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Képeslap – a sírkertrŒl
Inkább sírkert, nem temetô számomra a halottak nyughelye, kedves húgom. Mint ahogy a november eleji kegyeleti
napok sem a holtakról, inkább az élôkrôl szólnak. Már csak
azért is, mert legalább egy napon, Mindenszentekkor a
túlvilágiak és az evilágiak birodalma: egy.
Az algyôi „temetô” is novemberben inkább az emlékezés
virágba borult és remegô lángú mécsesekkel-gyertyákkal
világított sírkerje, mint az örökre eltemetett és elfelejtett
ôsök és gondolatok holt és elvadult parkja.
Szép az algyôi sírkert, mert a maiak az egykor voltak
nyughelyét olyan parkként gondozzák, ahol emlékezni és
elmélkedni lehet. Emlékezni a régvoltra és fölidézni az
örökre eltávozott gyeviek alakját: itt divat, hogy egyes
sírkövekre rákarcoltatják az alant pihenôk arcmását is. De a
díszfák és virágdíszek koszorúzta sírok között sírvakönnyezve, sétálva és meg-megpihenve elmélkedhetünk
múltbéli és mai dolgokról, az élet értelmérôl, a test és a
lélek kapcsolatáról, a megérkezésrôl és a búcsúzásról.
Szép az algyôi temetô búcsúztatója is: a holtában is élô fa
uralja a felújított ravatalozót; az ablakokat-ajtókat pedig
Véha Tímea díszüvegje nyitja a jelenbôl az örökkévalóságba.
Szép az algyôi temetô – ha lehet ilyet mondania a lélegzônek a már nem pihegôk falurészérôl! Szép, mert az élôk
sírkertté varázsolták, így maguk is „belakták”. Én, a gyüttmönt újgyevi a hôsök emlékmûvét választom zarándokhelyemül. A messze elesettek sírköve elé viszek egy-egy szálat a
kertem virágaiból és gyújtok mécsest azokért a halottaimért,
akik messze pihennek, s akiket sírjuknál a földrajzi távolság
miatt nem látogathatok. A sorsom Algyôre vetett, életem
távoli hôseire itt emlékezem, kedves húgom.
Ölel nôvéred,
Ágnes

Közmeghallgatás
Algyô Nagyközség Önkormányzata november 16-án
(szerda) 17 órakor a faluházban közmeghallgatást tart.
Napirendi pontok:
– beszámoló a 2005. évi pályázatokról,
– tájékoztató a 2005. évi beruházásokról és
fejlesztésekrôl,
– elképzelések a 2006. évi fejlesztésekrôl.
Dr. Piri József
polgármester
A TARTALOMBÓL:
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(Az Algyôi Hírmondó legfrissebb száma elérhetô az interneten is,
olvasható a község honlapján, melynek címe: www. algyo.hu)
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Buda Ferenc
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Vasveretû, deres éjszakába
szürkül a nyár fénylô-szép szakálla,
szorgos szelek zilálgatják széjjel,
s telehintik vakrozsdával, vérrel.
Gazt égetek, szél hordja a füstjét,
a lángok közt pattognak a tüskék.
Tûzre vetett száraz bokor lobog,
ágai közt sziszegô csillagok.
Sápadt a nyár sárga levelekkel,
vérzik az ôsz vörös levelekkel.
gyöngeujjú gyermek-fagy fehérlik.
Gyökér nyúl a halottak szívéig.

Megújul a közterület
Elkezdôdtek Algyôn a
közterületrekonstrukciós munkák
– adott magyarázatot Molnárné
Vida Zsuzsanna alpolgármester
arra a kérdésre, mi az oka annak,
hogy egyszerre újulnak meg a
nagyközség terei és egyes útjai.
Várhatóan december 10-éig

befejezôdik a kivitelezés, amit
egy békéscsabai vállalkozó végez.
A beruházás összege több mint 50
millió forint, melynek önrészét,
mintegy 8 millió 700 ezer forintot
az Európai Unió Önerô Alap
támogatásából fedezi Algyô
Nagyközség Önkormányzata.

AlgyŒ új kitüntetettjei
dr. JuratovicsAladár, a díszpolgár
Zalaegerszegen 1930. november 16-án született Juratovics Aladár, akit
1999-ben – saját kérésére – Algyôn, az önkormányzat által biztosított
díszsírhelyen helyeztek örök nyugalomra. A két dátum között eltelt
idôszakban Juratovics Aladár 1953-ban Sopronban olajmérnöki diplomát
szerzett. Majd a hazai szénhidrogénbányászat terén Lovásziban, Bázakerettyén, Egerben szerzett tapasztalatot. A szegedi üzem megszervezésével 1966 augusztusában bízták meg, melyet nyugdíjazásáig, 1990-ig
látott el. Algyôt életmûvének tekintette: mindössze 16-17 emberrel kezdte
a munkát, de a 70-es évek közepére már kialakult az 1600 fôs üzemi
létszám. Élete nem csak a szénhidrogén bányászattal fonódott össze,
hanem az akkori gazdaságpolitikával is. Három ciklusban volt országgyûlési képviselô a Szeged környéki községek választókörzetében. Mindig
volt ideje arra is, hogy tudását fejlessze, 1981-ben megszerezte az egyetemi doktori címet. Hatvanadik életévének betöltése után is frissnek érezte
magát szellemileg és fizikailag. A Szeged-algyôi szénhidrogénmezôk
történetérôl 1995-ben írt könyvet.
Az Algyô díszpolgára – posztumusz – kitüntetést dr. Juratovics Aladár
özvegye vette át dr. Piri József polgármestertôl a nagyközség napján,
október 1-jén. (A további kitüntetettek életrajzát az Algyôi Hírmondó
decemberi számában közöljük.)
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Tanácsok gazdáknak
Díjmentes tanácsadást
szerveznek azoknak a
mezôgazdasági termeléssel
foglalkozó gazdáknak, akik a
NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) támogatásokat
szeretnék igénybe venni –
minden héten hétfôn az

