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Képeslap – az írásról
A lélek fényûzése. Az írásról mondta ezt, ha jól emlék-

szem, Szabó Lôrinc. De az olvasás, s a szöveg-hallgatás
is az, édes fényûzés, kedves húgom. 

Egy csöpp csoda, mikor kiderül, a falubelink –  az
ékszerésznô és a fodrásznô, az óvónô és a tanárnô, a
csontkovács és a 81 évesen is biciklizô nyugdíjas – ír.
Nem hivatásszerûen ragad tollat és rögzíti élményeit,
érzéseit, hanem a maga, a gyermekei, a családja, a bará-
tai örömére. Amikor pedig e puha közegbôl kiemelve e
szövegek egymás mellé és nyilvánosságra kerülnek, za-
varba ejtô a sokszínûség: széppróza, vers, mese, helytör-
ténet, tényirodalom, napló, visszaemlékezés, humoreszk
születik az algyôi Tisza-parton. 

Idôutazás is az írás és az olvasás. Néhány helyi szerzô
és egyetlen könyvtárbeli felolvasóest, máris egymás mel-
lett látható Algyô 1788-beli, 1923–1926 közötti, 1940 kö-
rüli, 1964-beli, s persze mai képe. Az életrajz pedig el-
árulja, hogy az Algyôn született mû szerzôje idevalósi,
vagy éppen Szerencsrôl, Nagyváradról, egy dévidéki fa-
lucskából vetette ide jósorsa. Egy kis próza, verssel fû-
szerezve, s láthatóvá lesz: ôsidôktôl befogad ez a falu, a
messzirôl jött embernek is esélyt ad az otthonteremtésre. 

Az életbôl született, asztalfiókban tetszhalottá lett szö-
veg fölolvasva élettôl dagadozik. Baghyné Makra Ilona,
Bai Istvánné Erika, Bakó Tibor, Belovainé Bakos Erika,
Czirok Sándor, Gálné Nagy Ildikó, Körmöczi Dénes, La-
katos Mihály, Suti Dóra, Szilágyi Perjési Katalin írása
reflektorfénybe, nyilvánosságra került a felolvasóesten.
Így arra is fény derült, hogy itt érték születik, amit jó len-
ne egybefûzni. Például irodalmi körré, ami  erôt ad az
írónak, vagy éppen kiadvánnyá, ami mondjuk Algyôi ka-
lendárium címmel megjelenési fórum az alkotónak és ké-
nyeztetés az olvasónak.   

Nem túlzok, húgom: a teremtés titka villan föl, mikor
Algyô, az itteni táj és élmény és ember az irodalomba
emelôdik. Ezen az esten tudtam meg, hogy e falu, ponto-
sabban a „gyôi” tiszai átkelô megemlítôdik az elsô ma-
gyar regényben, Dugonics András Etelkájában. De az it-
teni iskolát húsz éven át igazgató tanárnôtôl azt is meg-
tanulhattam, hogy az elsô algyôi tanító egyetemista fia
tanúja volt a mindenki által ismert irodalomtörténeti pil-
lanatnak: József Attila és Horger Antal összecsapásának,
amit a fiatal költô Tiszta szívvel címû verse váltott ki. S e
tanú, Fehér Ede, a csongrádi gimnázium nagyhírû és
szépemlékezetû magyar-francia-latin szakos tanáraként
apánkat is okította. Így hát az a régi és a minapi pillanat
minket is érint. Ugye, így tapintható a titok, kedves hú-
gom: minden mindennel összefügg?

Ölel nôvéred:
Ágnes 

Mit jelent az ôsz neked,
sárgán, barnán csillogó falevelet.
Fázósan húzod össze magad, 
mikor megcsap a reggeli fuvallat.

Aranyban pompázó fákat,
melyek néha megrázzák magukat.
Ezernyi aranyló falevél hull a mélybe,
teljesen beterítve a földet.

Sárgálló gyepszônyeg az egész világ,
mely becsukja kapuját.
Véget érnek a meleg nyári napok,
ôszanyó bekopogtatott.

A szél lágyan simogatja az arcodat,
elôcsalogatja az ôszi napsugarakat.
Ezernyi színben pompázik elôtted,
és a szívedben melegségét érzed.

Tudod egy kicsit meghal ilyenkor a természet,
a fák majd csupaszon merednek az égnek.
Minden levél eltûnik majd róluk,
és te bolyongva jársz majd rajtuk.

Itt van az ôsz, jön a hideg,
te is bezárod a szívedet.
Esik az esô, fúj a szél?
szomorú lett minden falevél.

Mert le kell hullani nekik?
így ôk is meghalnak egy kicsit.
Mint minden így ôsszel, 
nem marad más, csak a hideg reggel.

Nem simogat a nap meleg sugara,
a jókedved is a nyárinak harmada.
Behúzod magadon a kabátot,
hogy a szél ne járja át minden porcikádat.

Nézed a barna faleveleket,
melyeket a szél tovalibbentett.
Aztán lehullanak egy kicsit távolabb, 
és bágyadtan el-elalszanak.

Álmukban csodaszép tündértáncot járnak,
a csillogó barna és sárga ruhákban.
Ennyi volt röpke életük,
melyet ôszanyó most elvett tôlük.

Október 1-jén hetedik éve ünnepli
Algyô a Szegedtôl való elválást, a
visszaszerzett függetlenséget. Algyô
napján idén is emlékeztek a múltra, az
elôdökre – az ünnepi szentmisét
követôen. Az Algyôt szinte teljesen el-
pusztító tiszai árvíz 125. évfordulója
alkalmából emléktáblát avattak a
könyvtár épületének falán. A falu
nagy szülötte, elsô díszpolgárára, Süli
András elôtt tisztelegtek az algyôiek.
A temetôben felújított és bôvített ra-
vatalozó díszes üvegajtaját, Véha Tí-
mea alkotását fölavatták. A falu múlt-
jának ismeretérôl tettek tanubizonysá-

got az iskola diákjai a faluházban ren-
dezett helytörténeti vetélkedôn. A
nagyközség önkormányzati képviselô-
testülete ünnnepi ülésén kitüntetéseket
adtak át. Algyô polgármestere, dr. Piri
József a büntetés-végrehajtási
szolgálat emlékplakett ezüst fokozatát
vehette át. Az önkormányzat által
alapított kitüntetések közül az „Algyô
Községért” kitüntetést Mészáros
Józsefné és Mészáros Balázs kapta
meg. Dícsérô Emléklapot érdemelt ki
Csamangó Attila, Juhász Norbert, Fe-
kete Erzsébet, Belovai Dániel és Pata-
ki Andrea.

Kitüntetettek Algyô napja alkalmából

Suti Dóra
Ôsz

1956. október 23.: Forradalom
A nemzeti ünnep programja 

2004. október 23-án 18 órakor az algyôi faluház színháztermében dr.
Horváth Ferenc régészprofesszor (Móra Ferenc Múzeum, Szeged) ün-
nepi beszédet mond, majd 18 óra 30 perctôl a Bohém Quartett (Buda-
pest) ad hangversenyt. November 4-én (csütörtökön) 17 órától koszorú-
zás és megemlékezés az Országzászlónál.
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Az élŒk 
kötelessége 

az emlékezés...
Simon Sándor, Algyô,

1920.; Simon Lídia; A má-
sodik világháborúban had-
mûveleti területen, vagy
szovjet hadifogságban halt
meg. Neve a hôsi halottak
emléktábláján szerepel.

Süli István földmûves,
honvéd; Algyô, 1921. au-
gusztus 15.; Molnár Mária –
Süli János; lh.: Algyô, Te-
mesvári u. 15.; Ismeretlen
katonai alakulatban teljesí-
tett tényleges szolgálatot,
amellyel részt vett a ma-
gyarországi harcokban.
1969-ben holttá nyilvánítot-
ták és a Szegedi Járásbíró-
ság az utolsó életjel alapján
1944. november 15-i
idôpontban határozta meg
elhunytát. Neve a hôsi halot-
tak emléktábláján szerepel.
(Algyô HA. 32⁄1959. sz. és
Szegedi Járásbíróság Pk.
50817⁄1969⁄6.sz.)

Süli Mihály földmûves,
honvéd; Algyô, 1920. au-
gusztus 21.; Laczik Mária –
Süli Antal; fel.: Mészáros
Anna (1940.) lh.: Algyô,
Dózsa u. 34.; 1943 októbe-
rében Szegedre, az V. hír-
adózászlóaljba vonult be ka-
tonai szolgálatra. A zászlóalj
által felállított híradószázad-
dal 1944-ben hadmûveleti
területre került, ahol isme-
retlen helyen és idôpontban
szovjet fogságba került. A
Szovjetunióban, két tanú ál-
lítása szerint, 1947. augusz-
tus 20-án meghalt. 1955-ben
holttá nyilvánították és a
Szegedi Járásbíróság határo-
zatában ezzel az idôponttal
jelölte meg elhunytát. Neve
a hôsi halottak emléktáblá-
ján szerepel. (Algyô HA.
31⁄1955. sz. és Szegedi Já-
rásbíróság Pk. 21423⁄1955-
7.sz.)

