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Képeslap – a lovakról
Lovakat és lovasokat, az algyôi lovasnapokat is mosta az

esô, kedves húgom.
Mióta ember, azóta ló is él ebben a Tiszához bújó faluban.

Ez egy lóbaráttól jól hangzó mondat és szép gondolat, de nem
teljesen igaz. 

Huszonnégy-ezer évvel ezelôtt már kóborolt itt ôskôkori
kôeszközöket használó ember. De elôször az újkôkorban, a
Krisztus születése elôtti hatodik-ötödik évezredben az amúgy a
Körös-kultúrához tartozó népcsoport ragadt meg itt. 

Az elsô lakosok a jobboldali Tisza-part magaslatain, a mai
falutól északra, két-három földbe mélyesztett, sövénybôl font és
letapasztott falú, nyeregtetôs házból álló telepen éltek, földet
mûveltek és háziasított állatokat, birkát és kecskét tartottak,
csípettdíszes edényeket használtak – az algyôi monográfiába
író régészek szerint. Ide a következô, éppenséggel
nagyállattartó népcsoport a rézkorban, nagyjából
idôszámításunk elôtt kétezer körül érkezett. Aztán jártak és
éltek itt szkíták, kelták, szerettek itt az iráni eredetû szarmaták,
jöttek az avarok, majd a magyarok. A régészek, pontosabban a
falu határában talált vagy negyven régészeti lelôhely üzenete,
hogy a honfoglalók elôtti emberek csak a víz és
csapadékmentes idôszakokban telepedtek meg itt.

A honfoglalók Algyôn talált tizedik századi temetôje sokat
elmond lóról és lovasról. Az Algyô és népe címû
tanulmánykötetben olvastam azt is, hogy a honfoglaló
magyarok jellemzôje: a lovas temetésekor feláldozták és
feltorolták hátaslovát, de a nemes állat bôrét megnyúzva, a
koponyát és a négy csánkot a bôrben hagyva a halott mellé
tették a sírba, hogy a másvilági úton is hátasként
szolgálhasson. Az algyôi lovassírok alapján úgy tûnik, hogy a
lóáldozat szegényebb családoknál csak a családfônek járt,
gazdagabb családokban viszont a családfô felesége, gyermekei
és a család szegényebb férfitagjai temetésénél is áldoztak lovat.
A szegény halottak temetésénél a sírba a ló jelképét, vagyis
zablát és kengyelpárt tettek. A magyarok szeretteikrôl a síron
túl is gondoskodtak, számukra a túlvilági kísérô: a szeretett ló. 

A lovat Algyôn most is szeretik. Húsz-huszonöt lovat,
jobbára igáslovat tartanak a faluban. De pónit is találnánk itt.
A lósport, a díjugratás és a fogathajtás megkedveltetésére
lovasklub alakult, augusztus utolsó hétvégéjén lovasnapokat
tartanak. Ezt a tizenkettediket jól megmosta a túlságosan is
bôséges esô. Nem tudom, vigasz-e, de a magasugratásért járó
Gyevi kupa most algyôi lóé és lovasáé, kedves húgom. 

Ölel nôvéred:
Ágnes

Algyôi Agrárvásár Napok
Az algyôi szabadidôköz-

pontban szeptember 29-én,
csütörtökön, 30-án, pénteken
és október 1-jén, szombaton
várják az algyôi gazdákat,
vállalkozókat, magánszemé-
lyeket és érdeklôdôket  (6750
Algyô, Téglás u. 151., tele-
fonszám: 62/267-426). Az ag-
rárvásár részeként a legújabb
mezôgazdasági gépek cégve-
zetôi mutatkoznak be, lesznek
árusító standok, ételkülönle-
gességek fôzése és kóstolója,

termékbemutatók, szakmai
elôadások, pályázati szakta-
nácsadás, gépbemutatók és
hitellehetôségek bemutatko-
zása, a kicsiknek kézmûves
játszóház, az egész családnak
meglepetés-koncert. 

Érdeklôdni, illetve termé-
kekkel jelentkezni a faluház-
ban lehet Bereczné Lázár Nó-
ra kulturális fômunkatársnál,
vagy a 62/517-173, a 70/249-
8556-os telefonszámon. E-
mail: faluhaz@algyonet.hu.

Negyven éves 
az algyôi szénhidrogénmezô
Ünnepséget rendez a MOL Rt. Kutatás-Termelési Divízió

Közép-európai Kutatás-Termelés, valamint Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata, és Algyô Nagyközség
Önkormányzata az algyôi szénhidrogénmezô 40. éves
jubileuma alkalmából. Az Algyôi Faluház Szabadidô
Központjában (Algyôn a Téglás utca végén, a Primagáz Rt.
mellett) szeptember 9-én (pénteken) 11 órakor kezdôdik az
ünnepi program. 

A vendégek 11 óra 30 perckor autóbuszokkal Tápéra, az 1.
számú olajtermelô kúthoz utaznak, ahol elhangzik a
Bányászhimnusz, majd ünnepi beszédet mond Baros József,
nyugdíjas olajbányász. Az Emléktábla közös megkoszorúzása
után 12 óra 15 perckor az autóbuszokkal az algyôi temetôbe
indulnak Dr. Juratovics Aladár díszsírjához. Ott a
Bányászhimnusz elhangzása után megemlékezô beszédet mond
dr. Piri József, Algyô Nagyközség polgármestere, majd
megkoszorúzzák dr. Juratovics Aladár sírját. Az ünneplôk 13
órakor az Algyôi Faluház Szabadidô Központjában folytatják a
visszaemlékezést, majd ünnepi beszédet mond és emléklapokat
ad át az algyôi szénhidrogénmezô 40. éves jubileuma
alkalmából Holoda Attila, a MOL Rt. KTD Közép-európai
Kutatás – Termelés igazgatója. 

Algyô Napja
Algyô Napja alkalmából október 1-jén 17 órakor a Faluház

színháztermében a képviselôtestület ünnepi ülést tart, melyre
tisztelettel meghívja Algyô lakosságát. Dr. Piri József
polgármester tájékoztatást tart Algyô fejlôdésérôl, majd
nagyközségi kitüntetéseket nyújt át.
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Czirok Sándor: Algyô, a mi falunk
A mi falunk a Tisza mellett hosszában nyúlik el. Ré-

gi, nagyon régi falu, már a török idôkben is szerepet ját-
szó helység. Sôt Mátyás király korából is legenda említi
a gyevi bírót.

Gyermekkoromban nem laktunk bent a faluban, de a
szüleim onnan származtak. Rokonaim ott éltek, s oda-
jártak szórakozni, ünnepelni. A falu neve: Algyô. E falut
ismertem, mielôtt láttam volna. Ismertem minden zegét-
zugát, minden mivoltában, a szüleim és bátyáim, vala-
mint idônként a faluból kijáró vendégeink beszélgeté-
seibôl. E beszélgetések hosszú idôkön úgy a lelkembe
vésôdtek, hogy látatlanul is éreztem az ôsi kis falut.

Lakóhelyünktôl az északi részrôl közelítettük meg.
E végénél volt a „nagykereszt”, itt kezdôdött a Nagy ut-
ca, ami a falu közepén vezetett a templomig, ott jobbra
kanyarodva és tovább haladva csatlakozott bele a Sze-
gedre vezetô országútba.

Úgy tizennégy éves koromban már személyesen is
megismerhettem. Néhányszor beküldtek élesztôért és
más apróságokért a boltba. Vagy újságért, amit az egyik
boltban tettek el részünkre. Ilyen „kiküldetéskor” fel-
szabadultan, végtelen örömmel futottam végig a tölté-
sen, ami a vasútat keresztezve a rampán csatlakozott az
országúthoz, aminek a folytatása a nagykereszttôl már a
Nagy utca volt. Elôször elcsodálkoztam, hogy miért
építették ilyen sûrûre a tanyákat. De tetszett az egész fa-
lu. Milyen jó lehet itt lakni! Mennyi szomszéd, mennyi
gyerek, akikkel játszani lehet! Futna ám bôven a „küldd
a katonát” játékhoz.

Késôbb már volt nekünk is házunk a faluban, még-
pedig a Nagy utca elején, közel a kereszthez. 1921-ben
apám nyugdíjba ment és ideköltöztünk. Nôtlen voltam,
a szüleimmel laktam. Most már mint benti lakosnak
volt módom megismerni a falut. Meg is ismertem és
megszerettem még jobban.

A fôutcája, amit csak Nagy utcának hívtak, a falu
közepén vezetett át. Szép volt, közepén kövesúttal, két
oldalt árokkal, az árok mellett széles térség, beültetve
szép akácsorokkal. A házak általában kicsik, régiek vol-
tak, ritkán emelkedett ki egy-egy nagyobbacska,
tehetôsebb jobblétérôl tanúskodó ház. Jobb oldalt,
mindjárt a Nagy utca elején a Községháza. Ez is régi, de
ennek utcahosszában van a frontja, fölényesen, tekin-
télyt mutatva pöffeszkedik hat nagy ablakával. Tovább
menve aztán nem igen térnek el a házak egymástól. Na-
gyobbacska épületek még a boltok és a kocsmák. Az ut-
ca közepe táján az iskola, mellette a hitelszövetkezet.
Tekintélyes nagy épület, valamikor a gr. Pallavicini la-
kása, késôbb az uradalmi intézôé volt.

A falu fô ûtôere volt a Nagy utca. Mint a nagy fának
két oldalra kinövô ágai, úgy ágazott ki belôle a néhány
apróbb kis utca. Egy közülük tehetôsebb, ami jobb felöl
a vasútállomásra vezet és szintén köves. Más nevezetes-
sége, hogy ôsszel, tavasszal alig-alig járható a sár miatt.
Bizony, sok helyen még a gyalogjárda sincs kitéglázva.

1921. tavaszától 1923. ôszéig laktam itt. Hihetetlen,
hogy e rövid idô alatt hogy meg tudtam szeretni ezt a
falut. Életem legszebb ideje volt ez, 23-tól 26 éves koro-
mig.

A Nagy utcát a legmélyebben érzô szeretetembe fo-
gadtam. Itt nyíladoztak ki virágzó reménységeim. Sze-
rettem az egész utcát, minden házat külön-külön is, a
gyalogjárdáját, melyen annyiszor végigmentem nappal,
este, éjszaka, hajnalban – sétálva, sietve, futva. A járda
mellett akácok, melyek bódító illatukkal ébresztették a
tavaszt. Jóbarátaim és ismerôseim voltak ezek a fák. Ta-
lálkoztam velük este, éjjel, hajnalban. Olykor reményt
öntöttek belém kitartó szívósságukkal. Bizalommal
mondtam el nekik örömömet, bánatomat.