Algyôi Könyvtár és Teleházban (Algyô, Kastélykert
u. 63.), a könyvtár nyitva
tartásának idejében.
Tanácsadó: Katona Antal,
regisztrációs szám: 20-0183.
A tanácsadáson túl vállalja
pályázatok, támogatási,

kifizetési kérelmek elkészítését, gazdálkodási napló
vezetését.
Katona Antal elérhetôségei: a mobil telefon száma:
30⁄985-22-85, a vonalas
telefon száma: 62⁄268-670, email: antal.katona@invitel.hu

Tanfolyamok
Beindult a Start program
Az idén október 1-jétôl bevezetett
– nem csak gazdáknak START-program
célja, hogy a pályakezdô
A Csongrád Megyei Agrár Kht. (6722,
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.) szervezésében
az algyôi faluházban a következô tanfolyamok
indulnak ôsszel: ezüstkalászos gazda,
aranykalászos gazda, biotermesztô, falusi
vendéglátó, növényvédô és méregraktáros,
gyógynövényismerô és termelô.
A tanfolyamok OKJ-s szakképesítést adnak és
AVOP pályázati pénzbôl támogatottak.
Részvételi díj: 10.000 Ft⁄fô⁄tanfolyam.
A képzések 20 fô jelentkezése esetén
indulnak!
Részvételi szándékát kérjük, jelezze
személyesen az algyôi faluházban, vagy a
62⁄517-173-as telefonszámon Bereczné Lázár
Nóra kulturális fômunkatársnál!
Bôvebb információ kérhetô: Seprenyiné Erdei
Gizellánál, Csongrád Megyei Agrár Kht. 6722,
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17., 62⁄551-007,
62⁄423-360 telefonszámon is.

fiatalok foglalkoztatását ösztönözze azáltal,
hogy a munkáltatónak kedvezményeket
biztosít.
A pályakezdô fiatal egy alkalommal
kiválthatja a Start-kártyát a lakóhelye
szerint illetékes APEH igazgatóságnál.
START-kártya igénylésére az jogosult, aki
a 25. életévét, felsôfokú végzettségû
személy esetén a 30. életévét még nem
töltötte be, és elsô ízben létesít munkaviszonyt. A START-kártya 2 évig érvényes.
A munkaadó a Start-kártyával rendelkezô fiatal foglalkoztatása esetén mentesül az
egészségügyi hozzájárulás fizetése alól,
továbbá az elsô évben a 3 százalékos
munkaadói járulék és a 29 százalékos
társadalombiztosítási járulék együttes
összege helyett a bruttó munkabér 15
százalékát, második évben 25 százalékát
kell csak befizetnie. További információ:
www.apeh.hu weboldalon.

Helytörténeti vetélkedô
A faluház szervezésében,
Algyô
önállósulásának
napján helytörténeti vetélkedôn vettek részt az iskola
4-8. osztályos tanulói. A
versenyre osztályonként egyegy 4 fôs csapat nevezett.
A vetélkedô boríték
keresésével indult, amelyben
egy-egy képet rejtettek el a
szervezôk. Az összerakott
képrôl kellett eldönteni, hogy
hol található a településen és
mirôl nevezetes. A feladatok
között szerepelt keresztrejtvény, ôsi használati
eszközök
felismerése,
használati területe, totó,
utcanevek keresése adott
rejtvényben.

Elért eredmények korcsoportonként:
4-5. évfolyam: I. helyezett
az 5. a osztály csapata
(Bakos Máté, Gombos
Emese, Pataki Zsófia, Rácz
Kristóf).
Ebben a korcsoportban
csak az I. helyezettet díjazták, de tôlük alig maradt
el a 4. a osztályosok csapata
(Bakos Sándor, Belovai
Nikolett, Boldizsár Gréta,
Solymosi Mercédesz) és a 4.
b csapata (Bakó Attila, Gál
Krisztián, Papp Andrea, Süli
Brigitta). A „legfiatalabb
versenyzôk” teljesítménye
külön kiemelést érdemel.
6-8. évfolyam: I. helyezett

a 6. a osztály csapata
(Baranyi Anita, Jani Lilla,
Sebôk Ágnes, Török Márta),
II. helyezett a 7. b csapata
(Kovács Vivien, Török
András, Vér Krisztina,
Vidács János), III. helyezett a
6. b (Gyôrfi Judit, Kun
Zsuzsanna, Nagy Berta
László, Nagy Lilla) és a 7. a
(Bajusz Kata, Gál Péter,
Szabó Rózsa, Varga Zoltán)
osztály csapata. A 6. b
osztály két csapatot indított a
vetélkedôn.
Az elsô helyezettek a
délutáni ünnepi testületi
ülésen vehették át jutalmukat: egy-egy hatalmas
tortát.

Az élŒk
kötelessége
az emlékezés...
Török Mihály földmûves, tart. honvéd, huszár;
Algyô, 1911.; Bús Rozália –
Török Lajos; fel.: Szûcs
Mária; lh.: Algyô, Tanya
65.; Tartalékosként 1944
tavaszán mozgósították és
lovas alakulatával a keleti
frontra került. A nyár
folyamán szovjet fogságba
esett, ahonnan nem tért
haza. 1952-ben holttá
nyilvánították és szeptemberi utolsó életjele
alapján a Szegedi Járásbíróság 1944. október 15-i
idôpontban határozta meg
elhunytát. Neve a hôsi
halottak emléktábláján
szerepel. (Algyô HA.
44⁄1952. sz. és a Szegedi
Járásbíróság
Pk.
22246⁄1952⁄3. sz.)
Udvari György; Algyô,
1909. október 27.; Tóth
Rozália – Udvari György;
lh.: Algyô 169.; A második
világháborúban hadmûveleti területen, vagy szovjet
hadifogságban halt meg.
Neve a hôsi halottak
emléktábláján szerepel.
Ungi Sándor honvéd;
Algyô, 1921. január 9.;
Kakuszi Mária; lh.: Algyô,
Kolozsvári u. ; 1944-ben a
szegedi 9. pótgyalogezred
hódmezôvásárhelyi III.
pótzászlóaljában teljesített
katonai szolgálatot. Részt
vett a Bácskáért folyó
védelmi harcokban, s 1944.
október 19-én a Baja körüli
harcokban eltûnt. (HL.HM.
22. oszt. ir. szn.)
Következik:
Üllei Kovács András
Vámos Mihály
Varga István
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Ülésezett a képviselô-testület