Következnek: 
Süli Zoltán
Süli U(rbán) János
Süli U(rbán) Lajos

50 év után

Katonasors
Az élôk kötelessége az

emlékezés… sorozatunkkal
tisztelgünk a háborúban el-
esett katonák emléke elôtt.
Ám számos algyôi túlélte a
világégést, s bár sohase fe-
ledheti a történelmet és a sze-
mélyes sorsát is formáló há-

borús napokat, élni és boldo-
gulni igyekezett. Katonasors
címû cikksorozatunkban sze-
retnénk bemutatni azAlgyôi
Hírmondóban a háborút meg-
élt és túlélt algyôieket! Az
Algyôi Hírmondó szerkesz-
tôsége keresi azokat az

algyôieket, akik mesélnének
világháborús emlékeikrôl,
élettörténetükrôl! Jelenet-
kezni a Hírmondó szerkesz-
tôségében, vagyis az algyôi
könyvtárban (Kastélykert ut-
ca 63.), vagy annak 62⁄517-
170 telefonszámán lehet.

Ötven éves osztálytalálko-
zóra hívigatott augusztus 28-
án az algyôi fehér iskola
csengôje. Az 1954-ben vég-
zett 8.a és b osztály találko-
zott. Megható érzés volt 50 év
után ismét találkozni: tanár és
tanítvány, fiúk és lányok… 

Itt szeretnénk az osztályok

nevében megköszöni Dr. Kiss
Imréné Kovács Icunak kitûnô
szervezôi készségét, valamint
az Algyôi Általános Iskola
hozzájárulását! Köszönjük a
finom ebédet a Halászcsárda
vezetôjének! 

Mindkét osztály nevében:      
Gábor Józsefné

PIETAS
Temetkezési vállalkozás
6722 Szeged, Bartók B. tér 10.

(trolimegállónál)
Telefon: 62⁄424-992, 06-

30⁄488-6543

Hétfôtôl csütörtökig: 
8–16 óráig

Pénteken: 8–14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 
0–24 óráig

Telefon: 06-30⁄207-4129
Teljes körû temetkezési 

szolgáltatással!

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

Algyôi temetôben :
Tel.:06-20- 32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással  állunk 

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem

gyász illetve köszönet
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Koza Ferenc
vállalkozó

szobafestést, mázolást,
tapétázást, lépcsô-

házfestést 
garanciával vállalok.

Tel: 267- 517
06-70-235-0566

Cím : 6750 Algyô,
Szamóca u. 34.

Rábagáz Bt. vállal: 

Lakások, 
magánházak építése,

kivitelezése,
épületgépészet, 

csatorna, víz, gáz
tervezése, kivitelezése.

Gyubák József 
okleveles gépészmérnök

30/49-32-533
Algyô, Bartók Béla u. 53.

Reklámlehetôség is a Ki kicsoda Algyôn?
Készül a leltár internetes változata

Elkezdôdött a Ki kicsoda Algyôn? adattár in-
ternetes változatának elkészítése. Sok kitöltött
kérdôívet visszaküldtek a könyvtárba a határidô-
re figyelôk. Ezek áttekintésekor azonban kide-
rült: sokan vannak azok is, akiknek eddigi élet-
útja és munkássága alapján méltán helye lenne
egy Algyôt reprezentáló adatsorban, de informá-
ciót nem szolgáltattak magukról – eddig. A
könyvtárban még beszerezhetô az adatgyûjtést
szolgáló kérdôív azok számára is, akiknél a lak-
címükre küldött felhívás és nyomtatvány elkal-
lódott, vagy nem bizonyult elegendônek. Nem
kötelezô minden kérdésre válaszolni – hangsú-
lyozzuk azok számára, akiket eddig a sok kipon-
tozott vonal tartott vissza az adatszolgáltatástól.
Azok számára pedig, akiknek több helyre lenne
szükségük a válaszhoz, természetesen adott a le-

hetôség, hogy a kérdés sorszáma után egy külön
lapon fejtsék ki mondanivalójukat. 

Kiváló reklámlehetôség ez a fajta adatszolgál-
tatás a helyi vállalkozások számára. Persze az
egyéneknek is újszerû megnyilvánulási lehetôsé-
get kínál a világhálón és a nyomtatott változat-
ban készülô kiadvány. A Ki kicsoda Algyôn?
elôször az interneten, Algyô honlapjához kap-
csolódva lesz a világon bárki számára elérhetô.
Az internetes megjelenítést a nyomtatott változat
elkészítése követi – pályázati és egyéb támoga-
tás elnyerését követôen. E célok teljesüléséhez
azonban az szüksége, hogy minél több algyôi, itt
dolgozó, illetve innen elszármazott küldje el ok-
tóber 21-ig a kérdôívre épülô adatsorát a könyv-
tár címére: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.,
bibl@algyo.hu!
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Ebzárlat Algyôn
Algyô Nagyközség közigazgatási területére 2004. október 1-jétôl 27-

ig ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben rókaimmunizálás miatt.
Az ebzárlat tartama alatt:

A tartás helyén minden kutyát, macskát elzárva, illetôleg kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne
érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy azok
megkötését mellôzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

Kutyát tartási helyérôl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni. A vadászebek, a fegyveres erôk és fegyveres testületek ebei
rendeltetésszerû használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az algyôi polgármesteri hivatal az ebzárlat idején szabadon talált
kutya, macska befogásáról és állami kártalanítás mellôzésével történt
leölésérôl intézkedik.

Dr. Varga Ildikó jegyzô

Kézdiszentlélek 
az új testvér lehet

Algyô testvértelepüléseinek köre egy új taggal,
Kézdiszentlélekkel bôvülhet. Kézdiszentlélek Erdély szívében,
a Háromszéki medence északi részén (Kézdivásárhely városától
3 kilométerre) a Kászon patak völgyének gazdag, 3500 lakosú
magyarlakta községe. A kora bronzkori település történelmében
átélte a tatárjárást, Báthori Zsigmond fejedelemsége iûdején a
teljes pusztulást, majd Bethlen Gábor ideje alatt Kézdiszék
központja lett, utolsó birtokosa az Apor család volt. A település
ma magyar néprajzi központ: élô székely népszokásokkal és
népmûvészettel büszkélkedhet, búcsúval egybekötött
falunapokat rendeznek minden évben augusztus 20-án a közeli,
a faluhoz tartozó hegyen, Perkôn épített kápolna köûrül.
Kézdiszentlélek magyarországi tesvértelepülései – Budapest XI.
kerület, Szentgál, Alsónyék – mellett Algyôvel szeretne szoros
kapcsolatokat kiépíteni. Az ottani újonnan megválasztott
polgármester, László István szeretné Algyôt megismerni, illetve
községét bemutatni nagyközségünknek. A kezdeményezést az
algyôi képviselô-testület legutóbbi ülésén örömmel fogadta,
nagyközségünk küldöttsége októberben ellátogat az erdélyi
községbe, Kézdiszentlélekre.   

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban

Képviselôk:
november 3. (szerda), 14-17 óra: 

Karsai Lászlóné és Dr. Gubacsi Ede,
november 10. (szerda), 14-17 óra: 

Bakos József és Dr. Gonda János,
november 17. (szerda), 14-17 óra: 

Vidács László és Beke Tamás,
november 24. (szerda), 14-17 óra: 

Dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sándor,
december 1. (szerda), 14-17 óra: 

Bakos András és Borbély János.
Polgármester: 

Dr. Piri József polgármester november 3-án, 
17-én és december 1-jén tart fogadóórát. 

Alpolgármester:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester
november 10-én, 24-én várja az érdeklôdôket.

A lovakat megjelölik, ugye?
Felhívom a tisztelt állattartók figyelmét, hogy a 29⁄2000. (VI.

9.) FVM rendelet  2. § (1) bekezdése szerint minden lovat
tartósan meg kell jelölni és nyilvántartásba kell venni. 

2004. május 1. napjától minden lóra lóútlevél kiváltása
kötelezô. Mivel a lovak esetében a marhalevél kiváltásáról és
kezelésérôl szóló 21⁄1996. (VII.9. ) FM rendelet 2.§ b) pontja
szerint marhalevél kiváltása is 1 hónapos kor után kötelezô. A
lóútlevél kiváltása a tulajdonos kötelessége, melyet a hatósági
állatorvosnak ellenôriznie kell. 

A lóútlevél igénylô lap beszerezhetô a Magyar Lótenyésztô és
Lovas Szervezetek Szövetsége (Mezôhegyes Kozma Ferenc u.
30.) területi kirendeltségein és az Országos Mezôgazdasági
Minôsítô Intézet Lótenyésztési Osztályán, valamint a
www.ommi.hu Internet címrôl.

További információért, felvilágosításért forduljanak dr. Major
József hatósági állatorvoshoz, tel: 267-262.

Gazt égetni tilos!
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a környezet

védelmének illetve a levegôszennyezés elkerülésének
érdekében a keletkezett háztartási hulladékot valamint gazt
elégetni tilos! A háztartási hulladék elhelyezésére a helyi
hulladékudvarban van lehetôség. A levágott gazt, szerves
hulladékot komposztálni kell.  

Dr. Varga Ildikó jegyzô

Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 
Az Oktatási Minisztérium – az elôzô évekhez hasonlóan –

idén is meghirdette a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert. Ennek 2005. évi
fordulóján az adott önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezô, szociálisan hátrányos helyzetû felsôoktatási
hallgatók, illetve felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok vehetnek részt. 

Algyô Nagyközség Önkormányzata az elmúlt négy évben
csatlakozott a Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
pályázati rendszerhez. A képviselôtestület 2004. szeptember
24-én döntött a 2005. évi fordulóhoz való csatlakozásról.

