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Képeslap –  a lagziról
Négyszáz fôs falusi lakodalomba, nem csak esküvôre voltunk hiva-

talosak, kedves húgom! Az alkalom kivételessége elôtt fejet hajtva
tiszteltük meg jelenlétünkkel a hagyományokat követô ifjú párt.

Lakodalmas menet vonult végig az egyik májusi szombaton az
Algyô ütôerének számító Kastélykert utcán. Az utcasarkon kislányok,
aztán meg a buszmegálló padján üldögélô öregasszonyok várták a
menetet. E kép fölidézte bennem a gyereket, aki vonakodva vesz egy
szeletet a foszlós lakodalmi kalácsból, mert röstelli, hogy rajtakapták
a kíváncsiskodáson. A nagyszájú szomszédasszony, Verseginé is
eszembe jut, aki jókívánságok kíséretében válogat a hófehér szalvétá-
val bélelt vajlingba halmozott, illatos kalácsdarabokból. Ilyenféle la-
kodalmi kalácsot nem kínáltak a nászra készülô algyôi pár utcára szi-
várgó csodálóinak, ahogy ezt a szokást nem elevenítették föl a szom-
szédos megye csöpp falujában rendezett négyszáz fôs lagziban sem. 

A közüggyé emelt esküvô hagyományait követték, de frissítették
Bács-Kiskunban. Szertartásos esküvô a munkahelyet adó község egy-
szerû templomában, lagzi a szülôfaluban. A két falu közötti úton hala-
dó, a fiákereket helyettesítô autókaraván fölött sárkányrepülô körö-
zött és szórt virágszirom-esôt az ifjú párra és a násznépre. A törtfe-
hérbe öltözôzött fátyolos menyasszonyt és a Bocskai-ba bújt vôlegény
egész napját profi fotós fényképezte-videózta. Azt is rögzítette, ahogy
a házasságkötés és a lagzi kezdete közötti három órában a díszasztal
elôtt egymást támogatva álldogáltak és fogadták a vôfély kísérte ven-
dégek jókívánságait és borítékba tett, vagy díszdobozba csomagolt
ajándékait. A vacsorát vaskos tréfákkal fûszerezett vôfélyi szöveg és
lakodalmas zene kísérte. Az ételeket és italokat zavarba ejtô pazarlás-
sal kínálták: a csigatésztás húslevest pacal és birkapörkölt, sült hú-
sokkal gazdagon rakott tál, gyümölcssaláta, rétes-édes és sós süte-
ményhalmok követték. A többemeletnyi menyasszonyi tortából maga
az ünnepelt tett a tányérokra egy-egy szeletkét, s éjfélkor minden asz-
talra megérkezett a grillázsból készített – korona. Egyik fogás fino-
mabb volt, mint a másik! Így aztán nem csoda, hogy jóllakottan, csár-
dástól izzadósan, elégedetten asszisztáltunk mi is az örömszülôk kí-
vánsága szerint koreografált lagzihoz.

Májustól augusztusig tart a lakodalmas fôszezon. Az ismerôsök kö-
zül is hónapok óta a készülôdés lázában ég a fiukat házasító, csíkibôl
algyôivé lett pár. Esküvôje alkalmából gratulálunk és boldog házas
éveket kívánunk Lázár Nórának, a faluház sokoldalú népmûvelôjének,
az Algyôi Hírmondó szerkesztôbizottsága tagjának is. Helye van itt a
jókívánságnak, hiszen a házasságkötés, két élet egybefonódásának
közös ünnepléseként a lagzi összeköt múltat és jövôt, miközben – e
vad és szétesô világban – közüggyé is emelkedik – ugye, kedves hú-
gom?!

Ölel nôvéred:
Ágnes

Alkotói Díj 
a Móra Ferenc Népszínháznak
A Csongrád Megyei Önkor-

mányzat Közgyûlése – közösen
benyújtott javaslatunkra – a júni-
us havi közgyûlésen a Móra Fe-
renc Népszínházat közösségi Al-
kotói Díjban részesítette. A díj a
térség legmagasabb elismerése-
ként azoknak adományozható,
akiknek tevékenysége a megyé-
hez kötôdôen kiemelkedô jelen-
tôségû és hozzájárul a megye jó
hírnevéhez. Az Alkotói Díj érem-

bôl, oklevélbôl és pénzjutalom-
ból áll, amit a megyei közgyûlés
elnöke ad át minden év augusz-
tus 20-án a Szent István napi
ópusztaszeri ünnepségen. Az al-
gyôi Móra Ferenc Népszínház
társulatának az elismeréshez
szívbôl gratulálunk, szereplésük-
höz további sikereket kívánunk!

Dr. Piri József, 
Dr. Gonda János

megyei képviselôk 

Anna-napi búcsú, IV. Nemzet-
közi Megyejáró Fesztivál, nem-
zetközi néptáncgála és népmûvé-
szeti kirakodóvásár.

JÚLIUS 23-án, szombaton 10
órától az  Ôsgyeviek Baráti Kö-
rének közgyûlése és ebéde lesz a
faluház színháztermében. Még
aznap 17 órától szentmise lesz a
templomban, majd 18 órától
Gárdián Tamara és barátai (Sze-
ged) várják a komolyzene kedve-
lôit a rk. Szent Anna templomba.
A tájházban 19 órától a
VOLVOX Együttes zenél. Az ot-
tani Anna-napi kerti mulatságra a
belépés díjtalan!

JÚLIUS 24-én, vasárnap 10
órától ünnepi szentmise lesz a
templomban. A 17 órakor kezdô-
dô lovas felvonulást és menettán-
cot 18 órától a IV. Nemzetközi
Megyejáró Fesztivál követi. A

néptáncgála keretében fellépnek:
Bajdys Néptáncegyüttes – Cseh-
ország, Logdansarna Néptánc
Együttes – Svédország, Ergastiri
Paradosiakon Choron Ayion
Omoloyiton – Cyprus, Promyki
Néptánc Együttes – Lengyelor-
szág. 

A két napos Anna-napi búcsú,
nemzetközi néptáncgála, népmû-
vészeti kirakodóvásár, rendez-
vény ideje alatt a tájházban folk
kocsma mûködik, ahol vasárnap
15 órától a helyi és vendég ha-
gyományôrzô együttesek, cso-
portok lépnek fel! Így az „Egyet-
értés” Táncegyüttes (Martonos,
Szerbia és Montenegró), a Kóró-
gyi Folklórcsoport (Horvátor-
szág), az Algyôi Hagyományôrzô
Citerazenekar, az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Együttes.) A belépés
díjtalan!

A kenyér és bor ünnepe Algyôn
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén 10 órától a faluház

szabadtéri parkjában kirakodóvásár, magyar pékáruk és borok
bemutatójára várnak minden kedves érdeklôdôt! Ott 16 órától
népzenei programok, 18 órakor az ünnepi kenyér- és bor szentelése
lesz, majd 19 órától meglepetés Szent István-napi élô koncert és
tûzijáték!

Algyôi búcsú Szent Anna tiszteletére
PROGRAMTERV

ALGYÔI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2005. július,  XIV. évf. 7. szám



1944. december 8., Felsôneme-
sapáti

Ideiglenes áthelyezést kaptam a
zászlóaljtörzshöz. Az is a települé-
sen belül volt, Pap Árpád százados-
nál, aki közölte velem, hogy az ô és
a helyettes segédtiszt parancsát bár-
mikor köteles vagyok végrehajtani.
Kaptam egy határozatlan idôre szóló
kimenôt. Azt is közölte velem, hogy
mi lesz az, amit bármilyen körülmé-
nyek között teljesítenem kell: hírvi-
vôszolgálat a zászlóalj és az ezred-
parancsnokság között. Látta, hogy a
ruházatom nagyon kopott és foltos,
és közölte, hogy menjek a raktárba,
és cseréljem le a ruhámat. A raktá-
rosnak a kimenôt kellett megmutat-
nom, és megengedte, hogy válasszak
magamra megfelelô ruhát. Nagyon
jó érzés volt, hogy rendes, rám való
ruhába öltözhetem fel.

Az ezredtörzs Alsónemesapátiban
volt, kb. 3-4 km-re földúton, köves-
úton 7-8 km. Ezt az utat naponta –
1-2 nap kimaradással – kellett meg-
tenni. Felszerelésem a következô:
egy kézifegyver, egy térképnagyságú
táska (25x35 cm-es) a derékszíjhoz
csatolva, a táskához 2 db kulcs volt;
az egyik a zászlóaljnál, a másik az
ezrednél volt. A táskát kinyitni
mindkét helyen a parancsnok vagy a
segédtiszt tudta. Karácsony este is át
kellett mennem. Mielôtt elindultam,
az irodán jelentkezett egy 17 év kö-
rüli fiú, vállán egy vadászfegyver ló-
gott. Az igazolványát átadta a segéd-
tisztnek, és közölte, hogy a nyi-
laspárttól megbízása van, és velem
kell jönnie. Ez meglepetés volt ne-
kem és a segédtisztnek is (aki tarta-
lékos hadnagy volt). Némi gondol-
kodás után beleegyezett, hogy velem
jöjjön. Elindultunk és rövid beszél-
getés után mögöttem jött. Néhány
száz méter után felszólítottam, hogy
jöjjön mellettem. Nem vagyok rab,
hogy fegyverrel mögöttem jöjjön.
Ezután mellém jött. Megkérdeztem,
hogy talán fél tôlem, pedig egyálta-
lán nem vagyok rosszindulatú. Be-
szélgetésünk annyi volt, hogy érdek-
lôdtem tôle, helybeli lakos-e? Vála-
sza: igen. Ô visszakérdezett, én pe-
dig megmondtam, hogy Szeged kör-
nyékére való vagyok. 

Alsónemesapátiba érve az ezred-
parancsnokság elôtt az ôrrel jelszó-,
jelhangváltás után beengedett az ôr.
A velem jövô fiú nem akart bejönni,
erre az ôr felszólította, hogy ne moz-
duljon, adja át a fegyverét. Itt az ôr-
rel együtt ketten voltunk vele szem-
ben, és a fiú átadta az ôrnek a fegy-
verét. A hangos beszédre a segéd-
tiszt is kijött az irodából, és az ôr a
fiú fegyverét átadta neki. Most már a
fiú sem szabadkozott, bejött velünk
az irodába, az ôr pedig tovább tette
az ô kötelességét. A fiú az irodában
igazolta magát, és elmondta, hogy a
párt küldte azért, hogy figyelje meg,
milyen az összeköttetés a parancs-

nokságok között. A segédtiszt most
már kizárta a táskámat, kivette a
benne lévôket, és bele tette, amit
hoznom kellett, majd bezárta. A fiú-
nak visszaadta a fegyverét. Itt végez-
tem, elköszöntem, és a fiúval vissza-
indultunk. Útközben nem beszélget-
tünk, mert rájöttem, hogy spicli.
Visszaérve a zászlóaljhoz a táskát át-
adtam a segédtisztnek. Ô azt mondta
a fiúnak, hogy menjen haza aludni,
én pedig elmondtam a történteket,
majd elköszöntünk „Boldog kará-
csonyt!” kívánva egymásnak, bár
ilyen karácsonyt nem kívánok senki-
nek. Elindultam a szállásunkra szo-
morúan és fájó szívvel a szeretett
otthonra gondolva. Kb. 23 óra lehe-
tett, a szálláson a többiek is ébren
voltak a sötétben, mert nem volt mi-
vel világítani. Szívünkben csak a re-
ménység csillogott, hogy eljön még
egy szebb és boldogabb karácsony.