Átalakuló intézmények
A helyi intézmények hatékony,
költségtakarékos, racionális mûködtetése
az önkormányzat feladata. E
kiindulópont alapján folytatni kívánja az
algyôi önkormányzat az elmúlt években
elkezdett, s például az Egyesített
Szociális Intézmény létrehozását
eredményezô szervezeti átalakítást. A
változást az is indokolja, hogy az
intézmények fenntartására az államtól
érkezô – az adóerôképesség miatt
Algyôre amúgy is csökkentett összegû –
normatíva nem elegendô a mûködtetésre, vagyis fejlesztési célú, például
adóból származó bevételt kell a
mindennapok feladatainak ellátására
költeni – vázolta dr. Piri József polgármester az október végi képviselôtestületi ülésen legnagyobb vitát kavart
elôterjesztés hátterét. A gazdasági
ésszerûsítés következményeként például
az óvodában csoportokat, az iskolában
osztályokat vontak össze. Csökkentették

az intézményekben a gazdálkodással és
pénzügyekkel külön foglalkozó személyek számát. E feladatot ezentúl részben
az intézményvezetôk látják el, részben
pedig a polgármesteri hivatal kibôvített
létszámú és megerôsített gazdálkodó
csoportja
A szükségesnek látszó szervezeti
reformok a Faluház és Szabadidôközpontot, illetve a Könyvtár és Tájházat
érintik. A profiltisztítás is a célja annak,
hogy az évekkel ezelôtt az önkormányzat által megvásárolt repülôtéri
ingatlanból lett Szabadidôközpont
ezentúl önálló életet éljen.
Az ott már most rendelkezésre álló
infrastruktúra olyan idegenforgalmi és
turisztikai lehetôség, amelyet a
jelenleginél piacorientáltabb elvek
alapján kellene mûködtetni, a
fejlesztését pedig magas fokú
idegenforgalmi, turisztikai, közigazgatási és marketing ismeretekkel

felvértezett szakember irányíthatná.
Ugyanakkor az Algyô idegenforgalmi
vonzerejének növelésére is alkalmas
Európai Uniós pályázatokat nem
önkormányzatoknak, hanem turisztikai
cégeknek írják ki. Ezért döntött úgy a
képviselôk többsége, hogy a szabadidôközpontot leválasztják a faluházról
és kizárólagosan önkormányzati
tulajdonú, Algyôi Szabadidôközpont
Közhasznú Társaságot hoznak létre,
melynek vezetésére pályázatot írnak ki.
A profiljában a közmûvelôdéshez
illeszkedô könyvtár és tájház viszont a
faluházhoz kerülne, s e három kulturális
intézményt magába foglaló Faluház és
Könyvtár vezetését is megpályáztatják.
A polgármester hangsúlyozta: úgy kell
kialakítani a két új intézményt, hogy az
új költségvetési évben már mindkettô a
képviselôk által meghatározott keretben
mûködhessen.
A. H.

Az egészségfejlesztésért

Iskolasport

Az Országos Egészségfejlesztési Intézethez benyújtott
kistérségi egészségfejlesztési programra 1 millió 440 ezer
forint támogatást nyert Algyô – tudtuk meg Molnárné Vida
Zsuzsanna alpolgármestertôl. A pályázati sikernek
köszönhetôen az Életreform klub keretében minden korosztály
megismerkedhet a reformtáplálkozással. A teenager korosztály
számára létrehozott, az edzôterem mögötti új ifjúsági klub
pedig az elnyert összeg egy részébôl berendezések, játékok
beszerzéséhez kap lehetôséget. Májusban pedig nôi intimtorna
kezdôdik.

Az idei ôsz is a tömegsport jegyében telt el. Több futóversenyen vettek részt az algyôi iskola diákjai. A Dégáz futáson
30 tanuló szerepelt, az Újszegedi Ligetben a Samsung futáson,
a Pick futóversenyen alsó és felsô tagozatosok képviselték az
iskolát. A tanulók két korcsoportban szerepeltek és többen is
az elsô tíz között végeztek: Bakos Sándor, Bíbor Viktória, Jani
Lilla, Bánfi Zsolt korcsoportjában a legfiatalabbként a 13.
helyet szerezte meg. A tanulók a Samsung futás kivételével
ajándék pólót kaptak teljesítményükért.
Ficsór Barnabás

Bérletárusítás
Az arra jogosultak a decemberi szegedi autóbusz bérleteket
decembrer 1-jén, 2-án és 5-én vehetik át, illetve vásárolhatják
meg az algyôi polgármesteri hivatalban.

Közlekedésbiztonsági nap
az iskolában
Fontos, hogy minden gyermekbalesetet megelôzzünk, a
veszélyekre felhívjuk tanulóink figyelmét. 2005. október 4-én
a felsô tagozatos tanulók, október 10-én pedig az alsós
kisdiákok vettek részt kerékpáros ügyességi versenyen, illetve
közlekedéssel kapcsolatos tesztlapokat töltöttek ki, melyen
elméleti felkészültségükrôl adhattak számot. Mind az elméleti,
mind a gyakorlati feladatok elnyerték tanulóink tetszését.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Csongrád
megyei Rendôr Fôkapitányság Közlekedésbiztonsági
Fôosztályának, akik kérésünkre ezt a programot biztosították.
Szebeni Lászlóné