Az ösztöndíjpályázat feltételei lényegében változatlanok az
elôzô évi rendszerhez képest. Ennek értelmében szociálisan
hátrányos helyzetû hallgató különösen az, aki árva, félárva,
gyermeket nevel, családjában beteg vagy rokkant van, eltartója
munkanélküli, nyugdíjas, családjában az egy fôre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
összegének kétszeresét.

A pályázati ûrlapokat szeptember utolsó hetétôl lehet
átvenni az algyôi polgármesteri hivatal ügyintézôjénél,
Flender Erikánál.

A pályázat beadási határideje: 2004. október 22.
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Egészségnap
Algyôn hagyomány, hogy

ôsszel az egészségmegôrzés és
a megelôzés fontosságára irá-
nyuló elôadásokat, szûréseket,
bemutatókat szerveznek. E
településszintû programhoz
kapcsolódva november 8-12.
között az óvodában is lesz
egészségnapi program-sorozat.

Kicsik és nagyok
Az Idôsek világnapja

alkalmából október 7-én
(csütörtökön) 12 óra 30
perckor a nagycsoportos
óvodások köszöntik az algyôi
idôsek otthonának lakóit.

Gyermekelôadás

A Tücsök és a hangya
címû mesét nézhetik-
hallgathatják meg az algyôi
ovisok október 26-án kedden
10 órától.

Térítési díj befizetés
Az óvodai ellátás térítési díját november 4-én (csütörtökön),

majd december 6-án (hétfôn) fizethetik be a szülôk.

Szüreti jókedv
„Fortyog a kád, gyöngyön habzik,
Darazsaknak de jó lagzi,
Csurog a must a rézcsapon,
Csurogjon is, mert szomjazom.”
Az óvodai szüreti mulatságon a hagyományok

felelevenítésével a régi szüretek hangulatát idéztük fel. Az
egész napos rendezvényen a szôlôpréselés és must kóstolgatás
közben a táncos kedvûek hagyományos muzsikára ropták a
táncot. Az ügyes kezûek kipróbálhatták a halászháló kötésének
nehézségeit, amelyet Mészáros Balázs mutatott be.

Az Algyôi Mûvészkör vezetôje Gálné Nagy Ildikó a szônyeg
szövésre tanította a gyerekeket és a szülôket egyaránt. E mellett
a termény- és gyümölcsbábok sokaságából kiállítást
rendeztünk, melynek csodájára jártak az érdeklôdôk.

Gyerekszáj
Tündi kéri: „Add oda a letyepetyés könyvet, ott van a polcon

a legmásodikabb!”
*

Sanyi figyelmezteti a mellette játszó barátját: „Ne üsd meg a
fejed, mert az elmegy az eszméleted!”

*
Két kislány beszélget a mosdóban:
– Tudod, hogy szerelmes beléd Robi? – kérdezi Petra.
– Tudom – válaszolja Dóra.
– Honnan?
– Onnan, hogy belemártotta a fogkeféjét a poharamba –

mondja Dóri.

Köszönet a képviselônek
Az óvodásoknak kedves meglepetésben volt részük: hatalmas

ajándékcsomagot kaptak dr. Gubacsi Enikô önkormányzati
képviselôtôl. A gyermekek örömmel vették kezükbe az új játékokat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a képviselônek ezért a
figyelmességért, mellyel nagy örömet okozott a Szivárvány Óvoda
minden gyermekének.

Óvodások a Polipnál
A Szivárvány Óvoda apraja-nagyja látogatást tett szeptember 14-én

és 15-én a POLIP Kft.-ben. Nagy élmény volt a gyermekek számára a
munkagépek látványa, zaja. Leginkább az tetszett, amikor az üzem
dolgozói megmutatták azokat a színes granulátum gömböcskéket,
melyekbôl a mûanyag zsákok és zacskók készülnek. A kicsiknek
lehetôségük volt arra, hogy megérinthessék a színes golyócskákat. 

Majd egy kis pihenôre, tereferére megálltunk az üzem udvarán,
ahol frissítôvel és süteménnyel kínálták meg a gyermekeket.

Mindenki nagyon jól érezte magát!
Búcsúzóul ajándékot kaptak a gyerekek.
Stílusosan köszöntünk el kedves vendéglátóinktól „A viszont

látásra jövôre!”
Köszönjük Benárik Ádámnak, a kft. ügyvezetô igazgatójának, hogy

lehetôvé tette az óvodások számára az üzemlátogatást! 

Óvodai
konferencia

Regionális óvodai
konferenciának ad otthont
Algyô november 11-én 10-16
óra között a faluházban.

Gyerekbeszéd

– Óvó néni neked
vannak gyerekeid? –
kérdezi Gergely.

– Még nincsenek –
hangzik a válasz.

– Még nem keltek ki?

Nemzeti ünnepre
emlékezünk

Az 1956-os forradalom

alkalmából az óvodások

október 22-én délelôtt

virágokat helyeznek el az

algyôi Országzászlónál.

Úszásoktatás
Vízhez szoktatás és úszásoktatás a

célja az Úszótanodával október 11-
22. közötti napokon, 10 alkalommal
szervezett akciónak. Az algyôi
vállalkozókedvû gyerekek számára a
fenti napokon (utazással együtt) 9-
11 óra között tart a program,
melynek költsége személyenként
5.800 forint.

Jó állapotú gyermek-szekrény-
sor eladó. (fehér- benettonzöld).
Érd.: Fazekas u. 33.

*
Magyar nyelvtan és olvasásta-

nítást, (kezdôknek) orosz nyelv-
oktatást; gépírást, szövegszer-
kesztést vállal általános iskolai
tanárnô. Tel: 70⁄582-6205

*
Hódmezôvásárhelyen 32 m2-

es hôszigetelt szétszedhetô faház
eladó. Érdeklôdni: 06-30-422-
7013

Német nyelvbôl korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést vállal
egyetemet végzett nyelvtanárnô.
Al.: 800,-Ft⁄60 perc. Tel.: 70-
2060-481

*
Tizenéves gyereknek való gör-

korcsolya, gördeszka, BMX-
kerékpár eladó. Érdeklôdni:
30⁄609-17-18.

*
Redôny, reluxa, harmonika aj-

tó, szalagfüggöny készítés. Tel.:
06-30-953-0395

Apróhirdetések
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Mátrafüreden táboroztunk
Az Algyôi Általános Iskola augusztus 11-15. között tábort

szervezett Mátrafüredre. A húsz diákot három tanárnô kísérte. 
Izgalommal vártuk a hajnali vonat indulását, Algyôrôl. A

hosszú út közben gyönyörû tájakat láttunk a vonat ablakából.
Délutáni órákban érkeztünk Gyöngyösre, ahonnan kisvonattal
utaztunk Mátrafüredre. A fárasztó utunk végén megérkeztünk
táborhelyünkre. Egy csörgedezô patak mentén volt a szállás. A
délután szobáink elfoglalásával és ruháink kicsomagolásával
telt, majd megnéztük a Benevárat és a Kozmáry-kilátóból
csodáltuk meg a tájat. 

Másnap a reggelit követôen túrázni mentünk a Sástóhoz,
ahol csónakáztunk egyet. A kimerítô kirándulásunk után
jóízûen fogyasztottuk el ebédünket a közeli étteremben, majd
kipihentük fáradalmainkat. Tanáraink ismerkedési estet
szerveztek nekünk, mely jó hangulatot teremtett. 

Pénteken egy igen fárasztó, 12 kilométeres túrán vettünk
részt, ami Mátraszentimrérôl indult Ágasvárra, mely az
országos kék túra része.

Szombaton reggeli után Kékestetôre mentünk a kilátóba. A
délután számháborúzással folytatódott. Este pedig a
tábortûznél készítettük és fogyasztottuk el a vacsoránkat. 

Az utolsó reggelt számháborúzással kezdtük, majd
összecsomagoltunk és elindultunk haza, de még útba ejtettük
Gyöngyösön a Mátra Múzeumot. Késô este, élményekkel
gazdagodva érkeztünk meg Algyôre. 

Szeretnénk megköszönni tanárainknak, hogy ilyen színes
programokkal dúsított és felejthetetlen tábort szerveztek
nekünk!

Szabó Eszter 7.b

Találkozás 
a kereszténységgel…

A 2004-2005-ös oktatási évben szeretnénk Algyôn, a Római
Katolikus Plébánián (Tüskevár utca 1.) középiskolások és
felnôttek részére hitismereti csoportot indítani. Ezekre az
ingyenes foglalkozásokra azokat a középiskolásokat és
felnôtteket várjuk, akik eddig még nem keresztelkedtek meg,
alig vagy kevés hitoktatásban részesültek, és hiányos vallási
ismeretiket szívesen gyarapítanák tovább hangulatos, baráti
légkörben.
Péntek esténként 5 órakor gyermekekkel is közös egyházi ének- és imatanulásra várjuk az érdeklôdôket,
melynek során a mindennapi keresztény élet legismertebb imádságait, ôsi énekkincsét és legújabbkori
dalait igyekszünk megismertetni, megszerettetni.

Olyan fiatalok jelentkezését is szeretettel várjuk, akik pár
éve játszanak már valamilyen egyszerû hangszeren, –  például
gitár, szintetizátor, hegedû, furulya – és muzsikájukkal
örömmel kísérnék az énekelni tanulókat.

A középiskolásoknak és felnôtteknek szervezett hitismereti
foglalkozások péntek esténként 18 órától 19 óra 30 percig
tartanak.