Karácsony utáni napon a 7. szá-
zadhoz egy 25 év körüli honvédet
helyeztek, akit Ricz Lajosnak hív-
tak. Többször látott engem egyedül
az utcán, és a századparancsnok
szállására bemenni. Egyik délután a
szállásunkról kijött elém, és bemu-
tatkozott, bár én már elôbb tudtam a
nevét. Kérdezte, hogy én hol va-
gyok, megmondtam, ô pedig titkos
dolgok után érdeklôdött. Ez többször
elôfordult, de tôlem kielégítô választ
nem kapott. Elmondtam a zászlóalj-
parancsnoknak, aki annyit mondott,
hogy nagyon vigyázzak magamra.

1945. január 11. délután, Nagy-
cenk

Nagyon hideg szél és hóvihar
volt. A zászlóaljtörzs részére egy lo-
vas kocsi állt rendelkezésre az irodai
felszerelés szállítására. A kocsison
kívül ketten voltunk, akiknek felelni
kellett a kocsin lévô dolgokért.
Sötétedéstájt a raktárkészletet szállí-
tó kocsik elmaradoztak a vihar miatt.
Mi emberek is nagy nehezen ván-
szorogtunk tovább a zászlóaljtörzs
kocsijával úgy, hogy kocsi elôtt 1 fô
az út szélét figyelte, mert mind a két
oldalon mély árok volt. Vigyázni
kellett, hogy a kocsi bele ne fordul-
jon. A lovakat is felváltva hajtottuk,
mert a kocsis is nagyon fázott. Soká-
ra, nehezen értük el Sopront. Sok
helyen bezörgetve érdeklôdtünk, hol
találjuk a hadapródiskolát. Éjjel fél
kettôkor találtuk meg. Segítettünk a
kocsisnak a lovakat kifogni, egy hi-
deg istállóba bekötni. Szerencsére
volt takarmány és szalma is alattuk.

A szakácsok elôzô nap odaértek
és az egész zászlóalj részére fôztek
mákos tésztát. Életemben annyi má-
kos tésztát nem ettem még, mint ak-
kor. Vacsora, reggeli, ebéd és újra
vacsora, mert a zászlóalj egy része
csak 12-én este ért be. Ilyenkor veszi
észre az ember, hogy a bajban meny-
nyire egymás segítségére van utalva.

1945. január 22.
Reggel 9 óra tájt léptük át az oszt-

rák-magyar határt. A kocsissal szót-
lanul egymásra nézve arra gondol-
tunk szomorúan és könnyes szem-
mel, hogy visszatérünk-e valaha.

1945. január 28.
Délután a kocsinál ôrségben vol-

tam. A mellettünk lévô házból egy
70 év körüli néni jött felém, kezében
egy bélyeg nagyságú, kék színû pa-
pír, és mutatja, hogy nekem akarja
adni. Intettem neki, hogy jöjjön kö-
zelebb. Láttam, hogy nagyon félénk.
Lassan odajött, és átadta nekem a
szájára mutatva. Megköszöntem,
gondoltam, valami élelmiszerjegy
lehet. Mikor leváltottak, kerestem
egy élelmiszerüzletet. Mikor belép-
tem, többen voltak az üzletben, és
nagyon gyanúsnak találtak. Az eladó
férfi intett, hogy mit akarok. Átad-
tam a jegyet, és kaptam egy zsömlét.
Mutatta a kezén, hogy 10 Pfenninget
fizetek, ami magyar pénzben 16 fil-
lér. Az idôs néni szeretetkészségét
soha nem felejtem el.

1945. február 13.
A század együtt volt elszállásolva

Hemmetben, egy nagy, üres raktár-
ban. Ketten voltunk ôrségben az
épület ellenkezô sarkán úgy, hogy
egyik végét és egyik oldalát belás-
suk. Nagyon szép holdvilágos éjsza-
ka volt. Az ôrségben lévô társam
Algyôre való volt, bizonyos Bakó
József.

Dániában kerítés sehol nincs,
könnyen belátható a környék. A tár-
sam észrevette, hogy egy férfi köze-
ledik, és nagy hangosan rászólt,
hogy „halt”. Annyit már tudtunk,
hogy ez állj-t jelent. A férfi megállt,
és feltartotta a kezét. A másik szó:
„komm”, azaz jöjjön közelebb. Két
méter után újra „halt”, újra megáll a
két kezét feltartva. A társam csôre
töltött fegyverrel állt vele szemben.
Látjuk, hogy az egyik feltartott kezé-
ben egy fehér papírba becsomagolt
csomag van. Megbeszéltük Jóskával,
hogy én a háta mögé megyek, és
mondtam a társamnak, hogy nagyon
vigyázzon. Odaérve kissé lejjebb en-
gedte a kezét, kivettem belôle a cso-
magot, és eléjöttem én is. Éreztem,
hogy a csomagban valami puha van.
Mondta, hogy „brot”, azaz kenyér. A
szót azelôtt többször is mondta, csak
mi nem hittük el. A csomagot kibon-
tottam: egy-egy összeborított vajas
kenyér volt benne. Mikor látta, hogy
megtudtuk, mit hozott, mosolyogva
bólintott. Nyugodtan megfordult és
integetve elballagott. Nekünk pedig
nagyon jó érzés volt, hogy itt is van,
aki gondol ránk.

(Folytatjuk) 
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Az élôk 
kötelessége 

az emlékezés...

Tóth Ferenc;
?, 1905.; Gyapjas
Eszter; A második
világháborúban
hadmûveleti terü-
leten, vagy szovjet
h a d i f o g s á g b a n
halt meg. Neve a
hôsi halottak em-
léktábláján szere-
pel.

Tóth István
földmûves; Sze-
ged, 1891. szep-
tember 4.;
Csókási Mária –
Tóth István; fel.:
Sövényházi Rozá-
lia (1928.) lh.:
Algyô, Rákóczi
telep 57.; Algyôn
a harcokban bal
lába lövést kapott
és lakásában el-
vérzett. Halála
idôpontját 1944.
október 14-i idô-
pontban állapítot-
ták meg. (Algyô
HA. 33⁄1954. sz.
és Szegedi Járás-
bíróság Anykvi
f e l ü g y . 9 5 2 -
168⁄1954⁄1. sz.)

Tóth István
kisbirtokos, hon-
véd; Szeged,
1888.; lh.: Algyô;
1944 szeptembe-
rében Algyôrôl
Szegedre vonult
be katonai szolgá-
latra. Részt vett a
m a g y a r o r s z á g i
harcokban és is-
meretlen hadmû-
veleti területen
hôsi halált halt.
(Algyô és népe,
1987. 205. p.)

Következik: 
Tóth János,
Tóth János,
Tóth B(urder) 
József.

Lakatos Mihály magántörténetei (1. rész)
1944-1945
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Az Európai Unió ökológiai
rendszereként mûködô Natura
2000 hálózat területeinek hely-
rajzi szám szerinti kihirdetése
várható. A részletes jegyzék
megjelenik a Magyar Közlöny-
ben, továbbá a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium hon-
lapján (www. kvvm.hu). A
helyrajziszám-jegyzék kihirdeté-
sét követôen 90 nap áll az érin-
tett gazdák rendelkezésére, hogy
kifogásaik esetén az illetékes
nemzeti park igazgatóságoknál
észrevételeket tegyenek, ame-
lyek a megfelelôen megindokolt
észrevételeket elbírálják és a
jegyzék szükség szerinti kiigazí-
tását kezdeményezik.

A Natura 2000 területekkel
kapcsolatban kérdéseikkel az al-
gyôiek fordulhatnak vagy a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgató-
sághoz, címe: 6000 Kecskemét,
Liszt F. u. 19., telefon⁄fax: (76)-
482-611, (76)-481-074, ügyinté-
zôk: Sipos Ferenc (sipos-
f@knp.hu) és Boros Emil
(borose@knp.hu);  vagy a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park Igazga-
tóságához, melynek címe: 5540
Szarvas Anna liget, telefon⁄fax
(66)-313-855, (66)-311-658, e-
mail: kmnp@kmnp.hu 

A leggyakrabban elôkerülô
kérdésekrôl tájékozódhat  KvVM
honlapján is, a www.kvvm.hu in-
ternetes címen. 

Dr. Varga Ildikó   
jegyzô

Kifogások 
és a Natura 2000 

hálózat

Az 1991-ben alakult Novum
Könyvkiadó és Terjesztô Kft.
Szeged ligetes lakókörnyezetébôl,
bérleti jogviszonyból költözik
Algyôre. A társaság fô tevékeny-
ségi köre a könyvkiadás, azon be-
lül is elsôsorban a gyermekköny-
vek (gyermek enciklopédiák, szó-
tárak, fejlesztôlapok). A cég saját
nyomdával és szerkesztôséggel is
rendelkezik.

„Mérföldkô az életünkben,
hogy 2004-ben megvásároltunk
Algyô külterületén egy 1,2391
m2- es területet - fogalmazott

Bodó Noémi marketingvezetô. -
Ezen a területen cégünk egy ma-
gas színvonalon mûködô nyom-
daüzemet, valamint ehhez kap-
csolódóan irodai, szociális és rak-
tározási területeket magában fog-
laló épületet kíván létesíteni. Az
épület kétszintes lesz, a földszin-
ten a termelôcsarnok, az ebédlô, a
tárgyalók a legkorszerûbb munka-
védelmi és környezetvédelmi fel-
szereltséggel, a csarnokban a
megfelelô hômérséklet és páratar-
talom biztosításával. Az emeleten
alakítjuk ki az irodákat. A nyom-

daüzem elkészülte után vásárolni
szeretnénk egy új, korszerû,
csúcstechnológiát jelentô nyom-
daipari gépet és ezáltal bôvíthet-
jük termékköreinket, szolgáltatási
tevékenységeinket, és növelhetjük
a termelési volument.“

Az algyôi nyomda alapkôleté-
teli ünnepségét június 17-én tar-
tották, s azt követôen elkezdôdött
a beruházás. A Novum új épülete
- a tervek szerint - 2006 tavaszán
befejezôdik, s júniusban indítják
a próbaüzemelést, szeptemberben
pedig a termelést.