Fogadóórák a polgármesteri
hivatalban
Képviselôk (szerda 14-17 óráig):
November
2.: Bakos József és dr. Gonda János,
9.: Vidács László és Beke Tamás,
16.: Dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sándor,
23.: Bakos András és Borbély János,
30.: Herczeg József és Süli Zakar Mariann,
A polgármester, dr. Piri József
november 2-án, 16-án és 30-án 14-tôl 17 óráig tart
fogadóórát.
Az alpolgármester, Molnárné Vida Zsuzsanna
november 9-én és 23-án 14-tôl 17 óráig tart fogadóórát.
December elején
7-én: Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede képviselô tart
fogadóórát. E napon az alpolgármester, Molnárné Vida
Zsuzsanna is fogadóórát tart.
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Térítési díj fizetése
az óvodában

Ovisok várják
a családokat

A gyerekek óvodai ellátásának díját az alábbi
idôpontban fizethetik be a felnôttek:
2005-ben: november 4. (péntek) és december
5. (hétfô).
2006-ban: január 4. (szerda), február 6.
(hétfô), március 6. (hétfô), április 4. (kedd),
május 3. (szerda), június 6. (kedd).

December 3-án 10 órakor az Óvodások
mûsoros délelôttjére várják a családokat. A
részletes programról hirdetményben tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Az 1000 forintos belépôdíjat a Boldog
Gyermekkor Alapítványnak ajánlják fel.

Egészséghét az óviban

Szülôi értekezletek

A településen megszervezett egészséghét rendezvényeihez
kapcsolódva az óvodában is kiemelten foglalkoznak az
egészséges életmódra neveléssel.
Minden nap más és más programot várja a gyerekeket:
1. nap: Gyümölcsnap;
2. nap: Testápolás, helyes száj és fogápolás;
3. nap: Dohányzás elleni program;
4. nap: Szív kincsesláda program;
5. nap: Sport, mozgásfejlesztés.
Kérjük a szülôket, hogy zöldségekkel gyümölcsökkel
támogassák a nap sikeres lebonyolítását!

Csoport szülôi értekezleteket tartanak az óvodában
november 7–11. között. A pontos dátumokat a szülôk
megtekinthetik az óvoda hirdetôjén

Utazási élmény
Egy szép szeptemberi
szombaton kirándulni indult a
Katica csoport.
Az óvónô, a dajka néni, a
szülôk és a nyüzsgô kis csapat. Vonattal indultunk Szegedre, ami izgalmas volt az
óvodás gyerekeknek, ebben a
rohanó, autókkal teli mai
világban. Szegedre érve
villamossal mentünk a
Széchenyi térig. A gyerekek
szabadon játszhattak a híd
alatti játszótéren, majd a
Múzeumba mentünk. A Móra
Ferenc Múzeum természettudományi kiállításán örömmel fedezték fel a gyerekek a
mesékbôl, könyvekbôl, TVbôl ismert állatokat. Így
például a rókát, medvét,
krokodilt, teknôst. A szülôk
olvasták el a gyerekeknek az
ismertetôket, együtt csodálták
meg az állatokat, az állatok
fejlôdését bemutató kiállítást.
A kiállítás megtekintése után

a város tereivel – a Széchenyi és a Klauzál tér – ismerkedtek. Szabó Annamária
fagyival vendégelte meg a
gyerekeket, akik élvezettel
majszolták a finomságot.
Öröm volt végignézni a maszatos kis társaságon. E kis
pihenô után hazaindultunk. A
vonat indulásáig még volt egy
kis idônk, így elsétáltunk a
Plázánál lévô tóhoz, és ott
megetettük a vadkacsákat és a
halakat.
Köszönet az óvónônek, a
dajka néninek és azoknak a
szülôknek, akik segítettek a
szervezésben és az utazás
megvalósításában. Szabó
Annamáriának köszönjük a
kirándulásról készített emlékül kapott fényképeket. Reméljük máskor is lesz lehetôség ilyen közös programokra!
Köszönettel a Katica
csoport ovisainak nevében:
Gáborné Márti

Köszönetet mondunk Újvári Mihálynak és feleségének,
amiért lehetôvé tették a JAM szakkörösök számára, hogy
pincészetüket megtekintsük. Külön köszönjük a szíves
fogadtatást, vendéglátást.
4. osztályos JAM szakkörösök

Szüreti mulatság
„Fortyog a kád, gyöngyözik, habzik,
Darazsaknak de jó lagzi,
Csurog a must rézcsapon
Csurogjon is mert szomjazom.”
A Nyuszi csoport kisbírója
dobpergéssel hívta a szüreti
mulatságra az óvoda minden
dolgozóját és kisóvodásait. Sok
érdeklôdô szülôt, nagyszülôt,
vendégeket hívtunk közös
vigasságra, az ôsz búcsúztatására.
A szülôk segítségével, a
gyermekek örömére a terményés gyümölcs „betakarítás”-ból
az óvodai kollektíva által
készített színpompás dekorációja idézte az ôszi ünnep hangulatát.
Mindezt színesítették a gyermekjátékok, az óvó nénik öltözete, mely híven tükrözte a népi
hagyományokat. A frissen

préselt szôlôbôl finom mustot
kóstolhatott mindenki. A
gyerekek népi zenés játékai
táncházba hívták a táncolni
vágyókat. A felnôttekkel együtt
a gyermekek diót törtek, gyümölcssalátát és terménybábokat
készítettek. A zsibongóban kiállított terménybábokat az egész
napos program keretén belül a
szülôk szívesen nézegették.
Boldogan mondhatjuk, hogy
az óvodai programmal szép
emlékkel gazdagodott a település. Ezúton köszönetet
mondunk a szülôknek, hogy a
terményekkel, gyümölcsökkel
hozzájárultak a nap sikeréhez!
O. N.

