 
NOVEMBER 18. (kedd) 9-13 óra Műanyag vásár 
NOVEMBER 19. (szerda) 9-13 óra Ruhavásár 
NOVEMBER 20. (csütörtök) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár 
NOVEMBER 21. (péntek) 9-12 óra Ruha-, cipő-, műszaki vásár 
NOVEMBER 26. (szerda) 8-12 óra Gyermekruha vásár 
NOVEMBER 26. (szerda) 18 óra Irodalmi Kávéház

„Az emigráció költészete" Vendégünk: dr. Bíró Zoltán 
NOVEMBER 27. (csütörtök) 9-13 óra Műanyag vásár 
NOVEMBER 29. (szombat) 18 óra Olasz-est

Szilveszteri bál a faluházban
Jövőre 10 éves lesz a falu

ház. Az elmúlt években is si
keres szilveszteri bálákhoz ha
sonlóan, megújult műsorral, is
mét megszervezzük a faluház 
szilveszteri programját.

A tervezett program: 2003. 
decem berül, (szerda) 19 óra, 
vendégfogadás (aperitif), majd 
házizenész köszöntő, extrád 
műsor. Vacsora (Tárkonyos ra
guleves, marhapörkölt nokedli- 
vel), valamint svédasztal (sza
bad szedéssel) folyamatosan: 
Faluház Presszó.

Életreform Klub

Az egészséges életmód, va
lamint a családi szolidaritásra 
épülő klubprogram elsősorban 
a táplálkozásbeli, korosztályi 
betegségek kérdéskörével kí
ván foglalkozni . A december 
3-i (szerdán) 17 órakor kezdő
dő program vendége: dr. Sö
vényházi Ilona (Röszke), aki 
előadást tart a helyes táplálko
zásról, a tankonyhai reformét
keztetésről, a reformkonyha 
előnyeiről és lehetőségei 
Algyőn.

Tennékárusító: Bio Cseme
ge (Piros György és Magdolna, 
Szeged).

Egész este: a Party Time 
Bánd (Szeged) szalonzenekar 
muzsikál, közben: adományje
gyek sorsolása.

Részvételi díj: 5500 Ft/fő 
(csak előzetes helyfoglalással), 
asztaltársaságok (legalább 6 fő) 
esetén: 30.000 Ft (csak elővé
teli helyfoglalással, legkésőbb 
2003. november 30-ig). Hely- 
foglalást személyesen a falu
házban hétköznap 8-18-ig lehet 
előjegyezni.

Ajándékjegy: 100 Ft/db.

Az Algyői Művészkör kiállításai a Faluház Galériában
Szeptember 25-én megala

kult az Algyői Művészkör. Az 
alkotók célja a helyi hagyomá
nyok ápolása, a népi mestersé
gek életre hívása vagy fenntar
tása. Kiállítási lehetőségeket, 
kapcsolatokat, alkotótábort 
szervezünk a részükre. A kiállí
tások és az alkotók tárla tai 
minden nap 8-20 óra között te
kinthetők meg a faluházban.

A Faluház G alériában 
Gálné Nagy Ildikó szőnyegszö

vő, textiltervező munkái látha
tóak. A kiállítás 2003. novem
ber 30-ig látogatható.

A Tessényi Imréné olajfest
ményeit fölvonultató tárlatot 
december 4-én (szerdán) 17 
órakor Lázár Nóra kulturális 
m unkatárs (Faluház) nyitja 
meg.

A 2004. év kiállítói: Oláh 
Endre, Süli Zakar Zita, Balogh 
Erzsébet, Herczeg Gáspámé.

Hagyományápolás és iparművészet Algyőn
Az Algyői Faluház és Szabad

időközpont tervei között szere
pel az algyői képzőművészek, 
m űvészek és iparm űvészek 
összefogása. Bízunk abban, 
hogy Algyő m űvészei „m ű
helyre" lelnek faluházunkban, 
nagyközségünkben. Az Algyői 
Faluház és Szabadidőközpont

tisztelettel várja az érdeklődő
ket hagyományőrző program
jaira. 2003. november 7. (pén
tek) 18 óra, faluház: Márton- 
napi táncházi mulatság 

Vendégünk: Szabó Zoltán és 
szabadcsapata (Szeged). 18-20 
óráig „aprók tánca"!

L .N .

Gyógyulhatnak, szépülhetnek az algyőiek
Nagy szeretettel várunk 

m inden kedves érdeklődőt 
egészség- és szépségnapunkra 
itt, Algyőn november 15-én 
(szombaton) 10 órától a falu
házban.

Idén is lesznek orvosi elő
adások, közkedvelt kozmetikai 
cégek termékbemutatói, szín-

és formatanácsadás, szűrések, 
orvosi tanácsadás, gyermekek
nek arcfestés, mindenkinek in
diai testfestés (henna), szenzá
ciós virágvásár és virágkiállí
tás, életmód tanácsadás, termé
szetes gyógymódok bemutatá
sa, japán testmasszázs, orvosi 
termékbemutató.

Algyői H írmondó 
M egjelenik havonta egyszer 

1500 példányban

Kiadó: A lgyői könyvtár és Tájház 
Felelős szerkesztő:
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Varjúvár Garbonciás Társaskör
A Tájházban november 11-én 18 órától Márton-napi bátyus 

mulatságot tartanak. Várunk minden fiatalt (18-35 év), aki kedvet 
érez kézműves, népművészeti, hagyományőrző tevékenységhez, 
országjárásokhoz. További információ kérhető: Molnár Adéltól a 
Tájházban (Kastélykert utca 42.), telefon: 268-220.

Menza a faluházban
Az Algyői Faluház és Sza

badidőközpont október 6-tól 
megkezdte a menza jellegű ét
keztetést. A program azoknak 
nyújt segítséget, akik valami
lyen akadályoztatás miatt nem 
jutnak házias ebédhez. Az előfi
zetés hetente előre történik 
(csütörtökönként 12 óráig). Ez 
heti öt étkezést, egy levest és 
két választható főételt (A és B 
menü, melyet előre megadunk) 
foglalna magába. Egy étkezés 
ára: 300 Ft, ami heti 1500 Ft!

Kérjük az előfizetőket, hogy a 
faluház aulájában elhelyezett 
ételhordókat naponta 10 óráig 
szíveskedjenek leadni, vagy 
csereételhorót hozzanak maguk
kal!

Felhívásunk igényfelmérés 
is, ezért kérjük az érdeklődőket, 
hogy személyesen a szabadidő- 
központban, vagy Juhász Mihá
lyné házgondnoknál a 62/261- 
426-os vagy a 30/436-27-88-as 
telefonszámon jelezzék igényü
ket!
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