Az érdeklôdôk jelentkezését a 06-70-582-6205-ös
telefonszámon várja:

Dávid Jánosné 
hittanár

Iskolai napló
Október:

1. Az 1-4. évfolyam a Vadasparkba kirándul.
4. Állatok Világnapja – megemlékezés iskolai keretben.
5. 7–17 óra: Ebédfizetés október hónapra.
5. 17 óra:  Nyílt nap a Deák Ferenc Gimnáziumban 

nyolcadikosoknak.
6. 8. osztályosok részére a Pályaválasztási tájékoztató 

megrendelése az összeg befizetésével (690,- Ft⁄db).
10. Lelki Egészség Napja – megemlékezés iskolai keretben.
11–13. SULIBÖRZE – Szegedi középiskolák bemutatkozása a 

Mars téren.
14. 17 óra: Idôsek Napja a Nyugdíjas Klubban – szereplô 

tanulók elôadása.
15. Természettudományi vetélkedô 1. forduló megoldásainak 

beadása (felsô tagozat).
18. Önkéntesség napja. 
21. Tanítási szünet – tanári továbbképzés miatt.
22. 13 óra: Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

– iskolai ünnepség
25. 16.30 – 17.30 óra: Fogadóóra a Sárga iskolában.
26. 9 óra: A tücsök és a hangya – elôadás az 1-4. évfolyam 

részére.
29.  Ôszi szünet elôtti utolsó tanítási nap.
31. Takarékossági Világnap– megemlékezés iskolai keretben.
November:
2–5. Ôszi szünet.
8. Ôszi szünet utáni elsô tanítási nap. 

Önkéntesen 
az iskoláért

Kérjük a kedves szülôket, hozzá-
tartozókat, hogy akik az önkéntes-
ség napján (október 18-án) szívesen
vállalnának bemutató foglalkozáso-
kat, illetve részt vennének az iskola
környezetének szépítésében, októ-
ber 4-ig jelentkezzenek gyermekük
osztályfônökénél!

Kajakversenyek: Németország,
Szeged, Szolnok 

Az algyôi kajakos gyerekek harmadik éve meghívás alapján,
két éve önköltségen vesznek részt a németországi, rendkívül
színvonalas eseményen. Az elmúlt egy év alatt elvégzett
sportmunkának újabb eredménye a 19 db érem, amit az itteni
1992-1996-os születésû gyerekek Algyôre hoztak. A
versenyzôk: Jani Lilla, Fekete Fanni, Molnár József, Kopasz
Máté, Jani Zoltán, Varga Zoltán, Jani Attila.

Szegeden a Hanzok Örs emlékversenyen szerepeltek
szeptemberben az utánpótlás korú kajakversenyzôk.
Eredmények a következôk: 95-ös korcsoportban: Jani Attila 1.
helyezés, 94-es korcsoportban: Fekete Fanni 2. helyezés, Jani
Lilla 3. helyezés, 92-es elôkészítô csoport: Varga Zoltán 2.
helyezés, 92-es versenyzôi csoport: Kopasz Máté 1. helyezés,
Molnár József 5. helyezés.

Az év utolsó versenyére október 3-án Szolnokra utazott az
algyôi gyermekcsapat.

Kopasz Péter 
szakosztályvezetô
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Bérletárusítás 
Az algyôiek az autóbusz bérleteket a polgármesteri

hivatalban november 3-án, 4-én, 5-én 9-17 óra között vehetik
át, illetve vásárolhatják meg.

Szolgáltatói ügyfélfogadás
A Településtisztasági Kht. számlázási elôadója, Csókási

Ágnes ügyfélfogadást tart minden hónap második szerdáján,
most október 13-án 13 és 15 óra között a faluházban.

Nyílt napok az algyôi postán
2004. októberben és novemberben nyílt, értékesítési napokat ren-

dezünk a helyi posta  épületében! Az október 4-én és 5-én; 14-én és
15-én; 18-án, illetve a november 2-án és 3-án; 12-én és 13-án; 22-
én megszervezendô információs napokra  minden kedves érdeklôdôt
szeretettel várunk! Munkatársaink apró ajándékkal kedveskednek eze-
ken a napokon! 

Nézzenek be hozzánk, az algyôi postahivatalba, mert most is meg-
éri!

A születéstôl a halálig végig kísérik az
algyôiek életét a nagyközség polgármeste-
ri hivatala igazgatási csoportjának munka-
társai. Az államigazgatási hatósági felada-
tok zöme e csoporthoz tartozik.

Az országos népesség-nyilvántartó
rendszer 1974 óta mûködik. A személyi
adatok és a lakcímek nyilvántartásának
célja az államigazgatási és igazságszolgál-
tatási jellegû adatigények kielégítése. En-
nek megfelelni a helyi igazgatási csoport
egyik legjelentôsebb feladata. A lakcímek
változásai (a 2004-es adatok a június 30-i
állapotot tükrözik) népességmozgást is
mutatják. Az Algyôrôl elköltözôk száma:
2002-ben 213, 2003-ban 207, 2004. elsô
felében 100 volt, ugyanakkor az említett
esztendôkben 182, 185, 138 polgár érke-
zett a nagyközségbe, illetve 58-an, 73-an,
33-an létesítettek itt tartózkodási helyet. A
településen belül is jelentôsnek mondható
a mozgás, hiszen az említett években 118-
an, 177-en, illetve 86-an költöztek új cím-
re. A haláleset, özvegység, névváltozás,
válás miatti anyakönyvi változások száma
az adott években: 217, 233, 148. A háza-
sodási kedvre utal, hogy a boldogító igen
kimondása elôtt 2003-ban 28, 2004 elsô
felében 16 „családi állapot igazolást” ad-
tak ki.

A különbözô választásokkal kapcsola-
tos feladatok is az igazgatási csoport mun-
káját szaporítják. De nem csupán négy-
évenként akad ilyen feladat, hiszen példá-
ul 2003-ban az Európai Unióhoz való
csatlakozás lehetôségérôl voksoltunk,
2004-ben pedig az Európai Parlament tag-
jainak kiválasztásában vehettünk részt.

Ugyanakkor helyi népkezdeményezés –
2003-ban a kábel tv sorsa, 2004-ben pedig
a bölcsôde miatt – adódott tennivalója a
hivatalnak.

A polgármesteri hivatal igazgatási cso-
portjának másik nagy feladatköre az anya-
könyvi ügyintézés. Az így születô számok
megmutatják, hogy itt 2003-ban 21, 2004
elsô felében 18 házasságot kötöttek,
ugyanakkor 12 és 9 halotti anyakönyvi ki-
vonatot állítottak ki. Érdekesség, hogy ta-
valy 8, idén eddig 11 névváltozás kére-
lemrôl, illetve honosítás és hazai anya-
könyvezés miatti állampolgársági üggyel
foglalkoztak. Haláleset miatt tavaly 79,
idén augusztusig 36 bejegyzést tettek utó-
lagosan születési anyakönyvbe. Élettársi
kapcsolatot, vagy éppen a lakáscélú támo-
gatáshoz szükséges hatósági bizonyítványt
a múlt évben 54, idén 32 esetben állítottak
ki az igazgatási csoport munkatársai. A
köztemetést is itt intézik, de ilyen kérelem
az elmúlt két évben nem érkezett algyôi-
ektôl. Ellenben tavaly 86, idén 58 hagya-
téki ügyben indítottak eljárást.

A szabálysértési ügyek nagyságrendje
sem elhanyagolható: tavaly 45, ez év elsô
félében 47 feljelentés érkezett a hivatalba.
Ennek következményeként a múlt évben
7, idén 3 esetben szabtak ki pénzbírságot,
a figyelmeztetések száma pedig 23, illetve
33. A feljelentés oka leggyakrabban a tu-

lajdon elleni cselekedet, a honvédelmi kö-
telezettség vagy a közoktatási törvényben
foglaltak megszegése, a tiltott fürdôzés, a
kutyával való veszélyeztetés, vagy az ár-
és belvízvédelmi szabályok megszegése,
mert az illetô a védôtöltésen engedély nél-
kül autózott.

A honvédelmi ügyek közül az itt szüle-
tett döntések következtében tavaly 10,
idén 3 személynek fizettek bevonulási se-
gélyt, ami a minimálbér 60 százaléka. A
17. életévüket betöltött algyôiek közül a
múlt évben 56, most pedig 38 fiút kötelez-
tek sorozás elôtti alkalmassági vizsgára. A
gyámhatósági feladatok közül 2003-ban 8
családot (17 gyermeket) vettek védelem-
be, az egyik család nyolc gyermeke neve-
lôszülôkhöz került. Idén a védelembe vett
családok száma 4, ami 5 gyermeket érint. 

Az ezeken kívüli hatósági ügyek közül
például 2001-ben 22, 2002-ben 87, 2003-
ban 214 hirdetményt függesztettek ki. Ál-
lattartási ügyekben 2001-ben és tavaly 12,
idén eddig 2 esetben jártak el. 2001-ben
10, 2002-ben 5, 2003-ban 3, 2004-ben 1
szerencsejáték gép mûködtetését engedé-
lyezték. Birtokháborítás miatt csak ebben
az évben 8 szomszédvita került a hatóság
látókörébe. 

A helyi üzletek mûködési engedélyének
kiadása is ide tartozik: 2003-ban 22, idén
17 új üzlet nyílt a faluban, ellenben az el-
múlt két évben 4 boltos adta vissza mûkö-
dési engedélyét. 

Az igazgatási csoporton belüli munka
mennyiségét is jelzi, hogy 2001-ben 6976,
2002-ben 8279, tavaly 10821, idén au-
gusztusig 6703 ügyiratot iktattak. 