Az állatok világnapján
Októberben a szegedi
Vadasparkba látogattak az
óvodás gyermekek. Kissé
borongós volt az idô, de az
állatok látványa minden
gyermek arcára mosolyt csalt.
Nagy volt a kíváncsiság az
ugráló majmok láttán. A púpos
tevék nyugodt sétája is
kellemes látványt nyújtott.
Az oroszlánok a kifutóban
hangos ordítással üdvözölték a
gyerekeket. Annál csendesebb
volt az akváriumok környéke,
ahol a színes halak mutatták

úszástudományukat. A madárház nagyon sok színes tollú
papagáj otthona, ahol szívesen
daloltak a csodálkozó óvodásoknak. Láttak még lovat,
kecskét, nyuszit, vadlibákat és
sorolhatnánk még, hogy még
milyen sok szép élménnyel
gazdagodtak az algyôi gyerekek.
Másnap rajztudásukat is
megmutathatták, hiszen minden
gyerek kedvenc állatát rajzolta
le, és meséltek róla.
N. O.
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Hangverseny
Rendhagyó órán vettek részt az
iskola 4. a, 4. b. osztályosai,
valamint az 5. és 6. osztályokból 1010 fô Szegeden az Ifjúsági Házban.
A hangversenyen szimfónikus
zenekar, népzenész és popzenekar
játszott. A tanulók élôben láthatták a
népszerû Crystal zenekart.
Almásiné Császár Piroska

Önkéntesség napja az alsó tagozaton
Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Az
ÖKO-iskola cím elnyerése külön feladatokat is jelent
számunkra. Mindezek tudatában kértük a szülôk segítségét:
gyermekprogramok szervezéséhez, tantermek szépítéséhez, az
iskolák virágosításához, parkosításhoz, az alsós iskola udvarán
lévô kis ház faszerkezetének festéséhez. Örömmel fogadtuk a
felajánlott növényeket.
Kiemelten köszönjük Solymosi Zsolt és felesége
Solymosiné Fehér Szilvia segítségét, akik az alsós iskola
udvarán lévô kis ház faszerkezetének festéséhez a festéket
ajánlották fel. Az Önkéntesség napján segítségünkre voltak az
alábbi szülôk, melyet ezúton is köszönünk: Oláh Endre,
Oláhné Bakos Boglárka, Szalontainé Kovács Mária, Bakosné
Terhes Anita, Zombori Antalné, Bakosné Wágner Tünde,
Búsné Borbás Klára, Kopaszné Demeter Irén, Szükiné Benke
Márta, Solymosiné Fehér Szilvia, Boldizsár Gáborné, Jaksa
Zoltánné, Bozsákné Csíkos Enikô, Boldizsár Attiláné, Szalai
Hetényi Imréné, Jónás Julianna, Bezdán Mihály, Bozóki
Tamás, Poprádi Péter, Pataki Andrea, Kocsisné Kukk Ildikó.
Szebeni Lászlóné

Matematika verseny Vásárhelyen
A versenyen felsô tagozatos tanulóink közül évfolyamonként egy-egy tanuló képviselte iskolánkat: Szûcs László (5. b),
Gyôrfi Judit (6. b), Pap Márton (7. b), Bakos Nikolett (8. a). 16
iskola – köztük matematika tagozatosok is – tanulói mérték
össze tudásukat. Tanítványaink a középmezônyben végeztek.
Hegyi Gabriella

Önkéntesség napja a felsô tagozaton
Október 10-én rendeztük meg iskolánkban az önkéntesség
napját. A felsô tagozatos diákok közül többen kézmûves
foglalkozásokon, kerékpártúrán vettek részt. A többiek
fociztak, kézilabdáztak, szépítették az iskolakertet és saját
osztálytermüket.
A tanulók és nevelôk munkáját szülôk is segítették. Így
például Boldizsár Attiláné az egészséges táplálkozással
kapcsolatos elôadást tartott az 5. b osztályban. Kocsisné Kukk
Ildikó a 8. b osztály termének díszítésében segített. Gasparics
János irányításával termésképeket készítettek a gyerekek.
Kovács Istvánné függönyöket varrt a 7. b osztály részére,
valamint szakmai tanácsival, jó ötleteivel segített más
osztályoknak is.
Köszönjük a szülôk aktív részvételét, áldozatkész munkáját!
Malustyik Mihályné
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November az iskolában
1-tôl: Kézmûves foglalkozások kezdése, termékkészítés a
4H vásárra.
4. 7.00–17.00: Ebédfizetés november hónapra (18 napra)
8. 17.00: Szülôk klubja
Városok napja – városlátogatás Szegeden
10. Nyílt nap a Bedô Albert Erdészeti Szakközépiskolában
14.30: Iskolai helyesírási verseny az 5-8. évfolyamon
11-ig: Papírgyûjtés
15. 12.00: A szegedi Filharmónia Kht. hangversenysorozatának elsô elôadása a Faluházban iskolások
részére
14-18.: Nyílt napok az alsó tagozaton, napköziben
17-én 14.30: Kazinczy-verseny 5-8. évfolyam részére
(iskolai szintû)
27.: Fogyasztásszüneteltetési nap – rendhagyó óra meghívott elôadóval
21-25.: Nyílt napok a felsô tagozaton.
24. 15.00: Nyílt nap a Vasvári Pál Közgazdasági
Szakközépiskolában
30.: Negyedévi szöveges értékelés elkészítése minden
osztályban

Ôszi futóverseny az 1–4. évfolyamon
Az Algyôi Sportkör Kajak Szakosztálya szervezésében és
támogatásával ôszi futóversenyen vettek részt az alsó
tagozatosok. A futáson minden tanuló indult. Az I-III.
helyezett érmet, az elsô helyezettek serleget is kaptak.
Eredmények:
1-2. osztály, lányok:
1-2. osztály, fiúk:
Bús Hajnalka
1. Kopasz Bálint
Molnár Fanni
2. Bozóki Richárd
Szekeres Dzsenifer
3. Hevesi Zoltán
3-4. osztály, lányok:
3-4. osztály, fiúk:
Bozra Bianka
1. Jani Zoltán
Rozgonyi Nikolett
2. Bakos Sándor
Bús Melinda
3. Pap Vilmos
Köszönjük Kopasz Péternek a vetélkedô szervezését,
támogatását és a lebonyolításban nyújtott segítségét.
Varga Ágnes