Üléseztek a képviselôk

Adósságkezelés, létszámleépítés, továbbképzés
Legutóbb június 24-én, pénteken ülésezett

Algyô nagyközség önkormányzati képviselô-testü-
lete. A munkát dr. Piri József polgármester irányí-
totta. 

Módosítottak több helyi rendeletet, így például a
távhôszolgáltatás díjáról, a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról és az idei költ-
ségvetésrôl szólót.

A távhôszolgáltatási alapdíj 5,13 százalékkal nö-
vekszik július 1-jétôl. Az adósságkezelési szolgál-
tatásról idén februárban fogadott el rendeletet a
képviselô-testület, melyet most úgy módosított,
hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg az
adósság 75 százalékát, s összege legfeljebb 200
ezer forint lehet. Ilyen segítséget az algyôiek csak
azon szolgáltatóknál összegyûlt adósság kezelésére
igényelhetnek, amelyekkel az önkormányzat
keretmegállapodást kötött. 

A gazdálkodás ésszerûsítését szolgálja, hogy

csökkentették az algyôi polgármesteri hivatal lét-
számát. A nagyközség önkormányzata 147 fôs dol-
gozó létszáma módosult, ezentúl 138 személyt fog-
lalkoztatva is a település legnagyobb munkáltatója
marad. A képviselôk több tájékoztatót is meghall-
gattak, így például a testület határozatainak végre-
hajtásáról, az elôzô ülés óta történt eseményekrôl,
az ingyenes képzési lehetôségekrôl és a képviselô-
testület második félévi munkatervérôl. 

Az uniós pályázatok elkészítésének sikerességé-
hez járul hozzá, hogy többféle ingyenes képzést
szervez – például a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége képviselôk és polgármesterek
számára, a Szegedi Tudományegyetem Európa Ta-
nulmányok Központja pedig – a Tempus Közalapít-
vány támogatásával – a fentieken kívül intézmény-
vezetôknek, civil szervezetek vezetôinek például a
Strukturális Alapok felhasználásáról, a projekt-me-
nedzselésrôl.

Kell egy hely Algyôn, ahol a ti-
zenéves kamaszok szabadon játsz-
hatnak! Ez volt azoknak a szülôk-
nek az alapötlete, akik részt vettek
idén februárban a szenvedélybe-
tegségek megelôzésével kapcsola-
tos, az Európai Unió Phare-prog-
ramja által támogatott tanfolya-
mon. E civil kezdeményezés el-
nyerte az algyôi önkormányzat tá-
mogatását, így új Tinijátszóház,
vagyis ifjúsági klub születhet
Algyôn a Kastélykert utcán, az
Edzôterem és a könyvtár melletti,
eddig mûhelynek használt épület-
ben. 

A tizenéves fiatalok találkozási,
szórakozási helye lehetne az új
klub. Az edzôterem melletti épü-
letben a kisebb szoba a beszélge-
tések,  a csoportos foglalkozások
helye, míg a nagyobb terem a játé-

kok (például ping-pong asztal,
cso-csó) fölállítására is alkalmas,
az udvar pedig a szabadtéri prog-
ramok terepe lehetne.

Az épület rendbe hozását, fel-
újítását – az önkormányzat támo-
gatásával – a szülôk önkéntes
munkával vállalták. Az új játszó-
ház és ifjúsági ház programjainak
szervezésében és a felügyelet ellá-
tásában is segítenének az algyôi
szülôk. A tervet az Ágota Alapít-
vány is támogatja a rendelkezésre
bocsátott játékokkal, de mások se-
gítségét is szívesen fogadják, hogy
például az itteni biliárdasztal,
csocsó, ping-pong ide vonzza a fi-
atalokat más, „nem megfelelô szó-
rakozóhelyekrôl”. A Tinijátszóház
kezdetben pénteken és szombaton
16 és 22 óra között tartana nyitva
– várhatóan nyár végétôl.

Virágos Algyô

A nagyközség szépítésére,
pontosabban virágosítására idén
egymillió forintot költött az ön-
kormányzat. Az összeg fedezte a
falu melletti körforgalom egy-
nyári virágokkal való beülteté-
sét, valamint a köszöntô táblák
és az út széli villanykarók mus-
kátlikkal díszítését. Sajnos idén
a közvagyont rongálók is megje-
lentek: a körforgalmi begóniából
110 tövet, muskátliból jó néhá-
nyat elloptak. Az egynyári virá-
gok öntözését és gondozását a
Gyeviép Kht., az önkormányzati
cég végzi, s munka értéke pénz-
ben pár százezer forint, erkölcsi
értelemben pedig a többség kö-
szönete – a virágzó Algyôért.

Játszóház – tiniknek a Kastélykerten

A Novum Algyôre költözik

Képviselôi
fogadóórák 

Július 6-án Bakos
József és Dr. Gonda
János

Július 13-án Vidács
László és Beke Tamás

Július 20-án Dr.
Gubacsi Enikô és
Juhász Sándor

Július 27-én Bakos
András és Borbély
János

P o l g á r m e s t e r :
július 13-án és 27-én
14-17 óráig

Alpolgármester:
július 6-án és 20-án
14-17 óráig
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Takarítási szünet
Idén nyáron az óvodában a nyári takarítási

szünet idôszaka: az augusztus 1-31. közötti 4
hét. Az intézmény vezetôi és dolgozói kérik a
szülôket, hogy ezen idôszak alatt a gyerekek fel-
ügyeletérôl szíveskedjenek gondoskodni! Aki-
nek viszont gondot jelent gyermeke elhelyezése,
írásban jelezze igényét az óvodavezetônél, hogy
közös megoldás születhessen!

Új helyen az ingyenes sporttábor

Az augusztus 1-jétôl 5-ig óvodásoknak, augusztus
8-tól 12-ig iskolásoknak meghirdetett sporttábor he-
lye változott: a Sportközpontba várják a mozgást
kedvelô gyermekeket délelôtti foglalkozásokra 8-12
óra között. A sport foglalkozásokat szakemberek
felügyelik és irányítják. A sporttevékenységeken a
részvétel ingyenes. Jelentkezni még lehet az intéz-
mények gazdasági irodájában.

Évzáró
A 2004-2005. nevelési évben az iskolába kerülô gyermekek közül

többen elismerésben részesültek a rajzpályázatokon való aktív részvé-
telért. Ehhez az eredményhez gratulálunk Bangó Alexandrának,
Bezdán Dórának, Bezdán Évának, Bodó Máténak, Deák Gyöngyinek,
Dékány Kirának, Gyôrfi Kingának, Jónás Gábornak, Kecskeméti Ka-
ta Sárának, Kovács Gergelynek, Molnár Fanninak, Molnár Szabolcs-
nak, Nyulas Imolának, Oláh Dánielnek, Papdi Dórának, Somosi Sá-
rának, Vágó Angélának, Varga Boglárkának, Varga Valentinának.

Az ovi-foci tornán nyújtott teljesítményhez gratulálunk Bíbor Má-
ténak, Ferencfi Olivérnek, Kiss Róbertnek, Ország Sugár Ákosnak,
Pataki Norbertnek, Somosi Sárának, Tóth Dánielnek, Tóth Márknak,
Vidács Ádámnak, Zerza Dánielnek.

A Szülôi Szervezet tagjainak köszönetünket fejeztük ki az óvodai
szervezômunkában végzett aktív közremûködésükért.

Hogy indul 
a 2005–2006. nevelési év?

Az óvodában idén augusztus utolsó napjaiban kezdôdik az új, a
2005-2006. nevelési év. Augusztus 30-án (kedden) 17 órakor az új
gyermekek szüleinek szülôi értekezletet tartanak. Augusztus 31-én
(szerdán) délelôtt 10-12 óra között játszódélelôttre várják az új
óvodásokat. Augusztus 31-én (szerdán) 7-17 óra között lehet
befizetni az óvodai térítési díjat. Az óvodai foglalkozások
kezdésének napja: szeptember 1. (csütörtök).

Térítési díj az oviban
Az óvodai térítási díjat július 5-én (kedden), illetve

augusztus 31-én (szerdán) lehet befizetni.

Mindig van megoldás
Mindannyian kerültünk már bajba. Tudjuk azt is, hogy a baj nem

jár egyedül, s de jó lenne ilyenkor egy jó barát, egy ismerôs, vagy
akár ismeretlen, aki segít. Most azokhoz szólunk, akik bajban vannak,
konkrétan anyagi gondokkal küszködnek és segítségre szorulnak.
Kevés a család jövedelme, munkanélküliek, s gondot okoz a számlák
kifizetése? Jönnek kikapcsolni a villanyt, gázt, vizet és nincs kihez
fordulnia? Nagyközségünkben mûködik az Egyesített Szociális
Intézmény Családsegítô szolgálata, mely a fent leírt helyzetbe került
családokon hívatott segíteni.  Forduljanak bizalommal
szolgálatunkhoz ügyfélszolgálati idôben: hétfôtôl csütörtökig 8-tól  15
óráig pénteken 8-tól 10 óráig az Egészségház utca 42. szám alatt!

Harcsás Gizella
családgondozó

Az ASK kajakosai Régiós Diákolimpián
Szegeden rendezték meg június 4-5-én  a Diákolimpia Tiszai régiós

Versenyt.
Az ASK versenyzôi: 2000 méteres versenyszámban, az I.

korcsoportban Fekete Fanni II. helyezett, III. korcsoport Kopasz Máté
IV. helyezett. A szabadidôs sportolók közül az 500 méteres
versenyszámban, az I. korcsoportban Portörô Renáta VII. helyezett,
Jani Zoltán IV. helyezett, Jani Attila V. helyezett, Kovács Roland VI.
helyezett;  a II. korcsoportban Jani Lilla I. helyezett, Nagy Némedi
Levente VI. helyezett; a III. korcsoportban Molnár Zoltán III.
helyezett, Varga Zoltán VII. helyezett. A diákolimpia országos
bajnokságot a Velencei-tavon rendezték június 17-19. között. A 2000
méteres versenyszámban Fekete Fanni V. helyezést ért el. A 4000
méteres versenyszámban Kopasz  Máté VI. helyezést ért el.

Felkészítôk: Demeter Irén,  Kopasz Péter.

FIESTA hírek
Május 21-én a Szeged Szôke Tisza táncverseny „E” felnôtt

kategóriában indult az  ifi korosztályos (14-15 éves) Czellár
Balázs–Elekes Klaudia páros, s a döntôben alig maradtak le a
dobogóról, az elôkelô 4. helyezést szerezték meg.