Igazgatják 
a falut

Fitt-nessy 
Jómagam sokat megfordulok a

faluházban, és már régóta látom,
hogy az algyôi nôk közül néhá-
nyan milyen kitartóan járnak fit-
ness tornára. A minap azonban
az tûnt fel nekem, hogy akik
rendszeresen járnak, azok közül
talán senkinek sem indokolja az
alakja a rendszeres mozgást. De
hát miért nem járnak oda olya-
nok is, akikre ráférne egy pár ki-
ló (vagy több) súlycsökkenés?
Mint például Én is!

Nos, tisztelt túlsúlyos vagy
csak „jó húsban levô” férfitársa-

im. Indítsunk el egy önsz-
ervezôdésû csoportot mi, akik
szánnának heti egy vagy két al-
kalmat arra, hogy megszabadul-
janak néhány felesleges kilótól.

Október hónaptól minden csü-
törtökön este 7 órától a faluház
nagytermében várom azokat,
akik legalább megpróbálják!

Na nézzük, kiben van még ku-
rázsi? Öltözet: edzôcipô,
melegítôalsó, póló.

Mérlegelés: 19 óra 10 perc.
Én ott leszek! És TE?

Bera Sándor

Keresztség és esküvô
Értesítem a község valamennyi érintett tagját, hogy gyermekke-

resztséget legalább egy hónappal a tervezett idôpont elôtt jelentsék
be, esküvôt pedig legalább fél évvel a tervezett idôpont elôtt! Ennek
oka, hogy a kért szentségfelvétel elôtt a több alkalmat magába fogla-
ló elôkészítô beszélgetésen való részvétel feltétele a szertartás elvég-
zésének. Egyéb elfoglaltság miatt (Tátra téri plébánia, fôiskolai okta-
tási kötelezettség) sajnos nem tudom vállalni bármely alkalomra a
kért szertartás elvégzését, ezért is fontos, hogy idôben kölcsönösen
tervezni tudjon a család, az egyházközség és a lelkipásztor is.

Dr. Laurinyecz Mihály
plébános, kanonok
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TUJÁK , DÍSZFÁK
sövénynövények

mindenféle gyümölcsfa.

Látogasson el hozzánk most! Megéri!
Kedvezô ár, kiváló minôség, nagy választék.

Perzsafa, nyírfa, mogyorófa, tulipánfa, japán juhar, 
ginkgo biloba,  kôrisfa, hársfa,

szomorú barkafa, selyemakácfa, szomorú eperfa. 
Ezüstfenyô, normann fenyô, magnóliák, díszfüvek, 

sziklakerti növények, rózsák. Áfonya, szelídgesztenye,
citromfa, füge, kivi.

Október 10. után gömbszivarfa, gömbkôrisfa, alma, 
körte, cseresznye, szilva, meggy, barack) ribizli, 

köszméte, szeder, málna. 

Minden érdeklôdôt 
szeretettel várunk.

Szeged, Körtöltés u. 31.
Tescótól 100 m.

Nyitva: 
H – P.:  9–17.  

szo.: 8–12.    
Tel.: 06-20-518-0038

Sírkô – mûkôkészítés

Sírkeretek készítése megrendelhetô:

márványból, gránitból, mûkôbôl.

2005. évre idei megrendelés esetén ez évi áron.

Vállalunk:

betûvésést,
sírfelújítást,

sírkeret tisztítást.

Kovács Mihály

sírkô – mûkôkészítô

Tel.: napközben : 06-20-323-0118

este: 62-419-775

Termékeinket broiler, baromfi, pulyka,
strucc, sertés, nyúl állatfajoknak gyártjuk.

Keveréktakarmányaink kiváló minŒséggel, optimális beltartalmi
paraméterekkel,  ideális fehérje és vitamin tartalommal  rendelkeznek.

Galambászok figyelem! 
Kiváló minŒségı, tiszta galambeleséget is forgalmazunk!

Amennyiben egyedi igénye van  jószágai takarmányozására keressen
bátran, segítünk!

Figyelje akcióinkat!

ÉrdeklŒdni lehet: KEVÜRAK KFT. 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 79. Tel:

62/555-060, 467-815

Takarmányainkat keresse
viszonteladóinknál is!

Temetô melletti  „Icu” Virágüzlet
Halottak napjára megrendelhetô:

- óriás fejû krizantém
- koszorú

- sírcsokor
- sírpárna

rendelést telefonon is felveszek.
Kapható az üzletben:

nagy választékban
-  toboz, szalma, vesszô, mûfenyôs koszorú

-  élô- és selyemvirág
-  tápoldatok, virágföld, virágváza

(mûanyag)
-  cserepes növény, árvácska palánta

-  csomós virág
-  gyertya, mécses

Az üzlet nyitva tartása:      
hétfôtôl péntekig 7–16  óráig                        

szombat–vasárnap  7–11 óráig

Temetésre is felveszek rendelést telefonon.
Telefon  napközben: 06- 20- 328- 4659

Este:  62⁄ 419-775

Várom kedves vásárlóimat!
Tóth Ibolya

virágkötô  

Egyesített Szociális Intézmény
Székhelye: 6750 Algyô, Piac tér 17., telefon: 62⁄267-048
Telephelye: 6750 Algyô, Egészségház u. 42.
Ügyfélfogadási rend
Székhelyén: Hétfôtôl péntekig: 10-tól 15 óráig, délutáni idôpont
egyeztetés telefonon. 
Telephelyén: Családsegítô szolgálat: hétfôtôl csütörtökig: 8-tól 15
óráig, pénteken: 8-tól 10 óráig. 
Védônôi szolgálat. Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-
3., hétfôn: 8-tól 10 óráig. 
Védônôi tanácsadás: Algyô, Egészségház u. 42.,  kedden: 13-tól 15
óráig. 
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig
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ALGYÔI KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 ALGYÔ, KASTÉLYKERT U. 63.

Tel.: 62⁄517-170; 62⁄517-171, Fax: 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Nyitva tartás: hétfô, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Holdnaptár
Lassacskán elhervad a díszkert összes

csodálatos virága. A veteményesben
azonban akad még bôven tennivaló: fel
kell szedni a terményeket, majd fel kell
dolgozni, vagy el kell rakni ôket télire. A
marhakáposzta, a bimbóskel, a póré-
hagyma, a katángsaláta és a galamb-
begysaláta még kint maradhat. Ezeknek
egyáltalán nem árt a hideg.

Ha szeptemberben évelôket ültettünk,
védjük ôket levágott gallyakkal az éjsza-
kai fagyok ellen! A rózsaimádók most új
tövek ültetésére gondolnak. Jegyezzünk
meg azonban egy alapszabályt: soha ne
ültessünk oda új rózsatövet, ahol volt
már valamikor egy másik!

Vigyük fagytól védett helyre a balkon-
és erkélyláda növényeit (muskátli, fuk-
szia, hibiszkusz)

A fûthetô melegházban most kezdôdik
az új szezon. Melegítsük elô az üveghá-
zat, és távolítsuk el a tetôrôl az árnyéko-
ló anyagokat, vigyük be a teraszon és a
szabadban tartott dézsás növényeket!

Egy hasznos tanács arra az esetre, ha
éjszakánként már fagy: szedjük ki egész-
ben a paradicsomnövényeket az ágyás-
ból, és lógassuk fel ôket a meleg pincé-
ben! Így hamarosan megérnek a paradi-
csomok.

Vegyük ki a földbôl és fagytól védett
helyre vigyük a nem fagytûrô hagymás
és gumós növényeket!

Az alma és a krumpli nem igazán ked-
veli egymás szomszédságát a téli raktár-
ban. Tartsuk ôket külön helyiségben!

A hónap vége felé elvethetjük a szik-
lakerti virágok magvait.

Ne feledkezzünk el a kertünkben lakó
madarakról sem! Tisztítsuk meg a mada-
rak számára felállított téli szálláshelye-
ket, hogy a hideg évszakban meghúzód-
hassanak ott! Készítsünk odúkat,
etetôket.

Ha esôs idôben fahamut szórunk a ká-
posztafélék alá, nem támadják meg ôket
a hernyók.

A már elhervadt egynyári virágokat
ebben a hónapban komposztálhatjuk.

Októbertôl meg lehet kezdeni a sö-
vény nyírását. Október és február között
ezek a növények már nem nônek. 

Kenjünk enyvgyûrûket a gyümölcsfák
törzsére, amivel megakadályozzuk, hogy
a nagy téli araszolólepke nôsténye a gyü-
mölcsfába rakja petéit!

Pályázat Rákócziról
Az algyôi könyvtár pályázatot hirdet a Rákóczi-

évforduló alkalmából felnôtteknek és gyerekeknek az
alábbi kategóriákban:

1. REJTVÉNYFÜZET
A feladatok megoldásában bárki részt vehet,

azonban az értékelésnél figyelembe vesszük a korbeli
különbségeket.

A megoldáshoz segítséget nyújtanak a témához
kapcsolódó könyvek, melyek a könyvtárban hozzáfér-
hetôek, valamint az internet. A versenyben résztvevôk
1 óra ingyenes internet-használatot is igénybe
vehetnek.

A rejtvényfüzet a könyvtárban átvehetô.
2. RAJZPÁLYÁZAT
„Rákóczi és kora” címmel általános iskolásoknak

rajpályázatot hirdet az algyôi könyvtár. A témában
bármilyen technikával készített rajzzal be lehet
nevezni. Illusztrálni lehet egy-egy történelmi vagy
életrajzi eseményt, vagy akár egy legendát, mondát,
regénytémát is.