Projekt az ókorról
Október 15-én az iskola ötödik osztályosai Malustyik
Mihályné és Janek Erzsébet szervezésében budapesti
tanulmányi kiránduláson vettek részt: egy az ókorról szóló
projekt keretében megtekintették a Szépmûvészeti Múzeum
egyiptomi kiállítását. A szakértô tárlatvezetésnek
köszönhetôen a tanulók bepillantást nyertek az ókori Egyiptom
életébe. Délután az Állatkertbe is ellátogattak. Szülôk,
nagyszülôk is elkísérték a gyerekeket, így Bornemissza
Tiborné, Gasparics János, Tiboldi Vilma Ilona, Gáborné Hevesi
Márta, Horváth Mátyásné, Szabó Istvánné és Szûcs László. A
szervezôk ezúton is köszönik, hogy részt vettek a program
lebonyolításában, és segítették a tanulók kirándulását.
Janek Erzsébet
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Egy kis matematika
(Kovács Antal tanár úr küldte be az alábbi matematikai
feladatsort azzal a céllal, hogy a fejbeszámolási készséget
fejlessze.)
A matematikában ismerünk különleges tulajdonságokkal
rendelkezô számokat.
Talán a legérdekesebb közöttük a
142857
Helyezzük ezt a számot a hatfelé vágott körbe:
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Mesemondó verseny
Az algyôi iskola alsó
tagozatosainak október 27-én
rendeztek
meseés
prózamondó versenyt. Az
elsô helyezettek képviselik az
iskolát Mórahalmon a
novemberi
Homokháti
Kistérségi versenyen. Az 1-2.
osztályosok vetélkedésében
1. helyezett: Tóth Adrienn (1.
a.), 2. helyezett: Hodoniczki

Gabriella (2. a.), 3. helyezett:
Daróczi Dénes (2. b.).
Különdíjas lett: Ilia Róbert
(1. a.) és Ország-Sugár Ákos
(1. b.). A 3-4. osztályosoknál
1. helyezett: Koza Viktória (4.
a.), 2. helyezett: Süli Brigitta
(4. b.), 3. helyezett: Hegyi
Bernadett (4. a.). Különdíjat
kapott: Papp Andrea (4. b.) és
Keczán Fruzsina (4. b.).

Szorozzuk meg 1-6-ig terjedô számokkal.

Példa:

142857 x 3
428571

Az eredmény a nyíl irányában körbejárva az ábráról
leolvasható.
A szakkönyvek ezt a számot egy végtelen szakaszos
törtszámból emelték ki:
1 : 7 = O,142857 142857…
Vizsgálataim során észrevettem, hogy ez a nevezetes szám
bármely azonos jegyekbôl álló hatjegyû számból levezethetô –
mégpedig egész szám alakjában.
1. példa:

2. példa:

555555 : 7 = 79365
79365 x 9 = 714285
714285 : 5 = 142857
888888 : 7 = 126984
126984 x 9 = 114856
1142856 : 8 = 142857

Ha bármelyik monoton hatjegyû számot elosztjuk 7-tel, majd
hányadot megszorozzuk 9-cel, azután a szorzatot elosztjuk az
eredeti szám egy elemével – mindig e nevezetes szám lesz a
végeredmény.
Ez az érdekes szám – játékos formában – fejbeli számolásra
is alkalmas. A számítógépek világában is hasznosnak tartom a
fejbeli számolást, mivel a „biológiai computer” rendszeres
használata a logikai képességek fejlôdését eredményezi.
Kovács Antal

Orvosi szûrô vizsgálatok
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel vár az
Egészségház utca 42. szám alá
Törökné dr. Kálmán Antónia
belgyógyászat és háziorvostan szakorvos
és
dr. Bakó Ildikó háziorvos belgyógyász szakorvos
november 19-én (szombaton) reggel 8-tól délután 2 óráig
a következô vizsgálatokra:
– csontsûrûség
– hallás
– szív- és érrendszeri rizikószûrés
– légzésfunkciós vizsgálat behívás alapján.
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Hit és Lélek Klub
Boldog és kiteljesedett életet csak egészséges lélekkel és
egészséges testben élhetünk. Hinned kell, hogy ezt meg tudod
valósítani Isten igéje alapján. Ehhez a hiteden kívül az kell,
hogy szeretetben járj és megbocsátó légy mindenkivel. Így
élve testi-lelki harmóniához jutsz, mely egyenlô a testi és lelki
gyógyulással, egészséggel. Hidd és akard, hisz ez neked is jár!
Bizalommal keresd fel minden pénteken 15-17 óra között a
faluházban a gyógyuló csoportot!
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
Nemes Nagy Rózsa
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Megjelent Algyô
zsebtérképe
A legfrissebb adatokkal
bôvül Algyôt bemutató
zsebtérkép 300 forintos
egységáron megvásárolható az algyôi faluházban és szabadidôközpontban.

Garantált hússertések
70-150 kg-ig élôsúlyban vagy
kettéhasítva,
valamint burgonya,
ôröltpaprika, vöröshagyma
egész évben termelôi áron
kapható.
Tel.: 06-20⁄988-57-85
06-20⁄591-88-48

Apróhirdetés

Autóvillamosság
Autóklimák töltése-javítása
Kisteher- és személyautók garancián túli SZERVIZELÉSE, VIZSGÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa, olaj, olajszûrô, levegôszûrô CSERE. ABS, haladásjeladók, injektor, 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: 20-925-8386

GYÜMÖLCSFÁK
SZÔLÔ, ÁFONYA, DÍSZFÁK:
gömbszivarfa, gömbjuharfa, gömbkôrisfa,
galagonyafa, platánfa, hársfa, szomorú
japánakácfa, nyírfa szomorú eperfa, oszlopos
díszalmafák, oszlopos kínai nyárfa, vérszilvafa,
vérjuhar, aranykôris, oszlopos aranyszil, japán
juhar, perzsa csodafa, júdásfa, ginkgo biloba,
Ezüst, nordmann, koreai fenyôk, sövény és
sziklakerti növények, rózsák, magnóliák,
hortenziák. szeder, málna, ribizli, köszméte.
TUJÁK TERMELÔI ÁRON!
http.⁄⁄abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus,
Körtöltés u. 3l.
tel.: 06-20⁄518-0038
Ny: h-p.: 8-18, szo.: 8-14
TESCÓ-TÓL 100 m