Június 12-én vasárnap az algyôi faluházban FIESTA Kht.
táncverseny és Pálinkó Lujza Tánciskola csoportos táncbemutató volt.

Az E-D osztály standard táncokban I. helyen végzett Suti A.
Zsolt–Tóth Evelin, a II. helyen: Czellár Balázs–Elekes Klaudia.
Latin-amerikai táncokban I. helyet szerzett Czellár Balázs–Elekes
Klaudia. Hobbi kategóriában standard táncokban I. helyezett: Pap
Márton–Lengyel Liza, II.: Baráth János–Molnár Dóra, III.: Miklós
Norbert–Belovai Vivien, IV.: Belovai Attila–Kecskeméti Kati, V.:
Miklós Attila–Tóth Annamária, VI.: Bokor Dániel–Bense Krisztina.
Latin-amerikai táncokban I. helyezett: Pap Márton–Lengyel Liza, II.:
Belovai Attila–Kecskeméti Kata, III.:  Baráth János–Molnár Dóra, V.:
Bokor Dániel–Bense Krisztina.

Gyermeknap 
Az Egyesített Szociális Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítô

Szolgálata május 29-én rendezte a hagyománnyá vált családi
gyermeknapot az algyôi Szabadidôközpontban.

A gyermekek sorversennyel melegíthettek be a napi eseményekre.
A nagy meleg ellenére kitartóan szaladtak, talicskáztak,
ugróköteleztek, végezték a vicces feladatokat.

Aszfaltversenyünkön a Nagy Könyv verseny alkalmából a kedvenc
történetem, kedvenc mesehôsöm volt a téma. Sok szép alkotás
született, színes mesealakok sokasága díszítette a betont. Délben a
nyugdíjas klub tagjai fôtt kolbásszal vendégelték meg az éhes
csemetéket, majd a Nôegylet finom süteményeibôl csemegézhettek.

Délután focimeccsen mérhették össze ügyességüket a sportos
fiatalok, a kicsiknek  pedig arcfestéssel kedveskedtünk a Mûvészkör
segítségével.

A faluház jóvoltából Bojtorján koncert zárta a napot, melyen
vidáman bulizhattak kicsik és nagyok.



2005. júliusi Hírmondó Oktatás 5

Naptár 
a nyári szünetre

Konzultáció (javítóvizsgára):
augusztus 24., 11.00 óra, Fehér iskola.

Javítóvizsga: 
augusztus 29., 8.00 óra, Fehér iskola.

Ebédfizetés szeptemberre: 
augusztus 24–25., 7–17 óra, 
Fehér iskola.

Nyári ügyelet az iskolában, ügyintézés: 
július 1-ig munkanapokon 8–12 óra,
július 20-án 8–12 óra,
augusztus 24-tôl munkanapokon 8–12 óra.

Tanév végi iskolai
eredmények

Ebben a tanévben az 1. osztályosok év végi
teljesítményét szövegesen, a többi tanulóét
osztályzattal értékelték az Algyôi Általános Is-
kolában is. A diákok tantárgyi átlaga a 2004-
2005. tanévben: 3,97; a tantárgyi dicséretek
száma: 183. A legtöbb dicséretet az 5. és a 8.
osztályosok kapták. A kitûnô tanulók száma:
34,  közülük nevelôtestületi dicséretben része-
sült 18 diák.

Az évzáró ünnepségen négy évig kitûnô
eredményt elérô tanulók jutalmát vehette át
Bakos Máté, Gombos Emese, Pataki Zsófia,
Rácz Kristóf, Szekeres Henrietta 4. a; Boldi-
zsár Mária, Poprádi Szabolcs, Szûcs László 4.
b osztályos tanuló. Mind a 8, mögötte lévô tan-
évben kitûnô  bizonyítvánnyal büszkélkedhet
Bakos Gabriella 8. b osztály.

A most végzô 52 diák a 8. osztályt sikeresen
zárta és jelentkezett továbbtanulásra: 11 tanu-
lót gimnáziumba, 27 diákot szakközépiskolába,
14 tanulót szakiskolába vettek fel.

Az algyôi iskolások közül 10 tanuló nem fe-
lelt meg minden tárgyból a követelményeknek,
ôk javítóvizsgát tehetnek augusztusban. 

Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány eb-
ben az évben a következô tanulókat jutalmazta:
Kis herceg díjat kapott Rácz Kristóf (4. a) és
Szûcs László (4. b); az Algyôi Általános Iskola
kiváló tanulója díjat Bakos Gabriella (8. b) ve-
hette át. 

Comenius-hírek
Az idei tanév teendôinek lezárásaként kiállítást készítettek az iskolában a tanulók

munkáiból, valamint a finnországi partnertalálkozó anyagaiból. Az összegyûjtött do-
kumentumokat, kiadványokat, alkotásokat a Sárga iskola folyosóján lehetett megte-
kinteni. A kiállítás létrehozásában a nyolcadikos tanulók segítettek a legtöbbet. A ren-
delkezésre álló gyûjteményt könyv formájúra szerkesztik, és így elérhetôvé válik
minden érdeklôdô számára.

Íme, egy kis ízelítô a kiállításról a kedves olvasó számára is.
„A JAM gazdasági ismeretek program keretében tanulóink elkészítették saját üzleti

tervüket, majd vizsgáztak a tananyagból. A tanévzárón magyar-angol kétnyelvû okle-
velet kapott: Bakos Gabriella, Elekes Klaudia, Kiss Anikó, Papp Anita, Pólya Melin-
da.

*
2005. május 31-én a napközisek apraja-nagyja nagy lelkesedéssel készült a népdal-

éneklési délutánra. Az elsô csoport minden tagja gyermekdalokkal és furulyajátékkal
szórakoztatta az összegyûlt kicsiket és nagyokat. Ez után a második csoport vállalko-
zó kedvû tanulói következtek: Szalai Hetényi Enikô és Boldizsár Anna, valamint
Szûcs Lilla és Kun-Szabó Klaudia adott elô egy-egy szép dalt.

A harmadik csoportból hét bátor kislány – Koza Viktória, Római Barbara, Papp
Andrea, Bakos Bettina, Bakos Bernadett, Retkovszki Krisztina, Bíbor Viktória – egy
csodálatos tavaszi dallal készült.

A negyedik csoport 4 tanulója egyénileg bizonyította tehetségét. Hakucsák Zsófia
népdalcsokrot énekelt és furulyajátékával ejtette ámulatba a közönséget. Sándor Eli-
za, Harkai Tímea és Kocsis Norbert szintén népdalokat énekelt.

Meglepetésképpen Pallagi Anna napközis tanító néni is énekelt a gyerekeknek, va-
lamint zenei elôképzôre járó gyerekek adtak elô egy közjátékot Szabó Leonóra tanár
néni vezetésével.

Minden résztvevô gyermek csokijutalomban részesült, melyet Leléné Gonda Irén
adott át a tanulóknak.

A jó hangulatú délutánt egy közösen elénekelt dallal zártuk.
*

Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Ökoiskola
címet adományozott az Algyôi Általános Iskola részére, elismerve ezzel az iskola kör-
nyezeti nevelés terén végzett sokéves kiemelkedô munkáját. 

*
2005. május 4-8. között hebertsfeldeni pedagógusok voltak vendégeink a német is-

kolánkból. Aktívan részt vettek az iskolai életünkben: tanítási órákat, kézmûves fog-
lalkozást látogattak, és együtt dolgoztak diákjainkkal.

Az iskolai tapasztalatcsere mellett gazdag, változatos program várta a kollégákat.
Kirándulást tettek Kecskemétre, Bugacra, Ópusztaszerre és megismerkedtek Szeged
nevezetességeivel. A programba aktívan bekapcsolódtak iskolánk tanárai és németül
tanuló diákjai is. 

Jó hangulatú búcsúesttel zártuk ezt a néhány közösen töltött napot.
Az egyik hebertsfeldeni kolléga, Kasza Mónika, aki magyar származású, néhány

hét múlva visszatért iskolánkba, hogy segítsünk egy közös projekt megvalósításában.
A bajor iskolában szeretne egy magyar iskolai napot szervezni, ahol a német gyerekek
magyar iskolai szokások szerint tölthetnek el egy napot, és ismerkedhetnek Magya-
rországgal.” 

„Zöldkártya” jutalomkirándulás
Az Algyôi Általános Iskola tanulói az iskolai,

területi, országos versenyekért, fellépésekért, kö-
zösségi munkáért jutalomkártyákat, zöldkártyá-
kat kapnak. Ezeket az alsós és felsôs gyerekek
egész évben gyûjthetik, majd a legtöbbel rendel-
kezô diákok egy jutalomkiránduláson vehetnek
részt a tanév végén. 

Június 15-én Budapestre utaztunk 45 tanuló-

val. Ellátogattunk a József Attila évforduló alkal-
mából a költô szülôházába, a Petôfi Irodalmi
Múzeumba, ahol megtekintettük a József Attila
fotókiállítást és a Petôfi termeket. A gyerekek a
tanult költôkrôl többet megtudhattak, több képet
láthattak, így tudásukat jobban elmélyíthették.
Ezt követôen a Budapesti Állatkertben sétáltunk,
ahol az érdeklôdôknek állatbemutatót rendeztek.

Algyô Nagyközség Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény
Gyermekjóléti és Családsegítô Szolgálata

6750 Algyô Egészségház utca 42. Tel.efonszám: (62) 267-866.
Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.

Ügyfélfogadás:
Hétfôtôl csütörtökig: 8.00 és 15.00 óra között.

Pénteken: 8.00 és 10.00 óra között.
Ingyenes pszichológiai tanácsadás:

Minden második héten szerdán 13.30 és 15.30 óra között, idôpont egyeztetéssel.
Ingyenes jogi tanácsadás:

Minden hónap elsô szerdáján 13.30 és 16.30 óra között, idôpont egyeztetéssel.
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Személy és kisteherautók javítása, 
vizsgára felkészítés, vizsgáztatás.

Féktárcsák, betétek, vezérmû szíj,
vízpumpa, AC pumpák, kerékcsapágyak olajcseréje, 
ABS, injektorok, elektromos- gyújtások, önindítók 

felújítása.
Üveg és karosszériagravírozás 

UV PERMANENTMARK rendszerrel.

Üzlet és mûhely: Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax:62⁄452-750
Szeged,Vasas Szent Péter u. 27⁄A.

Tel⁄fax:62⁄55-77-68 ; 55-77-69
Nyitva: H–P.: 8–17, Szo.: 8–12 Rádiótelefon: 20⁄9258-386

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 kö-

szönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)

sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet

06-20-9433645

BÁBOLNA NAPOSCSIBE ÉRTÉKESÍTÉS

Közvetlenül Bábolnáról, Szegeden a Szabadkai út 88. sz. alatt a régi helyen, fo-
lyamatosan már nyolcadik éve. Hús hibrid vegyes ivarú, intenzív tojó jérce, kettôs
hasznosítású falusi barna egyes ivarú.