Kedvesek voltak a házak elôtti kis padok is, ahol es-
ténként – idôsebbek is – szomszédokkal beszélgetve él-
vezték a falu esteli csendjét.

Az esti harangszó vet véget a tereferének, s nyugod-
ni térnek. Mások veszik át a padokat. A padokra mások
ülnek, boldogan, csendben a holdvilágos éjben. Hej, so-

kat tud a kispad! De azt is tudja, hogy legbölcsebb az,
aki hallgat.

Mennyi boldogság, öröm, vágyakozás, remény,
mennyi csalódás, bánat, reménytelenség adója és oko-
zója ez a falu, és mégis mind-mind felejthetetlen kedves
emlék.

A falu lakói mind rendes, szorgalmas, szegény,
kisigényû dolgos nép. Az italt szereti, szeret vendéges-
kedni, ünnepelni és mulatni is a maga módján. Leg-
nagyobb ünnep az évi búcsú, mely június 26-án, Anna
napján szokott lenni. Ilyenkor ezen a napon mind haza-
látogatnak azok, kiket a sors, megélhetési viszonyok
vagy más körülmények idegen városba vagy faluba so-
dortak. Ezeknek a megvendégelése teszi barátságos,
meghitt családias ünneppé a búcsút.

A kultúra bizony elmaradott. A hat elemi elvégzése
után a földmûvelô munka adja a kenyeret. Az egész fa-
luból alig van 3-4, aki továbbment a polgári iskolába.

A falu vezetôi idegenbôl valók: a jegyzô, a pap és a
három tanító meg a két postakezelô. Orvosa, patikája
nincs, de minek is volna. Ki költene ilyesmire, aki meg
akar halni, az úgy is meghalhat.

Mûkedvelô elôadásokat viszont már mi is tartottunk,
ezek jól is sikerültek. Azok az elôadások a mi saját elha-
tározásunkból jöttek létre.

Az emberek sorsát az anyagiak is irányítják. Sorsom
érdekében ott kellett hagynom a falut. Nem végleg. Sze-
gedre mentem és néha ki-kilátogattam, húzott a szívem
meg a sok régi kedves emlék.

Negyven esztendô telt el azóta.
Nézzük csak meg, milyen lett a falu? Szokás szerint

a felvégi nagykeresztnél közelítsük meg.
Nézd csak, hát ez mi? A nagykereszt most a falu kö-

zepén van. Pedig a régi helyén áll. Csakhogy más tör-
tént itt. Megnôtt a falu, még egy falu nôtt mellé egyenes
szép utcákkal, szép modern villaszerû épületekkel.

Megnôtt a falu és megfiatalodott. Hát ilyen hálátlan
a sors? Lehet ez? Ezt hozta a negyven év? A falu megfi-
atalodott. Én megöregedtem. Hát szép ez? Igazság ez
tôled, természet? Mi lesz akkor száz év múlva?

Induljunk a „nagykereszttôl” befelé a régi faluba!
Hát itt a két méter széles kövesút helyett 6 méter széles,
sima betonút van. Kétoldalt gyönyörû gömbakácsorok
és aszfaltjárdák vannak. A házak is megnôttek, a leg-
több újjáépítve. A régiek helyét modern, új házak fog-
lalták el. A községháza nincs itt, ahol volt. Hova lett?
Beljebb rukkolt a falu közepére. Itt a helyén magasföl-
szintes szép épület, az Ady Endre kultúrotthon. Szép tá-
gas termek a fiatalság szórakozására, beépített színpad-
dal.

Hol voltunk mi ettôl? Magunk hordtuk össze a szín-
pad deszkáit, de a színpad függönye és a színfalak is a
mieink voltak. Érzem, hogy mi is tettünk akkor valamit.

Tovább menve baloldalt egy új, nagy épület – Nap-
közi Otthon. Bepillantva látjuk vagy negyven apró kis-
gyermek játszadozását a sok játékkal. Érdekes! Mellette
az Egészségház, orvosi rendelô. Orvosa is van a falu-
nak, kettô is.

Itt a jobboldalra menô utcának a baloldali sarokháza
egy hatalmas épület: Mozi. Szemben a Községi Könyv-
tár, hatezer kötettel. A baloldalon Tüzép-telep. Hát ez
mi? No, ezt megnézzük. Széles út vezet be az udvarba,
bent hatalmas szénrakások, tûzifa, épületanyagok, tégla,
cserép és még sok minden más. Ez már a képzeletünket
is felülmúlja. Fakereskedés itt ebben a fa- és rôzserter-
melô búbos kemencés faluban! Megkérdezem az
üzletvezetôt: Egyáltalán vesz itt valaki valamit? A
vezetô nevetve mondja, alig-alig gyôzzük mag a falu
árúval. Évente 150-160 vagon árú érkezik.

És mind elkel?
Sokszor hiány is van.
Ezek után már aligha csodálkozunk valamin. Men-

jünk tovább az állomásra vezetô, hajdanában sáros ut-
cán, amely ma 8 méter széles, tükörsíma aszfaltos út!
Ez már talán nem is falu többé…

Menjünk tovább. Itt van a jobboldalon a Községhá-
za, most Tanácsháza, modern, magasfölszintes, 11 ab-
lakkal az utcára. A jobbra kanyarodó utcában a szövet-
kezeti Ruházati Bolt, neonfénnyel világított modern ru-
hásüzlet. Ilyen világításúak a többi vegyesboltok és
fûszerüzletek is. A vendéglô is ki van világítva. Teljesen
városias minden. Van cukrászda is. Jó a forgalma. Nincs
már kisebbségi érzés, a parasztasszonyok is beülnek
egy-egy kávéra vagy fagylaltra.

Külön vasas szaküzlet van, tömve árúval. Az ilyen-
rôl a régi idôben még álmodni se mert volna az akkori
ember: televízió, rádió, mosógép, porszívó, padlókefélô.
Por akkor is volt, de akkor leginkább az emberek szív-
ták. Hol volt még akkor a padlósszoba? Mosógépre ak-
kor nem is lett volna szükség. Szombat este kimosta az
asszony az ember ingét, gatyáját, reggelre megszáradt
és vehette fel.

Villanyvilágítás a lakásokban! Az utcák éjjeli vil-
lanyvilágítással behálózva. A petróleumos üvegek felke-
rültek a padlásra. De azért a minden kétséget kizáróan
érzékelhetô változások ellenére is ki-kiütköznek a bizal-
matlanság ôsi jelei. Mert el-elhangzik olyan kijelentés is
hogy „arra a petróleumos üvegre még vigyázzatok!”

Városias az utca forgalma, autók, motorkerékpárok
száguldamak, traktorok, vontatók zakatolnak. A lakos-
ság autóbuszon járja a várost.

Hol van már az az idô, amikor garabolyokkal, tarisz-
nyákkal, zsákokkal felpakolva, 4-5-ös csoportokban
gyalog, beszélgetve rótták végig az egy-másfél órás
utat? Gyakran még a liter petróleumot is onnan hozták,
mert egy fillérrel olcsóbb volt.

Ritkán adódott, hogy köznap ünneplô vagy jobb ru-
hában lehetett valakit látni az utcán. Az már vagy lako-
dalom vagy haláleset vagy más családi esemény miatt
történt. Most mintha mindig ünnep volna, a járókelôk
egyaránt szép ruhában járnak hétköznapokon is.

Nyolcosztályosak az iskolák. Az akkor 3 tanító he-
lyett 30 nevelô mûködik.

Mit adott a falu a társadalomnak? 1 államügyészt, 3
mérnököt, 3 orvost, 7 középiskolai tanárt, 6 tanítót, 1
ügyvédet, 1 MÁV fôintézôt, 8 technikust, 3 ôrnagyot, 4
századost, 2 gyógyszerészt.

A hatvanas évek vége felé a falu fejlôdésén hihetet-
len nagyot emelt az olaj feltárása. Az olajmedence or-
szágos hírt szerzett Algyônek. Az ôseink szûkös kenye-
rét termô nyomási föld, mely alatt préselôdött a kiszá-
míthatatlan értékû gáz, tette híressé a régi, névtelen kis
falut. A hírnéven túl, gazdaságilag is nagyot emelt
Algyô életszínvonalán is. A kifizetett sok millió nagy
hányada ide áramlik, munkabér, vásárlás formájában.

Építettek egy barakktábort a vidéki dolgozók részére
és pazar városi lakásokat, kétszintes emeletes házakat a
munkáscsaládok részére. Egészen városias külsôt ad a
falunak. Ezt egészíti ki a tanács által épített egészség-
ügyi kombinát: gyógyszertár és orvosi lakások. Az
ÁFÉSZ ugyanoda építette az ABC áruházat és a bisztrót
is.

A régi nyomási terület a vasúttól a tápéi határig be
van építve fúrótornyokkal, hatalmas tároló ciszternákkal
és más, gyárterületekre jellemzô épületekkel és mûködô
gépóriásokkal.

Épülôben van az új töltôállomás is, és a levegôben a
huzalok százai vezetnek össze-vissza. Az ôsztôl tava-
szig járhatatlan dûlô- és más utak helyett ma tükörsíma
betonutak szelik át meg át a régi szikes és termô nyo-
mást.

Algyôbôl árad az olaj az ország különbözô részei fe-
lé.
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Eladó telek
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete

pályázatot hirdet a
Bartók Béla utca 1787⁄1 helyrajzi-

számú, 695 m2 nagyságú  közmûvesített
építési telek versenytárgyalásos értéke-
sítésére.

A versenytárgyalásos értékesítés helye
és  idôpontja: Algyô Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatal (Algyô, Kastélykert u.
40.) tanácsterem, 2005. szeptember 15.,
csütörtök 9 óra.

A versenytárgyalás indulási alapára:
bruttó 4.000.000-Ft.

A ráajánlás (licit) 100.000 forint össze-
genként történik.

A versenytárgyaláson való részvétel
feltétele a kiírási idôpont elôtt
regisztráción való részvétel.  

Az adásvételi szerzôdés kötésének
idôpontja 2005. szeptember 21., szerda a
vételár egyösszegû megfizetése mellett.  

Dr. Varga Ildikó jegyzô 

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Dr. Piri József polgármesteri fogadó-

órája: szeptember 7-én és 21-én 14-17
óra között. 

Az alpolgármester, Molnárné Vida
Zsuzsanna fogadóóraja:  szeptember 14-
én és 28-án 14-17 óra között.