Algyôn gyermekfelügyeletet, idôs személynél takarítást, gondozást, esetleg eltartást vállalok. Érd.: 267-425
*
Algyôi lakos autóvillamossági szerelést vállal Tel.:
30⁄2782-489
*
Akác- és virágméz kapható. Algyô, Géza u. 31. T.:
30⁄9784-219
*
Piros virágú, zöld levelû
kánna hagyma eladó Ár: 100150 Ft⁄db. Ugyanitt mûanyag

tárolórekesz 30x40 cm-es
200 Ft⁄db irányáron eladó
Algyó, Kosárfonó u. 26 Tel.:
62⁄267-102
*
Szakszerû, precíz sertésvágást vállalunk igény szerinti
feldolgozással Tel.: 06-30645-1913
*
Számítógép javítást vállalok Tel.: 06-70-3333-596
*
Redôny, reluxa, harmonika
ajtó, szalagfüggöny készítés.
Tel.: 06-30-953-0395

Az Œsz kozmetikai problémái:
Egy bölcs közmondás így szól: „az arc a lélek tükre”, de nemcsak a
léleké, hanem az egészségi állapoté is. Az arc sok mindenrŒl
árulkodik, rajta keresztül lehet megismerni az ember fizikai és lelki
állapotát. Ezért ápolnunk és védenünk kell, mint egy értékes
kincset! Ilyenkor az Œszi hónapokban a hıvös szeles idŒ és a
gyenge napfény csökkenti a bŒr hidratációját. Ezzel csökken a bŒr
rugalmassága, vérkeringése, feszessége is. Fontos, hogy ilyenkor
nagy odafigyeléssel ápoljuk bŒrünket. Kiváló eredményeket
érhetünk el az arc masszírozásával, hidratáló pakolásokkal.
Gondolnunk kell a vitamindús táplálkozásra és a sok folyadék
fogyasztására is.
Ajánlatom:
❖ kis- és nagykezelés
❖ szempillafestés
❖ tini és férfi arcpakolás
❖ ultrahangos ránckezelés
❖ arc- és dekoltázs masszázs
❖ szemöldök szedés, festés ❖
steril gyantázás ❖ smink
készítése, tanácsadás
Ãszi akció:
❖ minden kezeléskor ajándék ❖
szemöldök festés ❖ tini kezelésre
10 % kedvezmény
Nyitva tartás:
hétfŒ–péntek:
9-12, 13-19
Szombaton igény szerint
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ELADÓ
- Étkezési burgonya,
téli tárolásra alkalmas.
1000 Ft⁄zsák (30 kg)

SANO TERMÉKEK
FORGALMAZÁSA
- szopós malacoknak,
malacoknak
- hízóknak
- kocasüldôknek
- tenyészkocáknak

- Idei fûszerpaprika
ôrlemény
1300 Ft⁄kg
Érd.: Téglás u. 85.
„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyôi temetôben :
Tel.: 06-20-32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve köszönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

2005. novemberi Hírmondó

A Mikulás házhoz jön!
Rendeljen gyermekének
póni-lovas fogattal érkezŒ Mikulást
a lovasklubtól!

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

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!

KARÁCSONY ELÔTTI
ÉKSZERVÁSÁR!

Rendelés: december 2-ig
a 06-30-223-0017 telefonszámon
Bakos Istvánnál.
ALMÁRIUM
Ajándék és papírkereskedés
– a Bartók Béla utcai COOP ABC-ben –

OKTÓBERI AJÁNLATUNK
Asztali- és fali naptárak, zsebnaptárak ✥
határidô naplók ✥ irodaszerek ✥ foglalkoztató
füzetek, könyvek ✥ díszcsomagolók, tasakok,
szalagok ✥ képeslapok, boríték, bélyeg ✥
szalvéták ✥ muffin sütôpapír ✥ kifestôk ✥
írószerek ✥ üvegfestékek ✥ kartonok ✥
matricák ✥ teás- és kávés csészék ✥
párologtatók ✥ illóolajok ✥ mécsesek ✥ natúr- és
illatos gyertyák ✥ gyertyatartók ✥ kaspók ✥
vázák ✥ füstölôk ✥ plüss játékok ✥
selyemvirágok ✥ egyéb ajándéktárgyak
Szeretettel várjuk algyôi vásárlóinkat szegedi
üzletünkben, ahol arany-, ezüst ékszerekbôl,
valamint órákból 10 % kedvezménnyel
vásárolhatnak.
Címünk: Szeged, József A. sgt. 8. szám
(a Kristály Patika mellett).
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9-17 óráig
Szilágyi P. Imre ékszerész

Nyitva tartás:
Hétfô
szünnap
Kedd
9-12 14-17
Szerda
9-12 14-17
Csütörtök 9-12 14-17
Péntek
9-12 14-17
Szombat 9-11.30

Szeretettel várjuk régi és új kedves vásárlóinkat!
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ALGYÔI KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 ALGYÔ, KASTÉLYKERT U. 63.
Tel.: 62⁄517-170; 62⁄517-171, Fax: 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Nyitva tartás: hétfô, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Könyves rendezvények

Ismét Ki kicsoda Algyôn?

November 13-án (vasárnap) 17 órakor az Algyôi
Tollforgatók Köre tagjai Tóth Béla József Attila-díjas íróval
beszélgetnek életmûvérôl és A Nagy Könyv játékról.