Naposcsibe rendelés határideje: szállítás napja
Május  13 -ig június  10-én
Május   27-ig június   24-én
Június   10-ig július      8-án
Június   24-ig július    22-én

Késô esti érkezés esetén átadás szombaton.
Ugyanitt elônevelt bábolnai csirke Bábolna és Purina tápok, szemestakarmányok,

darák, korpák, kiegészítôk. 
Fémzárolt vetôburgonya, esetenként akciós áron tojótyúkok, kakas, pecsenyekacsa

eladás. 
Nyitvatartási idô: H-P: 8–12;  14–17,  Szo,: 8–12 óráig.

Érdeklôdjön személyesen, vagy a 06⁄30⁄529-7491 telefonon.

APRÓK

JAWA 50-es
mûszaki könyvét
megvásárolnám.
Ács S. Sándor

*
Redôny, reluxa,

h a r m o n i k a a j t ó ,
szalagfüggöny ké-
szítés. Tel.: 06-
30⁄953-0395

Ingyenes jogi tanácsadás
és segítségnyújtás Algyôn

Az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támoga-
tásával szeretettel várunk minden érdeklôdôt
ingyenes jogi tanácsadásra és segítség-
nyújtásra. Jogi tanácsadók: 

Dr. Ampovits Ágnes ügyvéd
Dr. Gonda János ügyvéd

A jogi tanácsadás helye: Algyô, Búvár u. 5.,
faluház. 

Idôpontja: minden hétfôn 16-18 óra között.
Elôzetes bejelentkezés: telefonon 

62⁄267-026, mobilon: 30⁄9852-564.



Könyveken nevelôdik az ember.
Az állítás a mi nemzedékünkre
biztosan igaz. A könyvek szeretete
az iskolás kortól máig kísér, szá-
momra olvasni ma is gyönyörûség.
Hogy a sokszáz emlékezetes olvas-
mányom közül melyik az, amely
számomra a legnagyobb élményt
adja, amely legmélyebben érint,
amelybôl a legtöbbet tanultam,
amelyikkel a legjobban azonosu-
lok? Egyetlen ilyen könyv nincs! 

Magyar és világirodalmi ifjúsá-
gi regényeken nôttem föl – az indi-
ánregényeken, aztán a Pál utcai fi-
úkon, az Egri csillagokon. Min-
denevônek számítottam, vagyis
nem csak az úgynevezett irodalmi
értékû mûveket faltam, hanem azt
is, amit anyám olvasott, vagy amit
a nôvérem kapott ajándékba – így
például Marina Raszkova, a kiváló
szovjet pilótalány életét ugyanúgy,
mint Rinaldo Rinaldini, a sziklák
fejedelmét. Természetesen az ép-
pen aktuális divatnak megfelelô
könyvek is a kezembe kerültek, s
igennel válaszolhattam a kérdésre,
hogy olvastad már Garcia Mar-
queztôl A száz év magányt, Jorge
Amadótól a Holt tengert, vagy
Kenneth Roberts-tôl Az északnyu-
gati átjárót? Megfogott, értelmez-
tem, de igazán nagy éménynek a
történelmi témájú regények marad-
tak, s közülük is a leginkább Pas-
suth László huszonegynéhány
könyve – a Hétszer vágott meztôl
az Esôisten siratja Mexikót-ig, a
Medúzafejtôl A harmadik udvar-
mesterig. 

Mondhatni mindent összeolvas-
tam, sok tanulságos, szép, igaz tör-

ténetet ismertem meg. Egyik
könyv persze közelebb van hoz-
zám, mint a másik, de legszíveseb-
ben azokra emlékezem, amelyek
meghatottak, megfogtak – akár
egyetlen maradandó mondattal. Az
ilyen olvasmány arra késztet, hogy
újból és újból kézbe vegyem, elol-
vassam – a könyvet. Ilyen például
Mikszáth Különös házasságának
az a mondata, amelyre így emlék-
szem: „A politika kifestett nô, és
végül bizonyosan megcsal, de egy
idôre nagyon bele lehet bolondul-
ni...“ Mennyire igaz! A száz évvel
ezelôtti írói meglátás ma is eliga-
zítja a az embert, aki politizálásra
adja fejét. Vagy ilyen szerzô Wass
Albert is, akire egy barátom
könyvajándéka hívta föl a figyel-
mem, s mikor olvasom lenyûgözô
történeteit, olyan mondtakora buk-
kanok, mint például: „...embereket
ismertem meg, s általuk jutottam
magamhoz is közelebb...“ Nekem
ez arról is szól, hogy csak mások-
kal együtt dolgozhatunk, s a kör-
nyezetünk tükröt tart, amibe pil-
lantva önmagunkhoz juthatunk kö-
zelebb. S persze itt az elsô olyan
mondat, amelyet az elôzôekhez ha-
sonlóan ôrzôk, mert az én élettör-
ténetemre is érvényesnek érzem. S
ezzel visszakanyarodom az ifjú-
korhoz, az elsô regényélményem-
hez: Anna Jürgens az Irokézek fia
címû története tízéves gyerekként
mélyen érintett – az utolsó monda-
ta miatt... Úgy kezdôdik a regény,
hogy Észak-Amerikában egy
sápadtarcú családot legyilkolnak
az irokézek, s az egyetlen túlélôt, a
fehér fiút magukkal viszik. Elôször

ellenségesen fogadják, aztán a fiú
beépül a közösségbe, megismeri és
elfogadja az indián szokásokat, a
családfôt apjának tekinti és „igazi“
irokézzé válik. Kalandok során el-
kerül az indiánoktól, aztán vissza-
tér – haza, s mikor megérkezik, a
fogadott-választott apja azt mond-
ja: „Ma éjjel jól fogsz aludni fiam,
hiszen itthon vagy megint.“ E
mondta végig kísérte az életem,
mert abban a hitemben erôsített,
hogy a család, az otthon biztonsá-
ga, a megszokotthoz és a közös-
séghez való ragaszkodás, a haza ta-
lálás boldogsága adja vissza az
ember egyensúlyát. 

Az otthon nálunk a könyvek
otthonát is jelentette, hiszen Algyô
elsô könyvtára ott volt az apámék
házában, ahol mi most is lakunk.
Az egyik elsô könyvtáros pedig a
nôvérem volt, akinek nagyon sok
élvezetes találkozást köszönhetek,
mert figyelemmel kísérte, irányít-
gatta, kitôl és mit olvasok. Leg-
utóbb viszont fordult a kocka: tô-
lem kapott elôször Wass Albert-
könyvet, amiért hálálkodva „cseré-
be“ kölcsön adta Szabó Magdától
Az ajtót, s én nem tudtam letenni a
könyvet, elhagyni Szeredás
Emerenc történetét, amíg el nem
olvastam az utolsó mondatot...

Azt is mondhatnám, Nagy
Könyv játékban én már elkeltem
az Irokézek fiánál, az elsô igaz ol-
vasmányélménynél. Ugyanakkor
nagy utat jártam be – Anna Jürgen-
stôl Szabó Magdáig.

dr. Piri József
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Algyô Nagy Könyve: az Egri csillagok
Lezárult a Nagy Könyv já-

ték második fordulója. Eldôlt,
hogy melyik az a 12 könyv,
amelyik októbertôl újra verse-
nyezni fog egymással, velünk.
Bizonyára sokunk kedvenc
könyve bekerült a top 12 közé,
de biztos vannak olyanok is,
akiknek kedves könyve nem
versenyezhet tovább – leg-
alábbis a televíziós és interne-
tes játékban. 

Mi azonban továbbra is vár-
juk írásaikat, könyvajánlásai-
kat, melyeket folyamatosan
megjelentetünk az Algyôi Hír-
mondóban. A beküldôk könyv-
jutalomban részesülnek.

Köszönjük az algyôieknek a
könyvtárban leadott szavazato-
kat. Összesen  141 szavazó
1255 szavazatot adott le 97 re-
gényre, ami azt jelenti, hogy
átlagosan 9 könyvet jelöltek
meg. Most is, mint az elsô for-

dulóban, a nôk és a 14 éven fe-
lüliek voltak aktívabbak. Az al-
gyôi TOP12 kicsit eltér az or-
szágostól (zárójelben az orszá-
gos szavazás sorrendje) 1. Egri
csillagok, 2. A Pál utcai fiúk, 3.
Vuk (19), 4. Indul a bakterház
(15.), 5. A két Lotti (21.), 6.
Harry Potter és a bölcsek köve,
7. A kis herceg, 8. Kincskeresô
kisködmön (29.), 9. A kôszívû
ember fiai (14.), 10. Elfújta a
szél (22), 11. Tüskevár, 12. A
Gyûrûk Ura.

A Nagy Könyv TOP12 abc
sorrendben (zárójelben az al-
gyôi helyezés) 1984 (Orwell -
78.), A Gyûrûk Ura (Tolkien-
12.), A kis herceg (Saint-Ex-
upéry-7.), A Mester és Mar-
garita (Bulgakov-42.), A Pál
utcai fiúk (Molnár Ferenc-2.),
Abigél (Szabó Magda-17.), Az
arany ember (Jókai Mór-18.),
Egri csillagok (Gárdonyi Géza-

1.), Harry
Potter és a
b ö l c s e k
k ö v e
(Rowling-
6.), Mici-
m a c k ó
( M i l n e -
24.), Száz
év ma-
g á n y
( G a r c i a
Marquez-
76.), Tüs-
kevár (Fekete István -11.).

A Nagy Könyves szavazás
októbertôl folytatódik, amikor
a TOP 12-be bekerült regények
kampányfilmjeit tekinthetjük
meg. Egy alkalommal két fil-
met vetít majd az MTV, me-
lyek közül az egyik kiesik, a
másik pedig tovább jut. Addig
is várjuk írásaikat, és jó olva-
sást kívánunk a nyárra! 

Augusztusban:
zárva

Az algyôi könyvtár idén augusztus 1-
jétôl augusztus 27-ig a nyári tábor, aztán
pedig festés és leltár miatt zárva tart.

Számítógépes és újságíró tábor
A könyvtárban idén is lesz számító-

gépes és újságíró tábor, ahol a gépkeze-
lés és újságírás fortélyai mellett lehetô-
ség lesz sok számítógépes és hagyomá-
nyos játékra, versenyre, vetélkedésre,
mozgásra, kirándulásra. Ismét összeállít-
juk az Algyôi Hírmondó Telenyár mel-
lékletét, mely József Attila 100. szüle-
tésnapjának állít majd emléket.