Az algyôi önkormányzati képviselôk
szerdánként 14-tôl 17 óráig tartanak foga-
dóórát – szeptemberben: 

7-én Herczeg József és Süli Zakar Ma-
riann,

14-én Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi
Ede,

21-én  Bakos József és dr. Gonda János,
28-án Vidács László és Beke Tamás;
októberben
5-én dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sán-

dor.

Az élŒk kötelessége 
az emlékezés...

Tóth János
Földmûves, tartalékos tizedes; szü-

letett Algyôn 1915. január 9-én; szülei:
Belovai Márta és Tóth József; felesé-
ge: Czirok Mária; lakhelye: Algyô,
Aradi u. 25. Tartalékosként 1944-ben
Miskolcra a 13. gyalogezred II. pót-
zászlóaljba hívták be szolgálatra. Ala-
kulata részt vett a gyôzelemmel felérô
tordai csatában, ahol a Torda mellett
lévô Szina községtôl délre esô magas-
laton 1944. szeptember 22-én harc
közben eltûnt. 1949-ben holttá nyilvá-
nították és a Szegedi Járásbíróság
1944. október 15-i idôpontban hatá-
rozta meg elhunytát. (Algyô HA.
51/1949. sz., Szegedi Járásbíróság Pk.
17745/1949-5. sz. és HL. HM. 22.
oszt. ir.)

Tóth János
Honvéd; született Algyôn 1909.

szeptember 16-án; szülei: Fekete Pi-
roska és Tóth Tamás; felesége: Tóth
Julianna (1933.); lakhelye: Algyô, Ta-
nya 57. Tartalékosként 1944. február
7-én Apatinba hívták be szolgálatra.
Utolsó levelét július elején írta, ezt
követôen a hadmûveleti területen
eltûnt. 1964-ben holttá nyilvánították
és a Szegedi Járásbíróság utolsó életje-
le alapján 1944. július 15-i idôpontban
határozta meg elhunytát. Neve a hôsi
halottak emléktábláján szerepel.
(Algyô HA. 38/1964. sz. és Szegedi
Járásbíróság Pk. 52410/1964-5. sz.)

Tóth B(urder) József 
Földmûves, honvéd; született

Algyôn 1914. március 14-én; szülei:
Szabó Julianna és Tóth B(urder) Sán-
dor; lakhelye: Algyô. A második világ-
háborúban hadmûveleti területen, vagy
szovjet hadifogságban halt meg.
Szôregen 1949-ben holttá nyilvánítot-
ták és a Szegedi Járásbíróság 1945.
március 15-i idôpontban határozta meg
elhunytát. Neve a hôsi halottak emlék-
tábláján szerepel. (Szôreg HA.
61/1949. sz. és Szegedi Járásbíróság
Pk. 18536/6-1949. sz.)

Következnek: 
Tóth Pál
Tóth Szilveszter
Tôgyi Károly
(Forrás: Kanyó Ferenc Szeged kör-

nyéke a második világháborús hôsei és
áldozatai címû kötete 224-243. oldal.
Megjelent: Szegeden 2000-ben a
Tanulmányk Csongrád megye
történetébôl XXIII/A köteteként)

Lomtalanítás
Algyô Nagyközség Polgármesteri Hi-

vatal értesíti a lakosságot, hogy a Telepü-
léstisztasági Kft. szeptember 14-én és 15-
én lomtalanítási napot tart.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat,
hogy az elszállításra kerülô lomot reggel
6 óráig helyezzék az ingatlanok elé!

A gyûjtés szelektív módon történik,
ezért kérjük a papír, a mûanyag, a fém, il-
letve a vegyes lom hulladékot elkülönítve
elôkészíteni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a

lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítá-
sára szolgál (pl. nagyobb méretû berende-
zési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási be-
rendezés és készülék, rongy, edény, esz-
köz, ablaküveg). A késôn kihelyezett hul-
ladékok, valamint az építési törmelékek,
komposztálható hulladékok, állati trá-
gyák, veszélyesnek minôsülô hulladékok
(pl. akkumulátorok, vegyszerek) nem
szállíthatták el.

Molnár Lajos 
közterület-felügyelô

Bérletárusítás
Az autóbusz bérleteket októ-

ber 3-án, 4-én és 5-én 9-17 óra
között árusítják a polgármeste-
ri hivatalban.

Algyô Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala 

GÉPJÁRMÛVEZETÔT
keres.

Elônyt jelent 
a „D“ kategóriás

(buszvezetôi) jogosítvány.

Érdeklôdni lehet 
a 62⁄517-517 telefonszámon 
dr. Varga Ildikó jegyzônél.

Megjelent Algyô zsebtérképe!
A legfrissebb adatokkal bôvült Algyôt bemutató

zsebtérkép 300 forintért megvásárolható az algyôi fa-
luházban és szabadidôközpontban!

Kajaksport
Az országos versenysorozat befejezô állomásán

vettek részt az algyôi gyermek versenyzôk a Velen-
cei-tavon. Az Országos Bajnokság döntôjében 2
ezer méteren Fekete Fanni IV. helyezést ért el. Ko-
pasz Máté 4 ezer méteren III. helyen ért célba.

A felnôtt sportolók – Kopaszné Demeter Irén és
Kopasz Péter – az I. Európai Masters versenyen
mérték fel felkészültségüket. Kihasználva a 4-4 in-
dulási lehetôséget hat aranyérmet, egy ezüst és egy
negyedik helyezést hoztak Algyôre.
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Óvodai 
térítési díj 

Az óvodai térítési díjat idén ôsszel
az alábbi idôpontokban kell befizetni:

október 4. (kedd),
november 4. (péntek), 
december 5. (hétfô).

Szülôi értekezletek 
A Szivárvány óvoda csoportjaiban szülôi értekezletet tar-

tanak.
Katica csoport  szeptember 5. (hétfô)  16.30 óra,
Nyuszi csoport  szeptember 6. (kedd) 16.30 óra,
Margaréta csoport  szeptember 7. (szerda)  16.30,
Pillangó csoport  szeptember 7. (szerda)  16.30 óra,
Törpike csoport  szeptember 8. (csütörtök) 16.30 óra.

Milyen volt a nyári sportprogram? Szeretet és biztonság segíti 
az óvodások beszoktatását

Az óvodánkban tudatosan
készülnek az óvónôk a kis-
gyermekek fogadására.

Természetesnek tekintjük,
hogy a szülôktôl való elválás
ellentétes érzelmeket vált ki a
gyermekekbôl. Ezért úgy te-
kintünk a gyermekekre, mint
akik e téren is igen eltérô, vál-
tozatos elôélettel kerülnek az
óvodába. 

Az érzelmileg érettebb
gyermekek számára a szülôk-
tôl való leválás vonzó, hiszen
mint önálló személyiség ebben
a korban már egyre gyakrab-
ban jelzi, hogy több szabadsá-
got, több önállóságot igényel.
Vonzó a kisgyermek számára a
hasonló korú társ, akihez
különbözô módon próbál kö-
zeledni, attól függôen, hogy
korábban a szülô mennyire se-
gítette vagy gátolta gyermeké-
nek ezt a törekvését. Az óvo-
dába lépés, a szülôtôl való el-
válás komoly félelemkeltô
tényezôként jelentkezik né-
hány gyermeknél.

Az érzelmileg kevésbé érett
gyermekek csak a szülô fájdal-
mas hiányát élik meg, és szá-
mukra nincs más eligazodási
tényezô és nem képesek meg-
élni a szülôkapcsolatból való
kilépés elônyeit.

Ebben a nehéz idôszakban a
türelem, a másokra irányuló fi-
gyelem az empátia, viselkedési
minta segíti a beszoktatást.
Természetesnek tartják az
óvónôk az egyéni eltérésekhez,
igényekhez való igazodást. Az
érzékeny, félénk gyermekek
esetében sok türelemmel,
gyengédséggel, nyugalmat su-

gárzó magatartással igyekez-
nek a lelki egyensúlyt biztosító
kedélyállapotot megteremteni
játékok beiktatásával, mint pél-
dául az ölbeli játékok, halk ze-
ne, meghitt mese stb.

Az elsô napokban találko-
zunk olyan gyerekkel is, akiket
az érdeklôdésbôl fakadó akti-
vitás jellemzi. Elôfordulnak
szép számmal olyanok, akik
úgy kerülnek óvodába, hogy az
állandó tiltás következtében ér-
zelmi zavarral küszködnek.

Némelyek a túlféltés követ-
keztében dacossá válnak és
önálló tapasztalat hiányában
hamarabb érzik veszélyhely-
zetben magukat.

Éppen ezért a tiltó és korlá-
tozó nevelôi attitûd helyett az
ésszerû szabályok, szokások
kialakítására, betartására he-
lyezzük a hangsúlyt.

Az óvónôk nemcsak elfo-
gadják a gyermekek kreatív
megnyilvánulásait, hanem ösz-
tönzik is ôket a kutató, próbál-
gató megközelítések felé, hogy
a gyakorlás, kísérletezés által
fejlôdjenek képességeik.

Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a szülôkkel való kapcso-
latfelvétel már a beszoktatás
elôtt megtörténjen. Sok
elôzetes konkrét ismeret szük-
séges ahhoz, hogy az anyás be-
szoktatással egy idôben az
óvónô fokozatosan elnyerje a
gyermekek bizalmát, átvehesse
és biztosíthassa a szülô távol-
létében a felnôtt kapcsolat biz-
tonságát. A gyermekek érdeké-
ben kérjük a szülôk megértô
hozzáállását az óvodai nevelô-
munkához!

Idén nyáron két héten ke-
resztül, augusztus. 1-je és
augusztus 12. között, a
Sportcentrumba délelôtti
sportfoglalkozásokon vehet-
tek részt az érdeklôdô gyer-
mekek.

Az Algyô Sportjáért Köz-
alapítvány támogatásával
olyan programot szerveztek
a gyermekeknek, ahol a nyá-
ri szünetben kötöttségek nél-
kül a szabadságot élték át és
egyben biztosított volt szá-
mukra a rendszeres mozgás,
valamint a szabadidô hasz-
nos eltöltése. Gondoskodtak
úszás oktatásról, labdarúgás-
ról, görkorcsolyázásról, de
nem maradt el vadasparki
kirándulás sem. A minden-
napi program az energia fel-
töltést szolgáló csoki osztás-
sal zárult.

A nyilvántartás szerint az
egyik héten 21 óvodás és
kisiskolás, a másik héten 26
iskolás vett részt a délelôtti
sportfoglalkozásokon, ame-
lyeket szakemberek irányí-
tottak.

Klement Jánosné óvoda-
pedagógus, mozgásfejlesztô
és gyógytestnevelô szakos,
„D” kategóriás labdarúgó
edzô vezetésével változatos
sport programon vehettek
részt az óvodás és iskolásko-
rú gyermekek.