A rajzok lehetôleg A3-as méretben készüljenek, és a
hátulján szerepeljen az alkotó neve, címe, elérhetôsége.

A pályázaton legjobban szereplôk nyereménye lehet:
vásárlási utalvány, értékes könyvek, ingyenes internet-
használat, emléklap.

Mindkét pályázat beküldési határideje: 2004.
november 8.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2004. november
22-én 16 órakor lesz a könyvtárban. 

Támogató: Gyermek- és Ifjúsági Sportminisztérium

A templom mindeki 
elôtt nyitva

Az Algyôi Szent Anna Katolikus Plébánia nevében
is tisztelettel hívom az algyôi híveket templomunkba.

Az állandó programok közül a szentmisék
csütörtökön és szombaton 17 órakor kezdôdnek. Az
adott héten eltemetett testvéreinkért a csütörtöki
engesztelô szentmisét mutatjuk be. A szentmise
pénteken és vasárnap reggel 8 órakor kezdôdik.
Igeliturgiák: hétfôn, kedden, szerdán 17 órakor.
Rózsafûzér⁄októberi ájtatosság: minden nap a
szertartás elôtt. Bibliaóra: csütörtökön 17 óra 45
perctôl a plébánián. Az énekkar próbáját szombaton
18 órától a plébánián tartják.

Októberben különleges esemény, hogy 17-én,
vasárnap reggel 8 órai kezdettel a júniusban
fölszentelt Héray András újmisét mutat be és újmisés
áldást ad az algyôi templomban. Valamennyi
eseményre szeretettel hívjuk és várjuk a híveket, a
község lakóit!

Dr. Laurinyecz Mihály
plébános, kanonok
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Bakos mûhely
Friss gumiabroncs ajánlata

Gyártmány Debica Barum Dayton Nohian Orosz Egyéb gyártmány
típus téli vagy téli téli téli vegyes nyári
méret 4 évszakos

155⁄70R13 8.972,- 10.965,- Kormoran
pl. Suzuki 8.990,- 13.296,- 6.939,- 6.600,-*
Swift, 7.901,- 8.462,-*
Skoda Fabia 

165⁄70R13 10.258,- Kormoran
Lada Samara, 10.422,- 11.491,- 14.421,- 7.068,- 8.400,-*
Opel Kadett 8.972,-

175⁄70R13 11.205,- 12.537,- Kormoran*
Opel Astra 11.394,- 15.768,- 7.332,-
Lada 2105-7 9.296,- 10.625* 7.080,-

165⁄65R14 Csak téli: Dayton
Suzuki 10.790,- 12.364,- 16.099,- 9.765,- 
WagonR+ 

165⁄70R14 13.536,- Dayton
Skoda Fabia 11.691,- 23.070,- 10.440,-
Citroen C3 11.040,-*

175⁄65R14 13.570,- 15.400,-
Renault 13.050,- 22.680,- 10.710,- 
Thalia 9.360,- 12.375,-*

185⁄60R14 12.724,- 13.536,- 16.309,- 20.264,- 185⁄65R14 Pirelli*
VWGolf, 10.897,- 7.068,- 12.750,-
Polo 

205⁄55R16 28.453,- Dayton
VWGolf 4. 27.629,- 46.296,- 22.750,

24.520,-*

Kisteher Csak téli 16.110,- 26.840,- 11.736,- Taiwan
185R14C 16.566,- 12.375,- 

Rendelés esetén a szállítási idô max. 2 nap.
*-gal jelöltek csak a készlet erejéig, az árak tartalmazzák az áfát.
További típusok és árak: Yokahoma 195⁄50R15 24.500,-⁄2 db

Lada Níva terep    9.990,-⁄db
Gazella kisteher  12.990,-⁄db

Használt: Michelin téli és nyári garnitúra 8 db
98%-os abroncs 25.000,-Ft⁄db áron 195⁄60R15-ös méretben eladó.
Közvetlenül németországi nagykerbôl folyamatosan rendelhetô kiváló minôségû 
FULDA, UNIROYAL, YOKAHOMA abroncsok minden méretben, kedvezô áron.

Cím: Bakos Mûhely, Radnai u. 2.
Tel.: 06-30-9959-207
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Rúzsán 27. alkalommal rendezték meg a sportnapot. Csongrád me-
gye mintegy 20 településrôl érkeztek a versenyzôk. Több sportágban
folyt a verseny: kézilabda, labdarúgás, atlétika, lövészet kínált meg-
mérettetést. A lelkes algyôi sportolók 4 csapata mellett egyéni nevezé-
sekre is volt lehetôség.  Az atlétika egyéni versenyzôje Elekes Bea
szerezte meg a legmagasabb pontszámot, így I. helyezettként vehette
át a díjat.A lövészeten II. helyezéssel Borbás Annamária dicsekedhet.

Az algyôi SK férfi kézilabda játékosai a II. helyezést szerezték
meg  Nôi kézilabda játékosai IV. helyet érték el, akik a deszki profi
csapattal küzdöttek meg ezért az eredményért. Az Algyô Ficak nevû
labdarúgó csapat szintén a IV. helyen végzett a 16 csapatból.A ván-
dorkupa értékelésekor, vagyis a legeredményesebben szereplô telepü-
lések közötti versenyben a csapat és egyéni sportágakban elért helye-
zésekért kapott pontok alapján Algyô a dobogós III. helyet kapta.

A verseny résztvevôinek köszönjük a lelkesedést, a kitartást, továb-
bi sikeres sportolást kívánunk!

Sportbizottság 

Túrázni voltunk: tízezer lépés az életért
Ismét átéltünk egy kelle-

mes hétvégét, mint annyiszor
már, amióta együtt vagyunk
az Algyôi Nôegyletben. En-
nek idestova 8 éve.

„10.000 lépés az életért!” –
ezzel a címmel hirdette meg
az Algyôi Nôegylet ezt a
szombati egészségvédô prog-
ramot: 18-an gyûltünk össze
és gyalogosan vágtunk neki a
Faluháztól az Atka-szigetig
tartó távnak – és vissza. Volt,
aki biztonsági okokból vagy
félelembôl kerékpárt is ho-
zott, hátha nem bírja gyalog
az iramot! 

A Tisza-töltésen csodálatos
levegô, szép növények és sás-
karaj fogadott bennünket. Ez
mindenkiben felidézte a gye-
rekkori emlékeket: a töltésrôl
való legurulást, a növény- és
bogárgyûjtést biológia órára.
Észre sem vettük, már félúton
voltunk. Nagy meglepeté-
sünkre hangos dudaszó verte
fel a hûvös erdei út csendjét.
Nem véletlenül: két férj keve-
redett arra határszemlét tart-
ván és nem véletlenül – nagy
meglepetésünkre – finom, lá-
vakövön sült bodaggal és
meggyes pitével kínált ben-
nünket. Természetesen nem
maradt el a hideg üdítô ital
sem. Még egyszer köszönjük,
mert nagyon jólesett a figyel-
messég! 

A picit hosszúra nyúlt
pihenô után nehéz volt újra

elindulni. Kezdett melegünk
lenni, kezdett szorítani a cipô,
kezdtünk minden kanyarban
valami ülôalkalmatosságot
keresni, de senki nem adta
föl, és ôszintén mondom,
mindenki élvezte. Jó ízûeket
beszélgettünk és közben az
egészségünkért is tettünk va-
lamit. Nyugodtan mondhat-
juk, hogy szellemi, fizikai és
lelki felfrissülésen vettünk
részt. A beszélgetések kap-
csán még jobban megismer-
tük egymást. Szó esett gyer-
meknevelésrôl, családról,
befôzésrôl, sütésrôl, a
következô kirándulásról… Be
sem tudtuk fejezni a jobbnál
jobb témákat, máris a körfor-
galomnál tartottunk. Alig telt
el öt óra hossza és megtettük
a 14 kilométert!  Ôszintén
mondom, hogy bárki a csa-
patból bármikor hajlandó len-
ne ezt megismételni, olyan jól
éreztük magunkat! Boldogok
voltunk, hogy elégettünk egy
csomó energiát.

A Nôegylet vezetôje,
Budainé Évike mindig tarto-
gat valami meglepetést a szá-
munkra. Most egy doboz ba-
nán és egy-egy szelet Cer-
bona várt ránk a végállomá-
son. 

Mindent köszönünk, és
várjuk, hogy újra együtt le-
hessünk!

A Nôegylet 
egyik lelkes tagja

Köztudott, hogy az AVON tá-
mogatja a rákkutatást és az
emlôrák elleni küzdelmet – pél-
dául a „remény szalagja tárgyak”
eladásával, vagy az

„AVON – egynapos gyaloglás
az életért, a rák ellen” akcióval.
Ez utóbbi program keretében
évente egyszer a Szentendre Bu-
dapest közötti távon 22 kilomé-
tert kell gyalogolni. Minden gya-
loglónak szponzort kell keresnie,
aki bizonyos összeg felajánlásá-
val segíti a rákkutatást. Algyôrôl
a Nôegylet lelkes kis gyalogló-
csapata tette meg ezt a 22 kilo-
méteres távot,  június 5-én.   A
gyakorlott gyaloglók mellett az
idén új arcokat – illetve lábakat –
is felfedezhettük.  

Korán kellett kelni, hogy
mielôbb Szentendrére érjünk,
mert 9 órától lehetett jelentkezni;
megkaptuk a rajtszámunkat, és a
pólót, ami  egyre jobban ösztönöz
minket is, hogy ezen a napon
gyalogoljunk. Nagy izgalommal
melegítettünk be a zenére és
Csisztu Zsuzsa televíziós sportri-
porter szavaira, buzdítására. 