A tábor idôpontja: augusztus 1-6-ig
(6 nap). Részvételi díj: 5000,- Ft⁄fô Bô-
vebb felvilágosítás a könyvtárban: 517-
170.

Anna Jürgenstôl Szabó Magdáig
Maradandó mondatok

Az ösgyeviek 
találkozója elé
Az Ôsgyeviek Baráti Köre éves

nagy találkozójára készül. Az újjá vá-
lasztott, s létszámában kibôvült új ve-
zetôség nem akar semmiben lemarad-
ni, ezért tartalmas, gazdag programot
ígér a tagságnak, s a meghívott vendé-
geknek. A faluházban az idei  július
23-án az egész nap az ösgyevieké!
Íme, a teljes program: 10 órától Gyü-
lekezés az aulában, regisztráció – az
érkezôk számbavétele. Az ÔBK elnöke
mindenkit egy-egy pohár jéghideg
pezsgôvel köszönt. 12 órakor a talál-
kozón megjelentek közösen elénekelik
az Ôsgyeviek szervezetének himnuszát
az „A kanyargó Tisza partján” címû
dalt. A találkozót köszönti az újravá-
lasztott vezetôség nevében Karsai
László, az ÔBK elnöke. Beszámoló
hangzik el a vezetôségválasztás tapasz-
talatairól, középpontba állítva a jövô
évben esedékes „20 éves az ÔBK” ju-
bileumi évforduló tervezett tennivalóit.
Szinte már hagyományszerûen vissza-
térô színfoltja a találkozónak, hogy
Algyô Nagyközség Polgármestere, dr.
Piri József tájékoztatót ad a résztve-
vôknek a falu közérdeklôdésre számot
tartó dolgairól, terveirôl. Szórakoztató
mûsort ad a Szegedi Nemzeti Színház
kiválósága Kónya Krisztina énekmû-
vész. Kedvelt és ismert operett-dalok-
ból egy csokrot kap a találkozón részt-
vevôk köre. Zongorán kísér Lakatos
Béla, a Parlandó elismert zenei vezetô-
je. Közös ebéd: 13.30 óra táján. Ze-
nei aláfestést Páska Illés, a korábbi ta-
lálkozókból ismert és elismert zenész
ad.

Reméljük mindenki tetszését elnyeri
majd ez a találkozónk is!

Karsai László
ÔBK-elnök
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TELJESKÖRÛ 
SZEMÉSZETI 
VIZSGÁLAT

Felnôtteknek és gyermekeknek!

SZEMNYOMÁSMÉRÉS

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
(asztigmiás töréshibáknál is)

SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA

TB-VÉNYEK BEVÁLTÁSA, FELÍRÁSA

Szeged, Tisza L. krt. 75.

Bejelentkezés telefonon: 62⁄420-642

Újszerû 4 éves Zanussi
120 l-es háztartási hûtô
és 300 l-es fagyasztóláda

eladó.

Irányár:  
22 és 33 ezer forint

Érdeklôdni:
06-30⁄455-6613, 
06-30⁄374-7212

Utazzon biztonságban!!!

UTASBIZTOSÍTÁS 

köthetô már Algyôn is.

Bite Tamás

30⁄605-6988

Bartók B. u. 29. 

Benzinmotoros fûnyíróval és szegélynyíróval fûnyírást

vállalok, valamint láncfûrésszel favágást.

Érd.: Vidács Ferenc 06-30⁄9760165

Az Algyôi  VSM BT
Konténeres 
törmelék- és 

sittszállítást vállal.
2200 Ft⁄m3-es áron.

Tel.: 06-20-9823-107,  

20-9791-088

Kézimunkázók

Kalocsai elônyomott
kézimunka kapható,
elônyomást vállalok.

Gonda Károlyné
Algyô, Lôrinc u. 1.

Tel.: 268- 556
06-30⁄6231538 

a gumisok
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Az indiai citromfû
A gyógyászatban levélrügyeit és szá-

rát használják. Általában májpanaszok
elleni teát készítenek belôle. Gyakorta
alapanya kozmetikumoknak is, belôle
készítik a citromfû illóolajat, ami nem-
csak gazdag A vitaminban, de fertôzés-
gátló is, valamint tonikként, élénkítôként
és fertôzésgátló képpen zsíros bôrre is
használják. Egyéb kozmetikumok alap-
anyaga és aromaterápiás olaj is. 

Erôs citromillatú, évelô fûféle. Leg-
könnyebben a gyökérgumók elválasztá-
sával szaporítható. Kedveli a gazdag ter-
môtalajt és a napos helyeket kedveli.
Nem viseli el a hideg, csípôs szelet.

A fekete üröm
Az egész növényt használják a gyó-

gyászatban. Teáját gyomorhurut és
emésztési problémákra isszák, néha reu-
mát is kezelnek vele. Rovarirtó hatású,
gyakran alapanyaga házi permetezôsze-
reknek is. Gyakran adják sörhöz, a kony-
hában (zsíros) húsokat ízesítenek a feke-
te ürömmel. Vigyázat: sok embernél he-
ves allergiás reakciót válthat ki! Lágy-
szárú, évelô növény. Kedveli a napot és a
félárnyékot, Magról könnyen szaporítha-
tó. Európában és Észak-Amerikában ôs-
honos, hazánkban is gyakori növény.

Vérehulló fecskefû
A népi gyógyászatban már az ókor óta

ismert. Narancssárga tejnedvét sárgaság
ellen használták. A tudomány igazolta

gyógyhatását. Erôsen mérgezô drogját
ma már kizárólag a gyógyszeripar dol-
gozza fel. Fájdalomcsillapító hatása a
morfinéhoz hasonló, a mákfélék rokona.
Friss hajtásának nedve irtja a szemöl-
csöt.

Mezei iringó 
Száraz legelôk elterjedt, szúrós levelû

és virágzatú gyomja. A petrezselyemre
emlékeztetô karógyökerének fôzete vize-
let- és epekôhajtó hatásáról ismert.

Orvosi pemetefû 
A légzôszervi megbetegedéseknek

már az ókorban is ismert gyógyszere.
Tüdô- és májbetegségek ellen a rómaiak
is használták. A kellemes illatú növény
drogja – a sûrû szôröktôl fehéren moly-
hos, ajakos virágú hajtás – ma is kere-
sett. Teája epeelválasztást serkentô, ideg-
nyugtató, szívmûködést szabályozó.
Mézzel ízesítve a krónikus légcsôhurutot
gyógyítja. Gyógy-cukorkát is készítenek
belôle.

Lándzsás útifû 
A népi gyógyászat egyik leggyakrab-

ban alkalmazott növénye – a nagy útifû-
vel együtt – a tüdôbaj elleni teák fô alko-
tórésze. Belsô vérzések esetén is javasol-
ták. Külsôleg a friss levelek makacs se-
bekre, gyulladásos daganatokra kötve
fejtenek ki jótékony hatást. Nyálkaoldó,

köhögéscsillapító tulajdonsága miatt ma
is használják a köhögés elleni teákban.
Magjának fôzete gyermekeknek enyhe
hashajtó. Alkoholos kivonata szúnyog-
csípés ellen jó bedörzsölô szer.

Papsajtmályva 
Az ó- és középkor óta sok betegség

orvoslására használják. Drogja nyálka-
anyagot tartalmaz. Teája éppúgy, mint
rokonáé, az erdei mályváé, csökkenti a
köhögési ingert. Gyomorfekély és bélhu-
rut esetén is jó hatású. Torok-, mandula-,
fogínygyulladás elleni öblögetô szer. Bo-
rogatóként alkalmazva lágyítja a dagana-
tokat, enyhíti a köszvényes fájdalmakat.

Orvosi székfû 
A görögök már az ókorban is sikerrel

alkalmazták nôi betegségek gyógyításá-
ra. Fészkes virágzatba tömörülô virágai
keserûanyagot, illóolajat – azulént tartal-
maznak. Drogja mindmáig világszerte az
egyik legfontosabb házi orvosság. Forrá-
zata elsôrendû gyulladáscsökkentô. Fog-
íny, torokgyulladás esetén jó öblögetô,
hatásos szemborogató. Bélgörcs ellen,
szélhajtó teaként már csecsemôkorban is
adható. Teáját tisztán vagy más füvekkel
keverve bél- és hólyaghurutnál, hûléskor
itatják. Az azuléntartalmú krémek, ola-
jak, babaápoló szerek nyugtatják a bôrfe-
lületet. 

(Felhasznált forrás: Internet)

Fûben fában orvosság

Május elején Európa-napot
tartottak a Bajorországi Neu-
drossnfeldben. A rendezvény
díszvendége Magyarország
volt. Válogatott csapatunknak
az volt a feladata, hogy bemu-
tassuk hazánk kultúráját, kéz-
mûvességünket, zenénket és
táncainkat, ételeinket, italain-
kat, idegenforgalmi lehetôsé-
geinket.

Késô este indultunk útnak,
s másnap délben érkeztünk
Neudrossenfeldbe, egy han-
gulatos kisvárosba, nem
messze a Majna forrásától.
Ami elôször feltûnt, a rend és
a tisztaság. Mindenütt zászlók
lobogtak, a részt vevô uniós
országok zászlói. A fôtéren
ódon templom, s a kastély. Itt
volt a találkozónk a helyi
szervezôkkel. Nagy volt a
sürgés-forgás, hisz a díszte-
rembe neves politikusokat
vártak: Habsburg Ottót, Han-
s-Dietrich Genschert, Horn
Gyulát, akik IV. Károly ér-

demérmet vehettek át a dísz-
teremben.

A magyar kézmûvesek a
kastély egyik termében kap-
tak kiállítási lehetôséget. Töb-
bek között mezôtúri kerami-
kus, csorvási viselet-készítô,
szentesi bútorfestô, mezôkö-
vesdi hímzô és bútorfestô,
nádudvari fekete keramikus,
kalapos, szegedi tûzzomán-
cos, fafaragó, bôrmûves, s jó-
magam algyôi szövô, mutat-
hattuk be munkáinkat. Mi, ki-
állítók, tájjellegû népviseltbe
öltözve, mesterség-bemutatót
tartottunk minden standnál az
érdeklôdôknek.

A tornacsarnokban volt fel-
állítva a nagyszínpad. Itt fo-
lyamatos népzenei és nép-
tánc-mûsorokat tartottunk. A
kivetítôn bemutathattuk a ró-
lunk készült videó-anyagain-
kat. Körben az asztaloknál
borvidékeink borait kóstoltat-
ták: egri és szekszárdi boro-
kat, valamint panyolai pálin-

kát. A turisztika iránt érdeklô-
dôk itt kaphattak szóróanya-
gokat a falusi vendéglátósok-
tól és a Balaton környéki üdü-
lési lehetôségekrôl.