Magosi Krisztina testne-
velô tanár és úszás oktatói
oklevéllel rendelkezô peda-
gógus az úszni nem tudó
gyerekekkel minden nap kü-
lön foglalkozott. Ezen felül
a sportuszodában külön edzô
foglalkozott az úszni tudó
gyerekekkel.

Portörô Lajos, az Algyô

Sportjáért Közalapítvány ku-
ratóriumi tagja, aki szintén
szakképzett labdarúgó edzô,
foglalkozott a focit
kedvelôkkel. A heti 3 alka-
lommal tartott egy órás ke-
mény edzést követôen lab-
darúgó játékmérkôzésen ve-
hettek részt a gyerekek.

Krekuska Tamás, a Buda-
pesti Mûszaki Fôiskola pe-
dagógiai szakos hallgatója
nyári szakmai gyakorlatát
töltve segítette a programok
lebonyolítását.

Fûzi Otilia óvodapedagó-
gus az óvodáskorúak prog-
ramját koordinálta.

A görkorcsolya progra-
mokon elsôsorban az algyôi
pályán gyakoroltak a gyere-
kek, de megismerkedhettek
az új szegedi nagypályával
is.

A rossz idô sem riasztotta
vissza a csoportot: az esôs,
hûvösebb idôben a
vadasparki kirándulás tette
élménygazdaggá a napot a
jégkrém fogyasztásával
együtt.

Bajusz János a Sport Ala-
pítvány kuratórium elnöke
mindenre kiterjedô szervezô
munkájának köszönhetô a
tábor sikeres lebonyolítása. 

Jókedvû, barátságos han-
gulatban töltötték a gyere-
kek a két hetet, fegyelme-
zésre nem volt szükség, mi-
vel a programokat mindig az
érdeklôdésüknek megfe-
lelôen a gyerekekkel közö-
sen alakították ki. 

Az elégedettséget az bizo-
nyította, hogy a gyerekek
csatakiáltással köszöntek el
egymástól: „Jövôre ugyanitt,
ugyanígy találkozunk!”
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József Attila élete címszavakban
1905. április 11-én született Budapesten
1910-1912- nevelôszülôknél Öcsödön
1919- édesanyja meghal, gyámja Jolán nôvérének férje dr.

Makai Ödön ügyvéd
1920-tól - a makói gimnázium diákja
1922- Szépség koldusa
1924- a szegedi egyetem magyar-francia-filozófia szakos

hallgatója
1925- Nem én kiáltok (verseskötet). Ôsztôl a bécsi egyetem

hallgatója
1926- ôsszel kijut Párizsba a Sorbonne hallgatója 
1927-1928- két szemeszter a pesti egyetemen: francia lev-

elezô a Külkereskedelmi Intézetnél
1928- elôször kerül szanatóriumba idegbetegséggel
1929- Nincsen apám, sem anyám (verseskötet)
1931- elkészül Irodalom és szocializmus címû

mûvészetbölcseleti tanulmánya: megjelenik a Döntsd a tôkét,
ne siránkozz

1932- Külvárosi éj
1933- megszakad kapcsolata a munkásmozgalommal
1934- Medvetánc
1935- Baumgarten-jutalmat kap: szanatóriumba kerül
1936- márciustól a Szép Szó egyik szerkesztôje: december-

ben megjelenik a Nagyon fáj -verseskötet
1937- Skizofréniája súlyosbodik: december 3-án egy teher-

vonat halálra gázolja.
Mészáros Máté– Török András

Nevelôszülôknél Öcsödön 
1910. március 21-én Gyuláról vonattal utaztak Szarvasig,

ott az állomáson parasztszekér várta ôket, amely Öcsödre szál-
lította József Attilát és József Etelt. Adatközlônk szerint való-
ban Gombai Ferenc elsô hallás után „átkeresztelte“ a túl „úri-
nak hangzó“ Attila nevet Pistára, s ez a kisgyermeknek látha-
tóan nagyon rosszul esett. Nem hiába maradt meg szabályozás
az élménye élete végéig, s szükségesnek vélte elmondani élet-
rajzi vázlatában is. A továbbiakban József Etel elmondta, hogy
Attila nagyon szerette a kis állatokat. Volt egy kedvenc kisku-
tyája is. Nem valami fajtiszta egyed, még csak nem is puli, af-
féle hûséges korcskutya. Ez az iskolába is mindig elkísért Jó-
zsef Attilát, a tanítás végeztével megvárta az iskola elôtt.
Együtt ôrizték a kismalacokat. Egy alkalommal azonban
mindketten elaludtak ôrzés közben. Az eleven kismalacok a
falu szélérôl egészen a templomkertig elkódoroltak. Amikor
Attila felébredt, kétségbeesetten keresésükre indult. Nôvére is
segített neki ebben, s végül a hancúrozó kismalacokat megta-
lálták és visszaterelték Gombaiék házába. A nevelôszülôk ész-
re sem vették ezt az affért. Amikor két év után örömmel haza-
tértek Budapestre, Attila a legôszintébben kedves kis kutyájá-
tól búcsúzott el Öcsödön. Ezek az apró kis történetek alátá-
masztják mindazt, amit a felnôtt József Attila a már idézett 

„Szabad ötletek jegyzéke, két ülésben“ címû írásában 1936-
ban papírra vetett.Öcsöd: nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok
megyében.

József Attila 1910 tavaszán érkezett Öcsödre. Amikor
Öcsödre került neve Pista volt. A településen 2 évig élt. Írni-
olvasni az öcsödi református elemiben tanult meg. Bizonyítvá-
nya szerint sokat mulasztott, érdemjegyei a tavaszi munkaidô
után lényegesen rosszabbak. József nôvérének emlékezete sze-
rint a két öcsödi év közti nyáron a mamája meglátogatta gye-
rekeit. Öcsödön megtanulta az alföldi nyelvet. József Attilának
rossz volt Öcsödön, anyai szeretetre vágyott.

Mészáros Máté– Török András

Kedves Olvasók!
Harmadik éve tartunk a könyvtárban számítógépes és

újságíró tábort. A kezdetkor úgy gondoltuk, hogy élünk a
könyvtár és a teleház adta lehetôségekkel, és a gyerekekkel is
megkóstoltatjuk meg az újságírás ízét.

Így, a harmadik évi program vége felé örömmel
tapasztaljuk, hogy jól tettük. A gyerekek jól érezték magukat,
megtanulták a számítógépet használni, kipróbálták a szöveg-
szerkesztést, rajzolást, szkennelést, fényképezést és kép-
beillesztést. Az alábbi írások, gyûjtések, munkák pedig
magukért beszélnek.

Olvassák szeretettel gyermekeink összeállítását! 
Ménesi Lajosné 

Balatonszárszói emlékhelyek
A jelenlegi múzeumépület a balatonszárszói villasoron lévô

egykori Horváth-panzió épülete, ahol a XX. század
legnagyobb magyar költôje, József Attila (1905-1937) életének
utolsó heteit töltötte (1937 november 5.-december 3.). Az
egykori panzió 1957-tôl József Attila életmûvének
bemutatására szolgál. A költô születésnapján, 1997 április 11-
én egy teljesen új, a helyhez jobban illeszkedô kiállítást tártunk
a nagyközönség elé, amely „Az Utca és a Föld fia“ címet
viseli. Mivel az országos irodalmi múzeumban jelenleg nincs
állandó József Attila kiállítás, ezért az új emlékkiállítás
országos jellegû és jelentôségû. A kiállítás a Petôfi Irodalmi
Múzeum és a Somogy Megyei Múzeum Igazgatóságának
anyagából, dr. Tasi József irodalomtörténész és dr. Varga Éva
újkortörténeti muzeológus rendezésében készült.

Jani Lilla
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József Attila vásárhelyi látogatásai,
hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodá-
sa a Makai-család ideköltözésével ma-
gyarázható. 

Dr. Makai Ödön 1928. november elsô
napján került Hódmezôvásárhelyre. Lete-
lepedésének elsôsorban családi okai vol-
tak, hogy megszabaduljon gondjaitól és
adósságaitól, állást vállalt vidéken.
Elôször a Szentesi út 24. szám alatt lak-
tak (Ma: Fegyveres Erôk Klubja; falán
1970. ápr. 11. óta a következô szövegû
emlék tábla: „E házban lakott vásárhelyi
tartózkodása idején József Attila a nagy
magyar költô.“). Igazat kell adni Bányai
Lászlónak, aki Makairól állapítja meg:
„Róla hallgatni annyi, mint meghamisíta-
ni az egész József Attilát.“ Makai Ödön a
budapesti Belvárosi Pénztárnak, mint
anyaintézetnek a megbízásából vezette
Blantz Béla dr. igazgatóval együtt a helyi
Kereskedelmi Bank ügyeit.

Már itt megemlítjük, hogy a Makai-c-

salád hamar megtalálta a kapcsolatot az
1928-as és az azt követô években a sajá-
tos összetételû helyi társadalom tagjai -
val. Orvosok, ügyvédek, mezôvárosi kö-
zépréteghez tartozó hivatalnokok,
mûvészek, újságírók a tagjai a szûken
vett baráti körnek. Az idelátogató Attila
szá mára nagy élményt jelentett e társa-
sággal való kapcso lat.

József Jolán írta: „1929. február 17-én
jelent meg har madik kötete, a Nincsen
apám, se anyám“ ezer számo zott pél-
dányban. az 1. számú könyvet elküldte
nekem, majd rövidesen maga is beállított
Vásárhelyre. Külse jén látszott, hogy so-
kat nyomorgott az elmúlt télen. Sovány
volt, arca beesett, nyaka még jobban
megnyúlt. A sok éhezéstôl megint kiújult
gyomorbaja, ami Párizsban is sokat kí-
nozta; nem tudott enni akkor sem, ami-

kor a bôsége sen terített asztal elôtt ült.
Tejbegrízt fôztünk neki, meg krum-
plipépet, mint egy kisgyereknek. Ruhái
siralmas állapotban voltak. Ami nem is
volt csoda, más viselte ôket, csak azután
Attila. Ingeit meg sem lehetett fol toz-
gatni, mert foszladoztak a cérna nyomán.
Itt Vásár helyen kapott négy új inget, ta-
lán az elsô új fehérnemût életében. Aztán
M[akai] megint elvitte egy kis
szabó hoz, hogy egyik ruháját ráigazítsa.
Attila hagyta, hogy így törôdjünk vele.
Árvasága azonban tökéletes ma radt...
Sokat csatangoltunk a város határain túl
a tavaszi napokban. Kirándulásokat ren-
deztünk a Tisza mellé, és néztük a vizet,
mint gyermekkorunkban a Dunát. Aztán
leheveredtünk a fûbe, és bámultuk a kék
eget. Ilyenkor nagy-nagy nyugalom köl-
tözött belénk, és estefelé, mint a fáradt
kapások, szótlanul, egymásba karolva
mentünk haza.“

Oláh Szabolcs–Pászka Imre

A vásárhelyi napok

József Attila szegedi évei: Vita Horger Antallal
A makói iskolaévek után az

ottani barátok elhatároz zák,
hogy Attilának tovább kell ta-
nulnia a szegedi egyetem böl-
csészkarán. Így hát az ifjú
költô elindul, hogy meghódít-
sa a Dél-alföld fôvárosát,
Szegedet. Egy szobafestô öz-
vegy édesanyjánál kap szál-
lást, és versei kis honoráriu-
mából próbálja eltartani ma-
gát. 