Hihetetlen, leírhatatlan az a
hangulat, amit az ember ott átél-
het! Az a nyüzsgés, kavarodás, és
a boldogság, hogy része vagy a
csapatnak, az óriási közösségnek!
– egy célért. Megközelítôleg  3
ezer ember volt együtt.

Az idén is próbáltuk „egymás
sarkában” haladva megtenni az
utat.  Izgatottan vártuk az állo-
máshelyeket, és már elôre talál-
gattuk, hogy vajon mit fogunk
kapni a frissítô ital mellé; szend-
vicset, gyümölcsöt, vagy
szôlôcukorkát? Mi, „régi gyalo-
gok” ezzel is megpróbáltuk ösz-
tönözni az újakat, tartottuk ben-
nük a lelket, nem hagytuk ôket
csüggedni. Persze az újak közül
is voltak, akikkel csak a célegye-
nesben találkoztunk újra. 

Az idôjárás-felelôs kellemes,
nem túl meleg idôvel kedveske-
dett nekünk. Egyszer még az esô
is megpróbálkozott elrémiszteni
bennünket, de mikor meglátta az
esernyôket, és esôkabátokat, ak-
kor összeszedte magát, és odébb-
állt, átadva a terepet a napnak. 

Az egész utat „könnyedén”,
nevetgélve, beszélgetve tettük
meg. Szerencse, hogy senki sem
szenvedett túlzott vízhólyag-
képzôdésben – a talpán. Kimerít-
hetetlen forrásból szedtük elô a
megbeszélnivalót. Itt fogalmazó-
dott meg a kérdés: „Az otthon
maradottaknak is részesülhetné-
nek-e hasonló jóból?”, majd a vá-
lasz: „Meg kellene szervezni egy
Algyô környéki gyalogtúrát!”

Felemelô érzés volt, mikor
megpillanthattuk a „cél” feliratot
a Margit-szigeten. A végállomá-
son ajándékot is kaptunk az enni-
és innivaló mellé, és mûsorral
kedveskedtek a szervezôk. 

Fáradtan, de büszkén nyugtáz-
tuk, mikor a nagy nehezen meg-
talált, különjáratú buszunkra fel-
szálltunk, hogy „Erre is képesek
voltunk! Az idén is!”

Ezúton még egyszer megkö-
szönjük a támogatóink önzetlen-
ségét a nemes cél érdekében! 

Támogatóink: Algyô Nagy-
község Önkormányzata, Algyô
Sportjáért Közalapítvány, Laka-
tos Albertné Dr. Tóth Mária házi-
orvos, Lajkó Antal (Zsombó).

A gyaloglók: Borbély János-
né, Borbély Károlyné, Gonda
Károlyné, Gôgh Istvánné, Dr.
Gubacsi Edéné, Juhász Sán-
dorné,  Leléné Gonda Irén,
Kovácsné Budai Éva,  Süli Z.
Sándorné, Szalmáné Simon Éva,
Pallagi Anna, Tóth Jánosné,
Vidács Jánosné.

Találkozunk jövôre!
Szalmáné Simon Éva

Algyôi gyôzelem Rúzsán „Húszezer lépés az életért”
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Október    04–08.:        12.00–16.30 óra.
Október    11–15.:        08.00 –12.30 óra.
Október    18–22.:        12.00–16.30 óra.
Október    25– 29.:        08.00–12.30 óra.
November 02– 05.:       12.00–16.30 óra.

Üzemorvosi szûrôvizsgálat és hivatásos jogo-
sítvány hosszabbítása, elôzetes telefonbejelentkezés

alapján.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda: 8.15 –14.15
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 9.00–14.00

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

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

rendelése:

október 01-jén 07.30-11.30 óra, 
október 04-08.: 12.30-16.30 óra,
október 11-15.: 07.30-11.30 óra,
október 18-22.: 12.30-16.30 óra,
október 25-29.: 07.30-11.30 óra, 
november 02-05.: 12.30-16.30 óra,
november 08-12.: 07.30-11.30 óra.

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 – 30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 

Telefon: 268-038:

Hétfô:   8-tól 12 óráig,
Kedd:   8-tól 11 óráig,
Szerda:  13-tól 16 óráig,
Csütörtök: 8-tól 10 óráig,
Péntek: 8-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1-3., II. Rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 órá-
ig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038 Elôször
jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

RendelŒ: AlgyŒ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad   

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

Október    04–08.: 07.30–12.00 óra.
Október    11–15.: 12.30–16.30 óra.
Október    18–22.: 07.30–12.00 óra.
Október    25–29.: 12.30–16.30 óra.
November 02–05.: 07.30–12.00 óra.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

Házasság:
Zsurka Sándor Jó-

zsef és  Makai  Éva,
Rieger László  Zol-

tán  és  Páhi Gyöngyi
Tünde.

Születés:
Tóth Ibolyának és

Farkas Zsoltnak:
Ádám (2610 gr).

Túri Ildikónak és
Raffai Lászlónak: Ró-
bert (4280 gr).

Keresztes Ágnesnek
és Gál Dezsônek: Esz-
ter (3240 gr).

Orvosi ügyelet rendelési idŒn kívül: 
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT 
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.

Anyakönyvi hírek Állásiformáció
Minden kedden délután 14-17

óráig ingyenes állásinformáció
szolgáltatást nyújt az algyôi könyv-
tár a munkanélkülieknek. Amennyi-
ben igényelik, segítenek önéletrajz
írásában, kérvények megfogalmazá-
sában.  Utána néznek, hogy milyen
képzési, átképzési lehetôségek van-
nak a Munkaügyi Központ támoga-
tásának igénybevételével.
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A tavaly elkezdett évad-
programok, különösképpen
az új kezdeményezéseink:
népfôiskolai programok,
jelesnapi vásárok, 3. Part
Humanista Olvasókör ta-
lálkozók, Jóga Klub, Baba-
mama Klub, Hit és Lélek
Klub, Életreform Klub, az
Algyôi Mûvészkör kiállí-
tás-sorozata, bábszínházi
elôadássorozat és filmbe-
mutató sikeresek voltak. A
kevésbé népszerû kezde-
ményezéseket elhagyjuk, s
számos új programmal
bôvítjük kínálatainkat, ami
alapján idén ôsztôl új éva-
dot kezdünk. 

A tíz éves faluház elis-
meréssel emlékezett meg
alapítóiról, és igyekeztünk
minden mûvelôdni vágyó
korcsoport részére régi be-
vált és új kínálattal megje-
lenni a mindenna-pokban

és közös ünnepeinken. Ter-
veink szerint a régebbi, ha-
gyományos rendezvényein-
ket is felfrissítjük, népsz-
erû és elismert zenei,
mûvészi elôadások mellett
a helyi tehetségek felkuta-
tása és bemutatása is az
évad fô törekvései közé ke-
rül. Több színházi elôadást
láthatunk a Móra Ferenc
Népszínháztól és más szín-
házi mûhelyektôl, elsô al-
kalommal kapcsolódunk a
Magyar Mûvelôdés Hete
kezdeményezéshez szep-
tember végén, új elôadás-
sorozatok, találkozók in-
dulnak, például a magyar
ôstörténeti kutatásokról,
érdekes egyéniségekkel va-
ló találkozók várhatóak a
3. part humanista Olvasó-
körben, színházbusz bérle-
tet indítunk, ifjúsági klub
indul, elôadás-sorozat lesz

az Algyôi Gazdakollégi-
umban, új filmeket muta-
tunk be. Hamarosan meg-
nyílik a heti piac és kirako-
dóvásár a faluház mögötti
parkolóban, és számos je-
les napon kézmûves vásár-
ral, játszóházzal találkoz-
hatnak az algyôiek, miként
a II. Repülôs emléknappal
is május végén. 

Alapszolgáltatásainkat is
folytatjuk: így például a
fénymásolást, a szöveg-
szerkesztést, a kiadványter-
vezést, a komplex rendez-
vények szervezését, turisz-
tikai szolgáltatásainkat,
elôfizetéses ebédeltetésün-
ket, szálláshelyünket. 

Várjuk a lakosság kezde-
ményezéseit is, mind az
ôslakosoktól, mind a szép
számmal letelepülôktôl!

A faluház dolgozói

Algyôi táncosok 
az élvonalban

Szeptember 11-én
Szentesen rendezték
meg több kategória szá-
mára a klubközi táncver-
senyt és az országos baj-
nokságot. Algyôrôl a Fi-
esta Tánc Kht. párosa
versenyzett junior I. ka-
tegóriában, komoly esé-
lyesnek számítva saját
korosztályában. Suti
András Zsolt és Tóth
Evelin a latin-amerikai
táncokban szoros küzde-
lemben maradt le a do-
bogó elsô fokáról, így
végül a második helyen
végzett. A standard tán-
cok döntôjében ötödikek
lettek. Felkészítô taná-
ruk: Lengyel Zoltán, a

Fiesta Tánc Kht. vezetô
tanára. A Fiesta másik
vezetôje Pálinkó Lujza
mint a Magyar Tánc-
sport Szakszövetség ki-
emelt pontozóbírója az
Országos-, illetve Ma-
gyar Bajnokság zsûri-
jében vett részt. 

Szeptember 19-én Pé-
csett rendezték meg a
Ritmo Kupa táncver-
senyt, ahol Algyôrôl a
Fiesta Tánc Kht. egyik
párosa, Czellár Balázs
és Elekes Klaudia hobbi
versenyen vett részt ifjú-
sági latin-amerikai kate-
góriában, negyedik he-
lyen végezve.