Az udvaron, az ízek utcá-
ján találta magát az érdeklô-
dô. Csongrád-megye szegedi
paprikát, Pick szalámit kós-
toltatott, s a bográcsban min-
dig rotyogott valami magya-
ros finomság. A magyar sza-
kácsfiúk versenyt fôztek a
csehekkel, angolokkal, franci-
ákkal. Odébb pompos sült a
kemencében, kürtôskalács il-
lata töltötte be az udvart. De
volt itt is borkóstolás és az el-
engedhetetlen sörcsapolás is.

A kétnapos rendezvényen
ellátogattak hozzám a dísz-
vendégek, Habsburg Ottó,
Horn Gyula és Dr. Walter
Mixa bíboros is. A két nap
alatt újságírók és TV-stábok
tudósítottak a rendezvényrôl.

A jellegzetes magyar népi
hangszert, a citerát férjem

mutatta be a nagyközönség-
nek s ezzel nem csak jó han-
gulatot teremtett a kézmûves-
munkához, de egy TV-stáb ér-
deklôdését is felkeltette, akik
külön mûsort kértek tôle.

A rendezvényen a münche-
ni kereskedelmi fôkonzul-asz-
szony személyesen, késôbb
faxban is megköszönte rész-
vételünket.

Úgy érzem, sikerült ízelítôt
nyújtani hazánk kincseibôl,
hisz nem csak ételeink, itala-
ink arattak osztatlan sikert, de
az is bizonyossá vált szá-
momra, hogy a helyi hagyo-
mányok, a zene, a tánc, a kéz-
mûvesség is turistacsalogató
lehet.

Örülök, hogy részt vehet-
tem ezen a színvonalas ren-
dezvényen, s külön köszönöm
Algyô Nagyközség Önkor-
mányzatának önzetlen támo-
gatását!

Gálné Nagy Ildikó
szövô, népi iparmûvész

Európa-nap (Neudrossenfeld, Bajorország)
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Július    04 –08.:          12.00 –16.30 óra között.
Július    11–15.:         08.00–12.30 óra között.
Július    18–22.:          12.00–16.30 óra között.
Július    25–29.:          08.00–12.30 óra között.
Augusztus 01–05.: 12.00–16.30 óra között.
Dr. Bakó Ildikó július18–22-ig szabadságon lesz,

betegeit helyettes látja el.
Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány

hosszabbításának megszervezése.

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:

július 04-08.: 12.30-tól 16.30-ig,
július   11-15.:  07.30-tól 11.30-ig,
július  18-22.: 12.30-tól 16.30-ig,
július 25-29.:   07.30-tól 11.30-ig,
augusztus 01-05.: 12.30-tól 16.30-ig,
augusztus 08-12.: 07.30-tól 11.30-ig.

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

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

Telefon: 268-038:

Hétfô:   10-tól 12 óráig,
Kedd:   10-tól 12 óráig,
Szerda:  13-tól 15 óráig,
Csütörtök: 10-tól 12 óráig,
Péntek: 10-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: péntek: 12.00-tôl 14.00 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 órától 15 óráig,
Algyô, Egészségház utca 42. Telefonszám: 268-038. Az
elôszôr 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:

Július    04–08.:              07.30–12.00 óra között.
Július    11–15.:                12.30–16.30 óra között.
Július    18–22.:                07.30–12.00 óra között.
Július    25–29.:               12.30–16.30 óra között.
Augusztus 01– 05.:            07.30–12.00 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Házasság
05.21-én   Fodor Attila és Nemes

Andrea, 2005.05.21-én  Gelcz Miklós
és Gombos Ágnes,  06.04-én  Balogh
Sándor és Tari Ildikó, 06.15-én Nokta
János György és Sipos Ildikó Ágnes
kötött házasságot.

Születés
Vidács Mártának és Varga

Sándornak  Gergely (05.25.), Suti
Ildikónak és Gavallér Istvánnak
Erika (06.01.), Dunai Tímeának és
Korponai Zsoltnak Zsolt (06.09.) nevû
gyermeke született.

Halálozás
Zombori Györgyné született Bakos

Ilona (05.31.) elhunyt.

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
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Az Országos Népmûvésze-
ti Kiállítást idén 14. alkalom-
mal rendezték meg Élô Nép-
mûvészet címmel. A tárlaton
a legszínvonalasabb kortárs
népmûvészek, kézmûvesek,
alkotó mûhelyek, egyesületek
mutatkozhattak be. Idén jelen
voltak a határon túli magyar
területek alkotói is. A buda-
pesti bemutatót helyi-megyei
kiállítások, elôválogatások,
országos szakmai pályázatok
elôzték meg, így az Élô Nép-
mûvészet kiállításon valóban
a népi kézmûvesség színe-ja-
va volt megtekinthetô – a
tárgyalkotó népmûvészet
minden területérôl. A kiállí-

tott tárgyak között láthattak
az érdeklôdôk míves, hiteles
rekonstrukciót, olyan tárgya-
kat, melyek híven ôrzik a ha-
gyományos népmûvészet tár-
gyi világát. Ugyanakkor he-
lyet kaptak azon új törekvé-
sek is, melyek a mai kor szá-
mára készültek, a mai lakás,
környezet és viselkedéskultú-
rába szervesen illeszkednek,
modernek, mégis ôrzik a múlt
üzenetét. Ezt közvetítette szô-
nyegeivel, szôtteseivel a me-
gye alkotói közül kiválasztott
Gálné Nagy Ildikó szövô népi
iparmûvész, aki az országos
kiállításra vihette így el
Algyô hírnevét. 

Az Algyôi Repülôs Emléknapot
2004-ben elsô alkalommal rendeztük
meg a hangár és a szabadidôközpont
területén. Célunk volt a pünkösdi
ünnepkör és népszokások, valamint
a gyermeknap összekapcsolása a
rendhagyó megemlékezéssel. Idén
május 28-án a Hangárba Rádió7 Par-
tit szerveztünk. A programok színes
kavalkádja természetesen másnap is
folytatódott. 

Algyôn a volt reptér területén
1938-1968 között használták a han-
gárt. Ehhez kapcsolódóan repülés-
történeti állandó kiállítás bôvített
anyagát adta át Klárafalvi Aladár, a
Szegedi Repülô Egyesület örökös
tiszteletbeli tagja. 

Az anyag idén két új tablóval, va-
lamint az üvegvitrinekben bemuta-
tott tárgyi emlékekkel bôvült. Ezeket
számunkra közreadta: Klárafalvi
Aladár, Karsai Lászlóné, özv. Masz-
lag Józsefné, Paulisz Béláné. Termé-
szetesen tovább is bôvíthetô az
anyag, ebben szeretnénk az algyôi-
ektôl segítséget és támogatást is kér-
ni. 

Az ünnepi mûsor részeként Rácz
Kristóf, az Algyôi Általános Iskola
diákja Majakovszkij gyermekversét
szavalta el, felkészítô tanára Tor-
máné R. Nagy Mária tanárnô volt.
Személyes hangvételû, kedves sza-
vakkal köszöntötte a megjelenteket
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mester asszony, majd a fôépület
homlokzatánál folytatódott a meg-
emlékezés. Ünnepi beszédet mon-
dott Vitéz Bokor András, a Veterán
Repülô Szövetség tagja,  volt Bücker
pilóta. Külön köszöntöttük a  megje-
lentek között a Veterán Repülô Szö-
vetség tagjait: vitéz Bokor Andrást,
Molnár Mihályt, Pusztai Jánost, Dö-
me Bélát, Klárafalvi Aladárt.  

A tavaly átadott emléktábla ko-
szorúzásában részt vettek Algyô
Nagyközség Önkormányzata részé-
rôl Molnárné Vida Zsuzsanna alpol-
gármester asszony és Herczeg József
önkormányzati képviselô, magán-
személyként Paulisz Béláné és Kar-
sai Lászlóné, valamint azAlgyôi Fa-
luvédô Egyesület nevében Bera Sán-
dor elnök.  Díszvendégeinket egy-e-
gy szál virággal is köszöntöttük. A
vendéglátás részeként a külön meg-
hívóval rendelkezôket díszebédre
vártuk, összesen 50 fôre fôztek a
szabadidôközpont munkatársai. 

Idén elsô alkalommal rendeztük
meg az algyôi pálinkafôzetek verse-
nyét. Jelentkezni elôzetesen lehetett
Csiszer Lászlónál, fél liter pálinká-
val, illetve a fôzésrôl szóló tanúsít-

vánnyal. Nevezéseket két kategóriá-
ban fogadtunk: tiszta gyümölcspár-
lat, valamint vegyes-, törkölypálinka
kategóriákban. Tiszta gyümölcspá-
linka kategóriában ezüst minôsítést
kapott Fejes Imre (barack) és Guba-
csi Zoltán (szilva), elsô helyezett lett
Fejes Imre (szilva). Vegyes-, illetve
törkölypálinka kategóriában ezüst
helyezést vihetett haza Zánthó Ist-
ván és dr. Loydl Péter. Aranyos lett
Papp József. Bronz minôsítést érde-
melt ki: Makra Jenô, Nagy László,
Kun Szabó András, dr. Gubacsi Ede,
Juhász Sándor, Harcsás Gizella. A
verseny legkülönlegesebb pálinkáját
Molnárné Vida Zsuzsanna készítette
el, közönségdíjas Herczeg József
lett. 

A repülôs emléknap kiegészítô
rendezvénye volt a „Nagy Könyv”
vetélkedôsorozat, mely az országos
versenyt kiegészítette – népszerûsít-
ve az olvasást az emberek körében.
Ezen dolgozott Ménesi Lajosné és
Kiss Mihályné, segítôik voltak az Al-
gyôi Tollforgatók Baráti Körének
tagjai. Külön sátrukban számos
gyermek és felnôtt megfordult, so-
kan leadták szavazataikat is. 

Tápéról Vörös Endre repülômod-
elleivel lepte meg a közönséget,
nagy sikert aratva. A nap kiemelke-
dô elôadói voltak a szegedi Sas Íjá-
szok (Lele János), akik honfoglaló
nomád fegyveres bemutatóval színe-
sítették programjainkat.  Ruháikkal,
megjelenésükkel és fegyverzetükkel
igazi színfoltjai voltak a Hôsök Nap-
jának. 

A repülôsnappal párhuzamosan
az algyôi Egyesített Szociális Intéz-
mény vezetôje, Jankovicsné Veres
Katalin és munkatársai tartották a
Családi Gyermeknap foglalkozásait. 

Az Algyôi Mûvészkör tagjai
(Gálné Nagy Ildikó, Fodor Jánosné
Erzsébet, Nyári József, Magyarné
Anna, Belovainé Julika, Szalontai
Ferencné és még sokan mások) kü-
lön sátorban tartották egész napos
kézmûves játszóházukat. Idén töb-
bek között gyöngyfûzés, algyôi hím-
zésminták, szalvétatechnika, üveg-
festés volt választható.