A magyar-francia szakra
iratkozik. A szegényes
öltö zékû, hosszú hajú fiút
furcsálkodva fogadják egyete-
mi társai. Beszámolnak egy
olyan esetrôl is, miszerint az
egyetem folyosóján Forduló
címû versét szavalta be mu-
tatkozás helyett. Tanárai a sok
furcsaság ellenére meg voltak
elégedve vele, hamar felfi-
gyelnek szorgal mára, fogé-
konyságára. Nôvérének írt
elsô szegedi levelében meg-
említi: „Az egyetlen elsôéves
vagyok, akit Bartók profesz-
szor fölvett a filozófiai szem-
inári umba! Nagyon szeret a
magyartanár.” Tanára, Dézsi
Lajos önálló kutatásra is al-
kalmasnak tartja: „Még sok
kiváló munkát várunk József
Attila úrtól!” A sok pozi tív
reakció mellett azonban Atti-
lának anyagi gondokkal kell
megküzdenie. A kevés és
rendszertelen jövedelem miatt
van, hogy napokig nem eszik.
Ebben az elkesere dett han-

gulatban születik meg a még
sok bonyodalmat okozó, Tisz-
ta szívvel címû verse.

A vers a Szeged címû fo-
lyóirat egyik vasárnapi
számá ban jelenik meg, nem
kis felháborodást keltve az
egyetem köreiben. A megrö-
könyödésnek leginkább  han-
got adó Horger Antal profesz-
szor 1925. ápr. 2-án 9 órakor
2 tanú kíséretében magához
hívatta József Atti lát. Hogy
mi is történt pontosan a So-
mogyi utcára nézô, kis dolgo-
zószobában, azt az egyik ta-
nú, Fehér Ede visszaem-
lékezésébôl tudhatjuk meg.
Fehér Ede 1904-ben született,
késôbb magyar-francia szakos
tanár, késôbb bölcsészdoktor
lett, ám ekkor még csak
másod éves a szegedi egyete-
men. De ami igazán érdekes,
hogy édesapja, Fehér Ignác
volt Algyô elsô iskola igaz-
gatója. Az algyôi származású
diák tehát így emlékszik visz-
sza a botrányos esetre:

„Jegyzeteimet szedegettem
összefelé, hogy másik
épü letbe menjek. A hallga-
tók nagy része már kint járt a
folyosón. A professzor kéz-
iratlapjait összeszedve a
tömbjébe, elmenôben oda-
szólt:

– Kérem, Fehér úr, szíves-
kedjék József úrral és még
egy bölcsészettan- hallgatóval
bejönni a szobába.

– Igen.
A folyosón még utolértem

Attilát. Szóltam neki, várjon,
amíg visszajövök. Már csak a
lányok voltak kint az óra hall-
gatói közül; siettem hát a
lépcsôházba, ahol sikerült el-
csípnek H. Kovács Mihályt.
Nem tud tam, mit akar Horg-
er, de örültem, hogy épp ma-
kói fiút, Attila régi ismerôsét
vihetem. 

Belépünk, közel megyünk
az íróasztalhoz, ahol a pro-
fesszor állva foglalatoskodik.
Megállunk. Az asztal sarkánál
Attila, szemben a professzor-
ral Mihály, balra, a bejáratnak
háttal, ablakra nézôben én.
Felénk fordul. 

… Ezt mondja:
– Kérem, József úr, ön egy

verset írt a Szeged múlt vasár-
napi számába. Többek között
azt írta, hogy nincs se istene,
se hazája. És hogy ha kell, el-
adja magát, és embert öl. Ké-
rem, én a bölcsészeti kar ál-
láspontját közlöm önnel: ön
középiskolai tanár ilyen felfo-
gással nem lehet, ilyenre nem
lehet oktatni a magyar
ifjúsá got. Ön elvégezheti a
bölcsészeti tanulmányokat, de
tanári oklevelet, míg én itt le-
szek, nem fog kapni. 

– De professzor úr, mikor
én azt a verset írtam, már há-
rom napja nem ett…

– Kérem (ezt a kérem-et
igen élesen dobta közbe,

el vágva Attila szavát), a ver-
se megjelent. Csak ennyit
akartam önnel közölni. 

Leült. Nem nézett fel. 
A megszólító, kezdô sza-

vakra oldalt néztem,
Atti lára.

…Nagy, barna szemét tágra
nyitotta, erôset nyelt, alsó
karjait közelebb húzta magá-
hoz, velük a táskát és a kala-
pot;

…Kifelé menet erôltetetten
határozott volt a lépése. Mire
az ajtón kiértünk, láthatólag
már feldolgozta ma gában az
ügyet, s nyugodtan lépkedett,
a küszöbrôl jobbra fordulva a
folyosón. Mereven nézett
elôre, mint amikor verset szo-
kott mondani. 

… Ez idôtôl elidegenedett,
majd elvadult az egyetem tôl.
Nem volt hozzá kedve. A
francia órákra járt még rend-
szeresen, de azokból egyelôre
nem sokat értett.”

Ezek után a pesti nyár sem
hozott neki feloldást.
Nô vére és sógora kétségbe-
esve hallják, hogy Attila nem
akar visszatérni Szegedre. Vé-
gül az ifjú költô a bécsi egye-
temen folytatja tanulmányait,
s új korszak kezdô dik az éle-
tében. 

Varga Szilvia
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Korkóstoló
József Attila a xx. század költôje volt. A költô indulása

idején jelentôsek voltak a Nyugat nemzedékének képviselôi.
Ebben az idôszakban expresszionizmus,  a futurizmus, a
szürealizmus erôsen érzôdik a költeményekben.  Kortásai a
világirodalomba, pl.:  Thomas Mann  (üdvözlése), Jack
London, Hemingway vagy de Saint  Exupéry. Kortásai a
magyar birodalomban pl.: Ady Endre, Tamási Áron, Radnóti
Miklós. A költôre hatott környezete, a kor amelyben élt.
Érzékenyebb volt minden más embernél. József Attila tudta,
milyen a szegények élete, de nemcsak tudta, hanem érezte is.

„ Szegényember akkor lop, ha éhes,
Akkor se lop, de hát nagyon éhes.
Akkor is csak szegényebb szegény lesz.”
Szegényember, hogy adod bölcsôt?
Csöpp a gyerek hogy adnám a bölcsôt?
Király vagyok, bírok nagy erôvel
Ha nem adod elveszem erôvel.
Pontosan látta a világot, azért is akarta a legtöbbet, hogy

mindenkinek munkája legyen. Munkája és kenyere szabadsága
legyen. Ne legyen különbség ember és ember között.
Forradalmár költô volt.

Nagy Adrienn   

Napló a táborról
Hétfô: Nagyon örültem, hogy újra jöhettem ebbe a táborba,

mert tavaly is részt vettem benne. Jó volt újra látni az
ismerôsöket. Ennek a tábornak a célja: József Attiláról infor-
málódni és megszerkeszteni egy közös újságot a neves
költôrôl. Ebben az évben unokatestvérem is eljött a táborba,
mert amiket tavaly meséltem neki, azok bizonyára nagyon fel-
keltették az érdeklôdését. Idén 14-en veszünk részt ezen az ér-
dekes programon. Az ebédet a szabadidôközpontban kapjuk.
Ahová mindennap biciklivel megyünk. 

Kedd: A mai nap is jól telt. A reggeli májas kenyér és kakaó
volt. Ma hozzáfogtunk a munkához, mivel mindenki megkapta
a feladatát, azt, hogy milyen rovatot szerkeszt. Segítettem Nor-
binak gépelni, és elkezdtem ezt a naplót írni. Délután József
Attila versillusztrációkat festettünk üvegre. Egészen szép raj-
zok is születtek. Én írtam nektek egy kicsit Péter Lászlóról.
Olvassátok el!

Szerda: Ma lángost reggeliztünk teával. Azután szabad-
program az Interneten. Az ebéd galuskaleves és paprikás
krumpli volt. Ma kell felolvasni a munkánkat. Ezután pólót
festünk, rajta a tábor lógójával. Elôtte chateltünk és játszottunk
számcseréset. Ez a játék mindenkinek nagyon tetszett. Ilyet
játszottunk hétfôn is. 

Csütörtök: A mai napon kirándulni voltunk. Elôször Öcsöd
felé vettük az irányt, ahol József Attila tanult. Ez az épület ma,
múzeum. Itt kipróbálhattuk a palatáblát, palavesszôt és megte-
kinthettük a költô tanulmányi eredményeit is az osztálynapló
másolatában. Nagyot csodálkoztunk, mert abban az idôben az
1-es volt a legjobb jegy. Mindezek után a Szarvasi Arborétum-
ba mentünk. A táj lenyûgözött bennünket. A Körös folyón egy
hajóutat tettünk. Egy étterem mellett szálltunk ki, itt ebédel-
tünk. Ezután tovább indultunk Makóra, ahol egy másik múzeu-
mot szerettünk volna megnézni, de sajnos elkéstünk. Ezt
követôen Deszken fagyiztunk egyet, majd hazamentünk. Min-
denki nagyon jól érezte magát.

Péntek: Ma bundáskenyér volt a reggeli. Délelôtt interne-
teztünk és befejeztük a cikkeket. Holnap megkapjuk a kész új-
ságot. Ebédre ragulevest és rántott húst ettünk. Délután játszot-
tunk és filmet néztünk. Nagyon jót beszélgettem Szilvivel és jó
barátnôk lettünk. Uzsonna után pedig hazamentünk. Holnap
lesz a táborzárás, megválasztjuk az Algyôi Hírmondó
szerkesztôbizottságának gyermektagját. Az ebéd legtöbbünk
kedvenc étele, pizza lesz.