P. L.

Országos kiállításon tarolt 
az Algyôi Mûvészkör

A Szegedi Ifjúsági Ház Kht. negyedik alkalommal, idén szeptember vé-
gén rendezte meg a NATÚRA Nemzetközi Kézmûves Szakkiállítást és Vá-
sárt az Ifjúsági Ház emeleti termében. A szokásoknak megfelelôen Magyar-
ország kistérségei, régiói mutatkozhattak be, ôsi mesterségeknek állítva em-
léket vagy mutatva be gyakorlatban az adott tájegység népi tárgyalkotásait,
szokásait. Idén elsô alkalommal kapott kiállítási lehetôséget, így önálló kö-
zös standot az Algyôi Mûvészkör. Az öt napos szakkiállításon az ország
szakemberei és határon túli érdeklôdôk elôtt fellépett az Algyôi Citerazene-
kar is. Így a rendezvényen  bemutatkozott Algyô két nevezetessége is. 

A szakmai zsûri döntésének értelmében a vasárnapi gálamûsoron Gálné
Nagy Ildikó mûvészköri elnök vehette át a csapat nevében a közönségdíj
elsô helyezését. Az Algyôi Mûvészkör kiállítói voltak: Gálné Nagy Ildikó,
Kresák András, Tessényiné Fogarasi Margit, Hatvani Márta Ágnes, Nyári
József, Oláh Ernô, Fodorné Erzsébet, Süli-Zakar Zita, Herczeg Gáspárné,
Süli Jánosné Erzsébet és Bánfi Sándorné. Itt kell megemlítenünk, hogy a
Mûvészkört összefogó Gálné Nagy Ildikó e hónapban vehette át népi ipar-
mûvész kinevezését, kitüntetését. Minden kiállítónak és citerásnak gratulá-
lunk és további sikereket kívánunk! 

L.N.

Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. Ig.: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné. 
E-mail: faluhaz12@axelero.hu. Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172. Vezetô: Kátó Sándor. 

Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Téglás, u. 151., Telefon: 62⁄267-426. 

Új évad számtalan programmal Vendégjáték
A Móra Ferenc Népszín-

ház vendégelôadást tartott
október 3-án Kiszomboron.
Az algyôi társulat Schiller:
Ármány és szerelem címû
darabját mutatta be.

Citerabál 
a faluházban

Az Algyôi Citerazenekar
szervezésében idén is várnak
minden mulatni vágyó érdek-
lôdôt a vacsorával egybekö-
tött Citera-estre november
20-ára. Az esten bemutatkoz-
nak a megye citerazenekarai,
szórakozást nyújtva minden
vendégnek. Bôvebb felvilá-
gosítás kérhetô, illetve jelent-
kezni lehet Fodor László
kapcsolattartónál a 62⁄268-
709, 30⁄286-4835 telefonszá-
mon.
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Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer  1500 példányban

Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély János,  Harcsás Gizella,

Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,   Lázár Nóra,  Nagy Barna Krisztina,  Hidasi Katalin.
Molnárné Vida Zsuzsanna,  dr. Piri József

A szerkesztôség címe:  6750 Algyô, Kastélykert u. 63.  
E-mail cím: bibl@algyo.hu,  telefon: 517-170  

Nyomás:  GOLD PRESS Nyomda

Faluházi rendezvények
OKTÓBER 13. (szerda) 18 óra: 3. Part Humanista Olvasókör. 
OKTÓBER 15. (péntek) 20 óra: Hang-ár PARTY Fergeteges buli 

a legújabb slágerekkel.
OKTÓBER 19. (kedd) 19 óra: Közgazdasági Fórum

Elôadó: dr. Buzás Norbert egyetemi docens, tudományos és 
gazdasági dékánhelyettes (SZTE Gazdaságtudományi Kar 
Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék).

OKTÓBER 20. (szerda) 18 óra: Móra Ferenc Népszínház Klub – 
Népfôiskolai elôadássorozat Árpád-házi királyainkról és a 
magyar eredetkutatásról.

OKTÓBER 22. (péntek) 15 óra: A Móra Ferenc Népszínház 
különelôadása az algyôi általános iskolásoknak (Schiller: 
Ármány és szerelem).

OKTÓBER 25. (hétfô) 9-14 óra: Véradó nap.
OKTÓBER 27. (szerda) 17 óra: Életreform Klub

Állandó programok a faluházban
Minden héten hétfôn  
9-11 óra   Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza) 
13-16 óra   Agrártanácsadó (Tonkó Tibor)
16-19 óra   Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla)
18.30-19.30 óra  Asszonytorna (Kovács Krisztina)
Minden héten kedden 
7.30-16 óra   Falugazdász fogadóóra ( Pál Andrea) 
17 óra   Hagyományôrzô Együttes (Eke József)
19-21 óra    Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor)
18-20 óra   Boksz-klub (Kátó Sándor)
Minden héten szerdán 
9-11 óra   Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza) 
17 óra   Sakk-klub (Szekeres István) 
Minden héten csütörtökön 
9.30-10.30 óra  Baba-Mama Klub
17 óra    Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné)
18-20 óra   Boksz-klub (Kátó Sándor)
18.30-19.30 óra  Asszonytorna (Kovács Krisztina)
Minden héten pénteken 
15-17 óra  Hit és Lélek Klub
Minden héten szombaton
Rendezvénytôl függôen: 19 óra Falu-HÁZI BULI

Új történelmi elôadássorozat
Népfôiskolai elôadássorozat indult a faluházban Kátó Sán-

dor és barátai segítségével. 
Az Irodalmi Kávéházat most ôstörténeti program követi, hi-

szen az Árpád-házi királyainkról és a magyar eredetkutatások-
ról hallhatunk bôvebben – szakemberektôl. 

Második elôadásunk vendégelôadója dr. Fodor István cím-
zetes fôigazgató, régész-szakmuzeológus (Magyar Nemzeti
Múzeum, Budapest). 

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt október
20-án, szerdán 18 órakor az algyôi faluház emeleti klubtermé-
be a Móra Ferenc Népszínház klubrendezvényére!

Faluházi vásárnaptár
OKTÓBER  5.  (kedd) 9-13 óra: Mûanyag vásár.
OKTÓBER  6.  (szerda )  9-13 óra: Ruha- és cipôvásár.
OKTÓBER  7.  (csütörtök)  9-13 óra: Vegyes aprócikk vásár.
OKTÓBER  8.  (péntek)   9-12 óra: Vegyes iparcikk, 

ruha-, cipôvásár.
OKTÓBER  12. (kedd) 9-12 óra: Mûanyag vásár.
OKTÓBER  13.  (szerda) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER  14.  (csütörtök) 8-13 óra: Katonai ruha vásár és 

Margó Méteráru.
OKTÓBER  15. (péntek)  9-12 óra: Ruha, vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER  19. (kedd)   9-13 óra: Mûanyag vásár.
OKTÓBER  20. (szerda)  9-13 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER  22. (péntek)  9-12 óra: Vegyes iparcikk és ruhavásár.
OKTÓBER  26. (kedd)   9-13 óra: Mûanyag vásár.
OKTÓBER  27. (szerda) 9-13 óra: Ruha- és cipôvásár.
OKTÓBER  28. (csütörtök) 9-13 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER  29. (péntek)  9-13 óra: Új német ruhavásár.

Könyvbemutató
A 3. Part Humanista Olvasókör vendége október 13-án (szerdán)

18 órától Szabó Ágnes és Lelkes István a  Hódolat Vincent Van Gogh-
nak – születésének 150. évfordulóján címû kötet szerzôpárosa. 

Véradó nap október 25-én
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérel-

látó Központ szervezésében idén is adott a lehetôség Algyôn a
véradásra. Várnak minden segítôkész polgárt október 25-én,
hétfôn 9-14 óra között a faluház földszinti kistermében és
elôterében. A segítôkészségüket elôre is köszönik!

Japán gyógymasszázs Algyôn
A nagy sikerre való tekintettel a tavaly elkezdett Életreform

Klub elôadássorozatai ismét folytatódnak. A havonta megje-
lenô klub vendégei egy-egy témakör szakavatott elôadóitól
kérdezhetnek, gyógyulhatnak és tanulhatnak. A csésze teára és
beszélgetésre várunk minden kedves érdeklôdôt. Október 27-
én Faragó Katalin, V. yumeiho gyógyterapeuta, a japán gyógy-
masszázs szakértôje várja a gyógyulni vágyókat. Ezúton kéri,
aki teljes gyógymaszírozást igényel, csereruhában jöjjön el. 

Ôsbemutató Algyôn
A Móra Ferenc Népszínház társulata november 5-én, 19 órakor
a faluház színházterem  Jókai Mór: A földönfutó címû népszín-
mûvét mutatja be egy felvonásban a „nagy mesélô” halálának
századik évfordulója alkalmából. 

Szereposztás: 
Gróf Báróczy – Bera Sándor
Báróczy Sándor – Dubecz György
Vilma, Báróczy gyámleánya – Tóth Anikó
Jenô, Vilma kedvese – Gyubák Zoltán
Péter, Báróczy inasa – Cseszkó Mihály
Juci, szakácsné – R. Nagy Mária
Rablók – Csenki József, Révész Máté, Révész Richard, 

Kátó Sándor (sz.m.)
Sámuel úr – Bakó Ferenc
Kata, a rablóvezér szeretôje – Lázár Nóra, Árnyas Rózsa