A nap folyamán több mint négy-
százan voltak kíváncsiak a
rendezvénysorozatra és ismerkedhet-
tek meg a szabadidôközpont adottsá-
gaival. Idén koraestig tartottak a ren-
dezvények: repülô modellezés, foci,
folyamatosan kézmûves játszóház,
illetve  a Bojtorján Együttes élô kon-
certje várt kicsiket és nagyokat egy-
aránt. Reméljük, jövôre is találko-
zunk!

Országos kiállításon Algyô népi iparmûvésze

Magyarok az óriások földjén 

A Gyûrûk Ura valós világa
Ki ne hallott volna Gulli-

verrôl, a kalandorról és cso-
dálatos utazásairól?! A valós
és képzeletbeli világok közti
utazásra invitálunk minden
érdeklôdôt és algyôi világjá-
rót. Az Algyôi Gulliver Klub
célja, hogy az élménybeszá-
molót tartók megismertessék
a Föld bolygó érdekességei-
vel, személyes élményeikkel
társaikat. 

Az egyiptomi sivatag hô-
ségével szolgált Bera Sán-
dor, Ausztráliától Dél-Koreá-
ig állhattunk ki a környezet-
védelem fontossága mellett
Mészáros Balázs oldalán, jú-
nius 15-én pedig Folberth
Péter izgalmas diaképes uta-
zásra invitált minket a tûz és
víz világába, Izlandra. A
gyalogos kutató expedíció 5
magyar tagja a világon talán
elsôként gyalogolta keresztül
2000-ben, majd 2003-ban a
vulkánok, gejzírek, vízesé-
sek, a szurdokok és kanyo-
nok világát. A fotók bemu-
tatták, milyen is egy meghitt
baráti vacsora tûzô napsütés-
ben- éjfélkor, vagy hogy
geotermiával fûtik még az
utakat is az ott élô kis közös-
ség tagjai. A vendégszeretô
népek a nem éppen vendég-
marasztaló környezetet félté-
kenyen óvják a környezeti és
emberi behatások elôl, meg-

lepô módon máig önellátók
banánból és narancsból –
üvegházaiknak köszönhetô-
en. A fotókon feltárult a vul-
kanikus tavak égszínkék tisz-
tasága, Európa legnagyobb
vízesése, az intenzív vulka-
nizmusnak köszönhetô mini-
óriás gejzírek feltörô ereje.
Folberth Péter beszélt az
élelem és vízhiányról, az ál-
taluk fellépô vitaminhiány
pszichés hatásairól, az em-
bert próbáló mínuszok és
napégések fájdalmairól, s ar-
ról a tapasztalatról, hogy a
XXI. században, a gyorsét-
termek és számítógépek,
internet világában milyen
egyszerû és pöttöm egy em-
beri élet a természet „lágy
ölén”. 

A sorozat szeptemberben
folytatódik, 14-én, szerdán
este hattól „45 év a Föld
körül – érdekességek a
nagyvilágból” címmel dr.
Soproni Lajos tart elôadást.
Úticélunk lesz többek kö-
zött Japán, Tibet, Nepál,
Alaszka és Új-Zéland. Az
élménybeszámolót tartók
közül pedig az év végén
egy kétszemélyes társas
utazást sorsolunk ki a Dóm
Tourist támogatásában. Je-
lentkezni lehet a faluház-
ban, minden kalandort szí-
vesen várunk!

Algyôi Faluház és Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu 
Internet: www.algyo.hu⁄faluhaz E-mail: szabadidokozpont@algyonet.hu 

Igazgató: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné.   
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12 Programajánló 2005. júliusi Hírmondó

Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer  1000 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
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

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

Nyomás:  GOLD PRESS Nyomda

Faluházi vásárnaptár 
JÚLIUS 5. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár.
JÚLIUS 6. (szerda) 9-12 óra Mûanyag vásár.
JÚLIUS 8. (péntek) 9-12 óra Ruha, cipô vásár.
JÚLIUS 12. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár.
JÚLIUS 14. (csütörtök) 8-12 óra Méteráru vásár.
JÚLIUS 15. (péntek) 9-12 óra Ruha, cipô, vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 18. (hétfô) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 19. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár.

Megyei mûvészeti zsûriztetés
– most elôször Algyôn

Az Algyôi Mûvészkör, a Faluház és Szabadidôközponttal együtt-
mûködve, szeptember 7-én, szerdán és 8-án, csütörtökön hagyomány-
teremtô céllal megyei iparmûvészeti és népmûvészeti zsûrizést szer-
vez. Helyszín: a faluház színházterme. 

A mûvészeti termékké minôsítés általános szempontjai: a funkció-
nak való megfelelés, a választott technológia és anyag összhangja, az
alkalmazott színek és a felhasználási környezet harmóniája, az alkal-
mazott díszítések, valamint a hordozó forma stílustisztasága, a két
összetevô egymásnak való megfelelése, a tárgyban megtestesülô új
gondolatok, ötletek. 

A jelentkezéskor regisztrációs díjat kell fizetni, melynek összege
250 forint⁄alkotás, amely a zsûrizés és kiállítás szervezésének járulé-
kos költségeire fordítunk. A két zsûrizésre külön regisztrációs díj fize-
tendô, az alkotás beadásakor. A begyûjtésre hozott tárgyakra kérjük
felragasztani a jegyzôkönyvvel megegyezô adatokat: alkotás címe, al-
kotó neve, lakhelye, elérhetôsége! 

Az Algyô Napja alkalmából bemutatandó kiállításra (október 1.)
csak a zsûri által elfogadott, minôsített alkotások kerülnek. Jelentke-
zést és befizetést csak az intézményünk által adott dokumentumokon
fogadunk el! A jelentkezési adatlap igényelhetô a faluházban, vissza-
küldési határideje: augusztus 16. kedd. Az alkotás begyûjtésének idô-
pontja: szeptember 5. hétfô, 9-18 óra. Az iparmûvészeti zsûrizés idô-
pontja: 2005. szeptember 7. szerda. A zsûrizés zártkörû, de a döntés
befejezése után szakmai konzultációt biztosítunk a zsûrivel! A tárgyak
minôsítését a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus mûvészeti szakértôi
végzik, az elfogadott tárgy zsûriszámot kap, róla fénykép készül a
helyszínen. Zsûridíjat csak az elfogadott⁄minôsített tárgyak után kell
fizetni, díja: 1.750 forint tárgyanként. A zsûridíj befizetési csekkjét a
Lektorátus postázza ki minden alkotónak. 

A népi iparmûvészeti zsûrizés kapcsán a jelentkezési adatlap visz-
szaküldési határideje 2005. augusztus 16. kedd, az alkotás begyûjtésé-
nek idôpontja: 2005. szeptember 5. hétfô, 9-18 óra. A népi iparmûvé-
szeti  zsûrizés idôpontja: 2005. szeptember 8. csütörtök. A zsûrizést a
Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Osztályának szakemberei
végzik. Az elfogadott tárgyról zsûriszámmal ellátott fotó készül. A
zsûrizés díja 800 forint tárgyanként, melyet a zsûrizést megelôzôen
kell befizetni, attól függetlenül, hogy a tárgy elfogadásra kerül-e vagy
sem. A befizetést visszaigazoló szelvényt, vagy annak fénymásolatát a
jelentkezési lappal együtt kérjük visszaküldeni, mert csak ezzel együtt
tudjuk a jelentkezôket regisztrálni! Bôvebb információ kérhetô a falu-
házban Lázár Nóra kulturális fômunkatárstól (62⁄517-173, 70⁄249-
8556, faluhaz@algyonet.hu), vagy Gálné Nagy Ildikó szövô népi ipar-
mûvésztôl, az Algyôi Mûvészkör vezetôjétôl (62⁄268-239, 30⁄473-509,
galneildiko@freemail.hu). Állandó programok a faluházban

Hétfônként 
13-16 óra Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
16-18 óra Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes és

dr. Gonda János),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).

Keddenként 
8-15 óra Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea),
17 óra Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-20 óra Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).

Szerdánként
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza), 
17 óra Sakk-klub.

Csütörtökönként 
9.30-10.30 óra Baba-Mama Klub,
17 óra Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).

Péntekenként 
15-17 óra Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa), 
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza).

Minden hónap elsô hétfôjén gazdaköri gyûlés (Borbély János).
Minden hónap elsô péntekén Fidelitas Klub (Pongrácz Tamás).

Rendezvénynaptár
JÚLIUS 4. hétfô 18 óra: Algyôi Gazdagyûlés.
JÚLIUS 4–8.: Süli András Mûvészeti Alkotótábor gyermekeknek 

a szabadidôközpontban. 
JÚLIUS 6–8.: Karatetábor gyermekeknek a szabadidôközpontban. 
JÚLIUS 13. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kht. 

fogadóórája. 
JÚLIUS 14–21.: A Móra Ferenc Népszínház turnéja Erdélyben.
JÚLIUS 23. (szombat)  10 óra: Ôsgyeviek Baráti Köre közgyûlés 

és ebéd.
17 óra: Szentmise a templomban.
18 óra: Komolyzenei hangverseny a Szent Anna templomban. 
19 óra: Anna-napi kerti mulatság a tájház udvarában. 
JÚLIUS 24. (vasárnap): Anna-napi búcsú.
JÚLIUS 25–29.: „Magyar táj, magyar haza” népfôiskolai program-

tábor a határon túli magyar gyermekeknek, Algyô testvértele-
püléseinek fiataljai számára a szabadidôközpontban. 

JÚLIUS 28. (csütörtök) 17 óra: A Yumeiho Egészségmegôrzô Klub 
szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, 
szaktanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó 
Katalin, V. yumeiho terapeuta, alternatív mozgás-masszázs 
terapeuta. Az érdeklôdôk csereruhát hozzanak magukkal, az 
átöltözési lehetôség biztosított! A masszázs önköltséges!

JÚLIUS 30–AUGUSZTUS 6.: I. Dél-alföldi Hagyományôrzô 
Kossuth Tábor gyermekeknek szabadidôközpontban.

Fidesz nyílt nap:  új  kapukat nyitunk
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség algyôi szervezetének

fórumát július 13-án szerdán 18 órakor tartják a faluházban.
Napirend: Kalmár Ferenc, Csongrád megye 3-as számú

választókerület elnökének helyzetértékelése a Fidesz legutóbbi
kongresszusáról. Matolcsy György június 10-én megtartott
hódmezôvásárhelyi elôadásának vetítése.

A nemzeti konzultációs kérdôívek átvétele.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

dr. Gonda János
Fidesz–MPSZ algyôi szervezetének elnöke   