Székács Krisztina

A tábor lakói szavazás alapján  egy évre Krisztinát válasz-
tották a szerkesztô bizottság fiatalokat képviselô tagjává.

Hódi Norbert, Székács
Krisztina, Jani Attila,

Török András, Pászka
Imre, Hódi Szabolcs,

Mészáros Máté, Nagy
Adrienn, Jani Melinda,
Kovács Gréta, Ördögh

Henrietta, Török Márta,
Jani Lilla (A képrôl

hiányzik Varga Szilvia)

Szegedi irodalmi emlékhelyei
A Dugonics tér 13. szám alatt található Varga Imre egyik al-

kotása József Attiláról. 1964. október 10.-én avatták fel a szob-
rot. Az emlékmû bronzból készült, talpazata pedig mészkôbôl
van. A Szentháromság u. 39.-ben pedig Tápai Antal egyik
mûve található a költô rôl. Ez egy mellszobor. 1960-ban he-
lyezték el, vörösréz lemezbôl készült. Szintén a Dugonics tér
13. szám alatt található József Attiláról egy mellszobor, amit
Mikus Sándor készített 1960 szeptemberében. Anyaga terra-
kotta, másfélszeres életnagyságú.

Kovács Gréta

Apróhirdetés

Redôny, reluxa, harmonika ajtó, sza-
lagfüggöny készítés.  Telefon: 06-30-
953-0395

*
Algyôn egészségi ok miatt eladó 3000
m2-es gyümölcsös, ebben 1000 m2-es
fûthetô fóliás csemege szôlô. Be-

kerítve, víz, gáz, villany van.  Telefon:
267-345

*
Számítógép javítást vállalok! Tel.: 06-
70-33-33-596

*
30x40 cm-es tárolórekesz  200 Ft⁄db
áron eladó. Ugyanitt sertéstrágya
ingyen elvihetô. Tel.: 06-62-267-102.
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Fáradt olaj 
ingyen elvihetô

– fa oszlopra, deszká-

ra, tüzelni – 

5-10 literes kivitelben

vagy tetszés szerint.

Tel.: 268-153

VW Passat kombi 1.6 B
(1982-es), világosszürke

színû, tetôcsomagtartóval,

vonóhoroggal, 

MP3-as CD-s rádióval, ér-

vényes mûszakival eladó.

Tel.: 06-20-323-8282

SANO TERMÉKEK
FORGALMAZÁSA
- szopós malacoknak,

malacoknak
- hízóknak

- kocasüldôknek
- tenyészkocáknak

Koncentrátumok,
premixek, protaminok

Cím: Algyô, Téglás u. 85.
Tel.: 06-20-413-7322

Eladó
– alig használt 

5 literes villanybojler
– 1 db 2 medencés 

mosogató, szifonnal, 
csappal együtt

– 1 db 60 cm-es 
páraelszívó.

Érd.: 
Algyô, Aranyhíd u. 12.

Autóvillamosság
Autóklimák töltése-javítása

Kisteher- és személyautók garancián túli SZERVIZELÉSE, VIZS-
GÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpum-
pa, olaj, olajszûrô, levegôszûrô CSERE. ABS, haladásjeladók, injek-

tor, elektronikus gyújtás, önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.
ÜZLET ÉS MÛHELY Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax: 62⁄452-750.
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27⁄A. Tel⁄fax: 62⁄557-758, 557-769

Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Rádiótelefon: 20-925-8366

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
közhasznúsági jelentése a 2004. évrôl 

(1997. évi CLVI. Törvény 19 § (5) bekezdés alapján
MÉRLEG

Adatok 
ezer forintban    

ESZKÖZÖK  
Befektetett eszközök 0
Forgóeszközök 91
Aktív idôbeli elhatárolások 0
Eszközök (aktívák) összesen: 91   
FORRÁSOK  
Saját tôke 81
IV. Eredménytartalék 9
Céltartalék 0
Kötelezettségek 162

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 162
Passzív idôbeli elhatárolások 10
Források (passzívák) összesen: 91   
EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele 118
III. Egyéni bevételek 29
IV. Anyagi jellegû ráfordítások 71
V. Szemlkyi jellegû ráfordítások (repezent.) 15
A. Üzleti tevék. Eredménye 61
C. Vállalkozási eredmény 61

XI. Rendkívüli ráfordítások 146
D. Rendkívüli eredmény -146
E. Adózás elôtti eredmény -85

XII. Adófizetési kötelezettség 5
F. Adózott eredmény -90
G. Mérleg szerinti eredmény -90

„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

Bálázás
széna, szalma, 

lucerna 
(nagy körbálás)

és
mindenféle 

mezôgazdasági 
bérmunkát

vállalunk egész  évben

Te.: 06-20-59-18848

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!

Koza Ferenc
vállalkozó

Szobafestést, mázolást
tapétázást, lépcsôházfestést

garanciával
vállalok.

Tel.: 267-517,

06-70-235-0566

Cím:

6750 Algyô, Szamóca u. 34.

A Gyevi Art Kulturális Egyesületet 2004,. augusztus 16-án jegyezte be a
Csongrád Megyei Bíróság a Start Kulturális Egyesület jogutódjaként, mely be-
jegyzés 2004. szeptember 03-án jogerôre emelkedett.

Az Egyesület 2004. évi létszáma 19 fô, mely teljes egészében a Parlandó
Énekegyüttes tagjaiból állt.

A Parlandó Énekegyüttes az elmúlt évben folytatta a 2003-ban megkezdett
emelt stintû, mûvészileg is értékelhetô munkát, melyet fellépéseink és sikere-
ink bizonyítanak. 18 nagyobb fellépésünk volt, elsôsorban Csongrád megyé-
ben, de 3 alkalommal a megye határain túl is bemutattuk mûsorunkat. Meghí-
vásaink és felkéréseink gyakorisága is bizonyítja, hogy igen tevékeny munkát
folytattunk, megyénk számos településére eljutottunk. (Szórakoztattuk a kö-
zönséget pl. 5 alkalommal Algyôn, majd Szegeden a Közéleti Kávéház
mûsorán, a „Szomszédoló” rendezvényein, meghívást kaptunk a szegedi Bor-
fesztiválra, nyugdíjas találkozókra, falunapokra, és sikerrel mutatkoztunk be
Rétságon, Érsekvadkerten és Szlovákia egy településén is.)

A megye, sôt az ország határait is túllépve – a fenti felsorolásban feltünte-
tettek szerint – felléptünk Nógrád megye két településén és Szlovákia egy bá-
nyászvárosában is, ahonnan szintén elismerô szavakkal térhettünk haza.

Sok helységben megismerték az algyôieket, ezt a szívvel-lélekkel éneklô kis
közösséget.

Torma Tiborné
A Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke
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Mádl Ferenc államfô volt
Köszönjük, Elnök úr!

A szolgálat, a magas közjo-
gi méltóság, amit betöltött,
nem tartalmazott fensôbb-
séget és hivalkodást, ôszinte
és természetes volt. Nem tük-
rözte, nem visszasugározta,
hanem önmagában hordozta
méltóságát. Nem a rang emel-
te fel, inkább az ô személyi-
sége adta meg e rang valódi
értékét. 

Munkásságát a határon túl
élô magyarok feltétel nélküli
képviselete, a jogállamiság
iránti elkötelezettsége, a jog-
rendbe, az igazságba és mél-
tányosságba vetett hit jelle-
mezte, amely államfôként ké-
pessé tette arra, hogy minden
jól átgondolt szavával és tet-
tével a nemzet érdekeit szol-
gálja. 

Konzervatív, polgári lényé-
ben szembetûnô az, amit lé-
leknek nevezünk. Lényének
talán legjellemzôbb vonása a
hit. Közjogi szerepkörében is
megtudott felelni hitének.
Minden bizonnyal ezért tûnik
személyisége valamennyiünk
számára emberközelinek,
kedvesnek, és egyszerûnek. 

Élete útján méltó társ kíséri
végig, Dalma asszony, akinek
intellektuális kíváncsisága,
mûveltsége, jósága ritka em-
beri bájjal és közvetlenséggel
társul. 

Ez az öt év – talán éppen
az elnök úr nyugalma és sze-
rénysége következtében –
gyorsan elszaladt. Nincsenek
megrendítô eseményei, nem
tartalmaz a bulvársajtó szá-
mára oly kedves botrányokat
és balfogásokat. Nélkülöz

minden szenzációt. Ám nyu-
galma hajlíthatatlan, szerény
szelídsége vaskemény. Min-
dig az ország, a demokrácia
érdekét tartotta szem elôtt,
akkor szólalt meg, amikor az
ország és a jogrend érdekében
szólnia kellett. Politikai ro-
kon- vagy ellenszenve soha-
sem befolyásolta, így a más-
fajta világnézetet vallók
nagyrabecsülését is elnyerte.
Így, csendesen, szorgalmasan
végezte a feladatát. Olyan el-
nökünk volt, aki példát adott,
miként kell ezt a tisztséget ér-
telmezni és betölteni. Miként
kell gyakorolni a vele járó jo-
gokat és teljesíteni a köteles-
ségeket. 

Soha nem helyezte magát
elôtérbe, ám meggyôzôdését,
elveit mindig határozottan
képviselte. Távol tartotta ma-

gát a pártpolitikai csatározá-
soktól, és amikor néhány dön-
tése miatt támadták ôt, akkor
sem vette fel a kesztyût, nem
sértôdött meg. 

Az Alkotmánybíróság és az
élet mindig a most leköszönô
államfôt igazolta. Mádl Fe-
renc és felesége, Dalma asz-
szony soha nem feledkezett
meg a határon túli magyarok-
ról. Ténylegesen akkor vált
minden magyar államfôjévé,
amikor az elmúlt év decem-
ber 5-én a magyar nemzet
együvé tartozása mellett fog-
lalt állást. Ez történelmi érde-
me. 

Mádl Ferenc külföldön és
belföldön egyaránt nagyra be-
csült köztársasági elnöke volt
Magyarországnak. 

Dr. Gonda János
önkormányzati képviselô

Tollforgatók
Az Algyôi Tollforgatók

Köre tagjai szeptember 13-
án 18 órakor a Nagy Könyv
játék TOP12-es listájáról
beszélgetnek.

Anyatejes 
világnap

Szeptember 15-én 14
órakor kezdôdô rendez-
vényünkre szeretettel
várják a kismamákat,
kisbabákat és érdeklôdô
családtagjaikat az algyôi
védônôk.

A mûvelôdésért
Az algyôi könyvtárban szeptember 26. és 30-a között rende-

zik meg a Mûvelôdés Hetét.
Szeptember 26-án nyílik Sebestyén Imre képeslap kiállítása,

melynek címe: a XX. század magyar népviseletei képeslap-
okon. A kiállítás október 8-ig lesz megtekinthetô a könyvtár-
ban.

Szeptember 27-én 18 órakor Baghyné Makra Ilona Papke-
reszt címû könyvének bemutatójára várják az érdeklôdôket.

Szeptember 28-án egész napos internetmix-et tartanak. In-
gyen használható a könyvtár 8 internetes hozzáférô helye. A
mese napja szeptember 30-án Benedek Elek születésnapja tisz-
teletére. Egész napos foglalkozássorozat óvodásoknak és alsó
tagozatosoknak.

Múzeumlátogatás Szegeden 
Az Algyôi Mûvészkör sze-

gedi múzeumlátogatásra hívja
az algyôieket: szeptember
22., csütörtökön közös kirán-
dulást szerveznek Szegedre, a
Móra Ferenc Múzeum tárlata-
inak megtekintésére. 

„Közös igényként merült
fel, hogy kiállításokat, tárla-
tokat tekintsünk meg – fgal-
mazott Gálné Nagy Ildikó,
szövô népi iparmûvész, az
Algyôi Mûvészkör vezetôje.
– Tavaly a Munkácsy-, vagy a
francia festôk tárlatára utaz-
tunk el, idei évadunkban
elsôként Szegedre látoga-
tunk.” 

A szegedi Móra Ferenc
Múzeumban megtekinthetô
kiállítások:  állandó kiállítá-
sok (avar, honfoglalás kori ré-
gészeti gyûjtemény, Móra Fe-
renc Emlékszoba);

„Úton-útfélen…” Múzeu-
mi kutatások az M5-ös autó-
pálya Csongrád megyei sza-
kaszán;

Bäck Manci – Az elfeledett

fotográfusnô címû kiállítás;
Gyulay Endre szeged-

csanádi megyés püspök 75.
születésnapja alkalmából ren-
dezett „Egy püspöki szolgálat
emlékei” címû kiállítás;

Aktok a mûvészetben –
mûvészet az aktokban címû
kiállítás (a Magyar Nemzeti
Galéria vendégkiállítása).

Jegyárak:  gyermek, diák:
ingyenes; felnôtt: 400 forint;
nyugdíjas: 200 forint; 65 év
felettiek számára: ingyenes.

Az utazás módja és költsé-
ge a jelentkezôk számától
függ! A tervek szerint vagy
kisbusszal, vagy személygép-
kocsikkal oldják meg a Sze-
gedre utazást.

Jelentkezni lehet: Bereczné
Lázár Nóra kulturális
fômunkatársnál a faluházban
szeptember 16-án (péntek) 16
óráig a 62⁄517-173, 70⁄249-
8556-os telefonszámon!

Indulás: a faluház elôtti
parkolóból szeptember 22-én,
csütörtökön 15 órakor!

Idén is gyógyulhatunk
az Életreform Klubban 

A nagy sikerû klubfoglalko-
zás a faluház 2005-2006-os
évadjában is folytatódik. Nagy
szeretettel várunk minden ked-
ves régi és új klubtagot, érdek-
lôdôt a témák és elôadók sok-
színû választékával. Az elsô fog-
lalkozáson, október 26-án, szer-
dán 17 órától vendégünk lesz
Szabó Erzsébet (Szeged), aki au-
rafotózásra vár minden algyôit.
A helyszínen aurafotó-készítésre
és elemzésre is sor kerül. Várjuk
továbbá Vágó Juditot (Szeged),
aki gyakorlati bemutató kereté-
ben  javasolja a fül- és testgyer-
tyák alkalmazását!
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Szeptemberben  
01-02 . között:  12.00-tól 16.30 óráig,
05-09. között: 08.00-tól 12.30 óráig,
12-16. között: 12.00-tól 16.30 óráig,
19-23. között: 08.00-tól 12.30 óráig,
26-30. között: 12.00-tól 16.30 óráig.
Októberben 
03-07. között: 08.00-tól 12.30-ig.

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:

Szeptember  01-02.  között  12.30-tól 16.30 óráig,
05-09.  között  07.30-tól 11.30 óráig,
12-16.  között  12.30-tól 16.30 óráig,
19-23.  között  07.30-tól 11.30 óráig,
26-30.  között  12.30-tól 16.30 óráig.
Október 03-07.  között  07.30-tól 11.30 óráig, 
10-14. között  12.30-tól 16.30 óráig.

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:

Szeptemberben 
01-02.   07.30-12.00 óra között,
05-09.   12.30-16.30 óra között,
12-16.   07.30-12.00 óra között, 
19-23.   12.30-16.30 óra között,
26-30.   07.30-12.00 óra között,

Októberben 
03-07.   12.30-16.30 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Születés:
Olajos Zsuzsannának és Nyilas Mi-

hálynak (2005. 07. 20.) Lili; Biacsi
Erikának és Süli Józsefnek (2005. 07.
24.) Lóránt; Herke Henriettának és Pa-
taki Péternek (2005. 08. 04.) Petra;
Kispeti Zsuzsannának és Gyurcsik End-
rének (2005. 07.07.) Tamás nevû gyer-
meke született. Jó egészséget kívá-
nunk!

Házasság: 
Dornstadter Balázs és Papp Zsófia

(2005. 07. 29.); Bús Zsolt Balázs és
Pálfi Dendi (2005. 07. 30.); Juhász Ró-
bert és Varga Judit (2005. 08. 06.);
Barta István és Török Ágnes Mónika
(2005. 08. 06.); Gubacsi Zoltán és Ök-
rös Erika (2005. 08. 13.); Molnár Áron

és Dudás Katalin (2005. 08. 20.)  há-
zasságot kötött.

Sok boldogságot, hosszú házas életet
kívánunk!

Haláleset:
Mórahalmi Jánosné született Cser-

nus Piroska (2005. 07. 23.), Faragó Ist-
ván (2005. 07. 30.),  Harkai Béla
(2005. 07. 30.),  Szabó János (2005.
08. 02.)  elhunyt.

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

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.
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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: Bereczné Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné.   

Volt egyszer 
egy búcsú…

A kenyér és bor ünnepe Algyôn
„Augusztus 20. Szent István napja, ál-

lamalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia
1774-ben országos ünneppé nyilvánította
ezt a napot, elsô alkalommal pedig 1818-
ban rendeztek ünnepélyes körmenetet Szent
István jobbjának tiszteletére. Országunk
egyes vidékein ekkor rendezték meg az ara-
tó felvonulást is.” 

A faluház célkitûzése és feladata a
hagyományôrzés, a magyar nép szokásai-
nak, tárgykultúrájának védelme, megismer-
tetése az utókorral. Éppen ezért a 2003 és a
2004-es esztendôben megyei kézmûves ki-
rakodóvásár és hagyományos piaci hangu-
lat megteremtésével is próbáltuk követni az
egykori szokásjogokat. Idén 10-12 óra kö-
zött a faluház szabadtéri színpada elôtt fel-
állított sátrakban régi magyar népi játéko-
kat, hagyományôrzô népi játszóházat tar-
tottunk az Algyôi Mûvészkör tagjainak se-
gítségével. Agyagozott, hukkozott, csökta-
posást és sárgolyó dobálást Süli-Zakar Zita
végzett a gyermekekkel, Németh István
malomjátékot tanított, templomozott, sán-
taiskolázott, de vezette a kötélhúzást, a
zsákbanfutást, az Adj király, katonát…! is a
gyerekeknek. Tessényiné Fogarasi Margit
rajzolt, papírt hajtogatott, üveggolyózott,
rongybabát készített kicsikkel és nagyok-
kal, míg Szalontai Ferencné a hagyomá-
nyos algyôi hímzéseket tanította meg az
érdeklôdôknek. A játszóházak iránti igény
szerencsére évrôl évre nô, ebben sokat kö-
szönhet intézményünk a Mûvészkör önzet-
len tagjai munkájának!

Az elôzetes szervezés alapján a
kézmûvesek, terménybemutatók, vásárosok
egy része már délelôtt kipakolta portékáit.
Itt voltak a „nautilusi” vendéglátásban
Vargáné Aranka és csapata, az Algyôi
Nyugdíjasklub, a Szegedi Sütödék Kft., az
Algyôi Mûvészkör, Galántai Károlyné csa-
ládi pincészete, Garamvölgyi Gyuláné
édességeivel és az „Algyô Sátra” is. 

E napon az érdeklôdôk megtekinthették
„Algyô Sátrát”, mely egyfajta információs
helyszínként funkcionált. A felállított és be-
rendezett kézmûves sátor célja volt, hogy
bemutassa, milyen néprajzi értékekkel, tár-
gyi kultúrával rendelkezik Algyô. A
„minikiállítás” beszámolt a nagyközség
múltjáról,  jelenérôl, a használati tárgyak-
ról, betekintést engedve a falut jellemzô
szokásokba. Lakossági igényként merült fel
az algyôi vonatkozású kiadványok, köny-
vek, képeslapok megvásárlása, idén ezt is
biztosítottuk egyedi környezetbe ágyazva.
A tárgyakat az algyôi Tájházból kértük, kö-
szönet illeti Molnár Adélt segítôkész támo-

gatásáért, de Oláh Ernôtôl is kaptunk egye-
di algyôi használati eszközöket. 

Megrendeztük az „Algyô legyügyesebb
asszonya, legerôsebb embere” falusi ügyes-
ségi vetélkedôt. A versenyzôk egy-egy rö-
vid verset írtak az algyôi gólyák búcsúztatá-
sára, búzaszemekbôl jósolták meg az idei
ôszt, talicskaversenyen mérték össze erejü-
ket, kötelet húztak, célba dobtak, kukoricát
fosztottak, lekvároskenyér-evô versenyen
csillapították éhségüket. Algyô legerôsebb
férfija Varga János, míg Algyô legügyesebb
lánya Nagy Lilla lett. Ezúton kell megkö-
szönnünk Farkas Imre vállalkozó támogatá-
sát, értékes pénzjutalmat ajánlott fel nyere-
ményül a legrátermettebbeknek. 

A termékkóstoló részeként lehetôséget
biztosítottunk arra, hogy a közönség lead-
hassa szavazatait az Algyô Sátrában elhe-
lyezett vékában – vajon mely termény-ter-
mék ízlett nekik a legjobban! Az eredmény
meglepô volt: az algyôieknek Tessényiné
Fogarasi Margit, az Algyôi Mûvészkör tag-
jának festményei tetszettek a legjobban. A
kiállító értékes ajándékcsomagban része-
sült, melyet nagy örömmel vett át a faluház
szabadtéri színpadán. 

Az Algyôi Hagyományôrzô Citerazene-
kar koncertjét 17 órától hallgathattuk meg,
melyet az új kenyér és bor szentelése köve-
tett dr. Laurinyecz Mihály kanonok-plébá-
nos úr közremûködésével. Külön köszöne-
tet érdemelnek az algyôi templomi kórus
tagjai, akik csodálatos egyházi énekekkel
tették még meghittebbé a szent pillanatokat.
A szentelt étkeket az Algyôi Hagy-
ományôrzô Együttes asszonyai kínáltatták
közönségünkkel – hála érte! 

Bár kevesen hallottak a budapesti Hajnal
Együttesrôl, a csapat zenetudása és szerete-
te sokakat elbûvölt. A csapat színvonalas
koncerttel készült, ajándékul Gálné Nagy
Ildikó szövô népi iparmûvész ajándékcso-
magját adhattuk algyôi emlék gyanánt át a
tehetséges fiatal zenészeknek. 

A hangulatot csak fokozta a Papp József
és barátaiból összeállt együttes, akik ferge-
teges utcabáli hangulatot teremtettek, me-
lyet a tûzijáték csak tovább színesített. A
buli éjfélig is eltartott, reméljük sokan jól
szórakoztak e napon.

Külön köszönet jár a Gyeviép Kht.
vezetôjének és munkatársainak, akik a pa-
kolásban, takarításban játszottak fontos sze-
repet. A díszlet és színpad-dekoráció Gálné
Nagy Ildikó kézügyességét dicséri, a termé-
szetes anyagok beszerzésében Mészáros
Balázs volt segítségünkre. 

B.L.N.

Búcsúval, sok zenével, tánccal
ünnepelték Szent Annát az
algyôiek. Július végén a faluház
rendezte meg hagyományainkhoz
híven az Anna napi búcsút falu-
szerte, hiszen több helyszínen a
programok gazdag kínálatával vár-
tuk a közönséget. Az idôjárás nem
volt kegyes hozzánk, szombaton a
gyönyörû templomi komolyzenei
hangverseny után (Gárdián Tama-
ra és barátai léptek fel) a vártnál
kevesebben vettek részt a tájházi
Anna napi kerti mulatságon. Az
igazán bátrak és táncos kedvûek
az Alibi együttes koncertjén mu-
lathattak, szórakozhattak. Köszö-
netünket fejezzük ki dr. Lau-
rinyecz Mihálynak és Molnár
Adélnak, hogy helyet adtak ren-
dezvényeinknek és segítették mun-
kánkat.

A búcsú fénypontja a délutáni
zenés, lovaskocsis felvonulással
kísért menettánc és az azt követô
néptáncgála volt. Az idén a zsúfo-
lásig megtelt faluházi színházte-
remben léptek fel a külföldi együt-
tesek, fergeteges, nagysikerû
táncmûsoraikkal. Ezeknek a prog-
ramoknak a zavartalan lefolyását
biztosították, kísérték figyelemmel
a Tarjáni Rendôrôrs munkatársai
Jaksa Zoltán vezetésével, valamint
hûséges faluvédôink: Bai István,
Farkas Imre és Zánthó Emil. Az ô
munkájukat is tisztelettel megkö-
szönjük. Hála és köszönet illeti az
Algyôi Hagyományôrzô Együttest
és a Citerazenekart is egész napos
helytállásukért, színes, hangulatos
mûsorukért. Végül, de nem utolsó-
sorban köszönjük a Lovasklub tá-
mogatását, akik a fúvószenekarral,
lovas kocsikkal színesítették a me-
nettáncos felvonulást. 

2005-ben ezres számú látogató,
búcsúzó közönséget látott vendé-
gül Algyô Nagyközség. Jövôre is
visszavárunk mindenkit!

Leléné Erika
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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, Bereczné Lázár Nóra,  

Székács 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

Teremfoci 
Péntekenként este 20-tól 22 óráig az Algyô KFC Sportegye-

sület szervezésében az algyôi edzôteremben teremfocizni lehet
a Kastélykert utca 63. szám alatti épületben. Minden érdek-
lôdôt szeretettel várnak. További információt a 30⁄ 9852-564
számú mobiltelefonon adnak.

Pénzrengés
Pénzrengés, a K&H ügy kulisszatitkai címmel Tom Ken-

nedy újságíróval beszélget dr. Gonda János az algyôi faluház-
ban szeptember 14-én (szerdán) 18 órától. A rendezvényre
minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Ingyenes jogi tanácsadás és segítségnyújtás 
Algyôn az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támogatásával, melyre

szeretettel várnak minden érdeklôdôt.
Jogi tanácsadók: dr. Ampovits Ágnes ügyvéd, dr. Gonda János ügy-

véd. A jogi tanácsadás helye: Algyô, Búvár u. 5. Faluház. Idôpontja:
Minden hétfôn 16-18 óra között. Elôzetes bejelentkezés: telefonon a
62⁄267-026, mobilon a 30⁄9852-564 számon.

Milyen lehetett az algyôi viselet?
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2006. január 22-én megren-

dezendô Faluház Galéria kiállítás-sorozatának részeként szeretnénk
bemutatni és összegyûjteni az Algyôre jellemzô viseleteket. Ebben
szeretnénk az algyôi lakosok segítségét kérni, aki megôrizte otthon
ôsei ruházatát, vagy a családi fotóalbum régi képei mutatják be az
algyôi asszonyok, lányok, férfiak és gyermekek viseletét, segítsen ne-
künk a kiállítás megszületésében. A beadott ruhákat, kiegészítôket,
emlékeket, fotókat színvonalas tárlat keretében mutatnánk be, szak-
emberek segítségével. Jelentkezni lehet a faluházban, Bereczné Lázár
Nóra kulturális fômunkatársnál, vagy a 62⁄517-173-as telefonszámon. 

Támogató segítségüket elôre is köszönjük!

Vásárnaptár 
SZEPTEMBER 1. (csütörtök) 9-12 óra: Mûanyag és vegyes 

iparcikk.
SZEPTEMBER 2. (péntek) 9-12 óra: Ruha, cipô vásár.
SZEPTEMBER 13. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipô, vegyes 

iparcikk vásár.
SZEPTEMBER 14. (szerda) 9-12 óra: Ruha, cipô, vegyes 

iparcikk vásár.
SZEPTEMBER 15. (csütörtök) 8-12 óra: Méteráru vásár,

katonai ruha vásár.
SZEPTEMBER 16. (péntek) 9-12 óra: Ruha, cipô vásár.
SZEPTEMBER 27. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipô, vegyes 

iparcikk vásár.

Állandó programok a faluházban
Hétfônként 
13-16 óra: Agrártanácsadó

(Tonkó Tibor),
16-19 óra: Parlandó Ének-

együttes (Lakatos Béla),
16-18 óra: Ingyenes jogi

szaktanácsadás (dr. Ampovits Ág-
nes és dr. Gonda János),

18.30-19.30 óra: Asszonytor-
na (Kovács Krisztina).

Keddenként 
8-15 óra: Falugazdász foga-

dóóra (Pál Andrea),
17 óra: Hagyományôrzô

Együttes (Eke József),
18-20 óra: Algyôi Citerazene-

kar (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: Asszonytor-

na (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 Já-
nos).

Minden hónap elsô péntekjén
Fidelitas Klub (Pongrácz Tamás).

„Szent Mihály napi vendégség” Algyôn
Szeretettel meghívnak minden kedves érdeklôdôt szeptember 25-

én, vasárnap rendhagyó Szent Mihály napi vendégségre az algyôi
szabadidôközpontba (6750, Algyô, Téglás u. 151.). A helyszínen
igyekszenek megismerni egymás kultúráját, értékeit az itteni és hatá-
ron túl élô magyarok. A nap középpontjában Erdély áll, ehhez kap-
csolódóan megnyílik Szôke János AV AFIAP fotómûvész kiállítása,
Vesztergám Miklós tárogatómûvész koncertet ad, de lesz táncház, il-
letve jellegzetes erdélyi étkekbôl összeállított ebéd is. A szervezôk ké-
rik, akik tehetik, anyagi hozzájárulásukkal támogassák a kezdeménye-
zést az ebédjegy 500 forintos áron történô megvásárlásával! További
információkért érdeklôdni lehet a közösségszolgálatnál a faluházban,
vagy Csiszer László szervezônél, a 62⁄517-173-as telefonszámon. Ké-
rik, akiknek szándékában áll megtisztelni a rendezvényt jelenlétével,
az a jegy szeptember 12-ig történô megvételével ezt jelezze. A támo-
gató segítségét elôre is köszönik!

Faluházi rendezvénynaptár
SZEPTEMBER 2. péntek 19 óra: Szeptemberi Tini-buli a faluház-

ban! Büfé, tánc, dj’s Atkovy (Resident). Belépô: 200 Ft.
SZEPTEMBER 5. hétfô 18 óra: Algyôi gazdagyûlés.
SZEPTEMBER 7-8. (szerda, csütörtök) 10 óra: Megyei népi- és

iparmûvészeti zsûriztetés a budapesti Lektorátus, valamint a Hagyo-
mányok Háza szakemberei segítségével.

SZEPTEMBER 12. hétfô 17 óra: A Védnöki Tanács ülése.
SZEPTEMBER 14. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kht.

fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).
SZEPTEMBER 14. (szerda) 18 óra: Algyôi Gulliver Klub. Téma:

45 év a Föld körül – a nagyvilágban, Nepáltól Japánig. Házigazda: dr.
Soproni Lajos. Jelentkezni lehet elôadónak folyamatosan a faluház-
ban. Az élménybeszámolót tartók közül az év végén egy kétszemélyes
társas utazást sorsolunk ki a szegedi Dóm Tourist támogatásában!

SZEPTEMBER 15. (csütörtök) 14 óra: Megemlékezés az Anyatejes
Világnapról az algyôi Védônôi Szolgálat munkatársai segítségével. 

SZEPTEMBER 22. (csütörtök) 15 óra: Kellô számú érdeklôdô ese-
tén az Algyôi Mûvészkör kirándulást szervez Szegedre, a Móra Ferenc
Múzeumba. 

SZEPTEMBER 23. (csütörtök) 19 óra: A Szentegyházi Színkör
elôadása Algyôn. Szörény J.– Bródy L.: Kômûves Kelemen (rockope-
ra). 

SZEPTEMBER 25. (vasárnap) 11 óra: „Szent Mihály napi vendég-
ség” a Szabadidôközpontban. 

SZEPTEMBER 29., 30., október 1.: Algyôi Agrárvásár Napok a
szabadidôközpontban.