Kedves Algyôiek!
A Ki kicsoda Algyôn? címû kiadványunk elsô munkamenete lezárult. Elkészült az adatbázis internetes változata,
melyet Önök is megtekinthetnek a www.algyo.hu weboldalon,
és befejezés elôtt áll a kézirat is, melyet szeretnénk még ebben
az évben könyv alakban megjelentetni. Köszönöm a
visszajelzéseket, eddig közel 100 algyôi töltötte ki a kérdôívet.
Azonban még mindig lehet jelentkezni. Ha eddig bizonytalan
volt abban, hogy Ön méltó-e a könyvben való szereplésre,
hadd erôsítsem meg, hogy igen!
A kiadványban helye van minden képviselônek,
közalkalmazottnak, köztisztviselônek, civil szervezet
vezetôjének és tagjának, orvosnak, ügyvédnek, vállalkozónak,
boltosnak, borbélynak, cukrásznak és egyéb iparosnak,
sportolónak és kitüntetettnek..., élôknek és halottaknak
egyaránt.
Az adatlap letölthetô az internetrôl vagy kérhetô a
könyvtárosoktól. Töltse ki, s közben gondoljon arra, hogy ha
Önt ma még mindenki ismeri is Algyôn, lehet, hogy 50-100 év
múlva már nem! Kiadványunkkal az utókornak és a
helytörténészeknek kívánunk segítséget nyújtani.
Ménesi Lajosné

*
A Filmklub soron következô rendezvénye november 18-án
18 órakor lesz. A programban Koltay Gábor Honfoglalás címû
filmje szerepel, melynek forgatókönyvét Nemeskürty István
írta, fôszereplôje Franco Nero.

Álláskeresô
Minden kedden várják a munkanélkülieket a 14-17 óra
között ingyenesen igénybe vehetô internetes álláskeresô
szolgáltatással – az algyôi könyvtárba.

Könyvkarnevál
Az algyôi könyvtár A Nagy Könyv-játék
jegyében megyei szintû könyvkarnevált rendez
december 10-én a faluházban.
Várják az olyan, legfeljebb 4 fôs csoportok
vagy egyének jelentkezését, akik jelmezben és 2-5 perces
produkcióban megjelenítik kedvenc könyvük szereplôjét
(szereplôit), illetve egy-egy eseményét.
Az értékelés és díjazás két kategóriában és három
korcsoportban történik:
I. kategória:
- egyéni felnôtt (1., 2., 3. hely): 5000-4000-3000 forint
értékû utalvány;
- egyéni iskolás (1., 2., 3. hely): 5000-4000-3000 forint
értékû utalvány;
- egyéni óvodás (1., 2., 3. hely): játékok.
II. kategória:
- csoportos felnôtt (1., 2., 3. hely): 12.000-8000-4000 forint
értékû utalvány;
- csoportos iskolás (1., 2., 3. hely): 12.000-8000-4000 forint
értékû utalvány;
- csoportos óvodás (1., 2., 3. hely): játékok.
További jutalmak: könyvek, pólók, bögrék, tollak, egyéb
tárgyjutalmak, emléklapok.
A karneválon való részvételi szándékot – névvel és
elérhetôséggel – november 15-ig kérik jelezni az alábbi
telefonszámon és címen: Algyôi Könyvtár 6750 Algyô,
Kastélykert u. 63., Tel⁄fax: 62⁄517-170, e-mail: bibl@algyo.hu
A megjeleníteni kívánt könyvet, a produkció idôtartamát,
valamint a technikai igényeket (mikrofon, CD-lejátszó,
magnó…) november 25-ig kérik jelezni a fenti címen.
A karnevál pontos kezdési idejérôl, forgatókönyvérôl a
jelentkezôk december 3-ig tájékoztatást kapnak. A karnevált
jelmezbállal zárják.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja.

Milyen lehetett az algyôi viselet?
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2006. január 22-én
rendezendô Faluház Galéria kiállítás-sorozatának részeként
szeretnénk bemutatni, s addig 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 nekünk a
kiállítás megszületésében! A beadott ruhákat, kiegészítôket,
emlékeket, fotókat színvonalas tárlat keretében mutatnánk be,
szakemberek segítségével. Jelentkezni lehet a faluházban,
Bereczné Lázár Nóra kulturális fômunkatársnál, vagy a
62⁄517-173-as telefonszámon.
Támogató segítségüket elôre is köszönjük!

Idôsek napja Algyôn
Az Egyesített Szociális Intézményben október 7-én tartották
az idôsek napi ünnepséget. Dr. Piri József polgármester és
Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetô köszöntôje után az
óvodások adtak ünnepi mûsort. Az otthon gondozottjai
meghatottan nézték a gyermekek produkcióját.
Az önkormányzat ajándékaként lehetôségünk nyílt egy új
mosógép vásárlására. Az óvoda gyümölcskosárral, míg a
könyvtár díszbokorral kedveskedett az idôseknek.
Az ünnepi ebédet jó hangulatban, zeneszó mellett
fogyasztották el. Köszönjük vendégeink részvételét és
ajándékait.
ESZI
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Kriston intim torna
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Ötletbôl valóság

Játszóház tiniknek a Kastélykerten

Kriston intim torna tanfolyamot szerveznek
Algyôn. A tanfolyam idôtartama 5X2 óra, heti egy
Az Algyôi Hírmondó júliusi számában azt írtuk: „Kell egy hely Algyôn
alkalom. Kezdés: november elején. Bôvebb
a
tizenéves kamaszoknak, ahol találkozhatnak, játszhatnak és
információ és jelentkezés az algyôi védônôknél
beszélgethetnek.
Ez volt azoknak a szülôknek az alapötlete, akik ez év
személyesen, vagy a 30⁄851-0499 telefonszámon.
februárjában megalakították a szülôk klubját.” Alátámaszthatom, hogy az
ötletbôl mára valóság lett, mert egyike vagyok azoknak a szülôknek, akik
ennek a klubnak a létrehozásában aktívan közremûködtek.
A nyáron az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a könyvtár és
az edzôterem mögötti három helyiségbôl álló épületrészt, amit mi, szülôk,
lelkesen kimeszeltünk. Az aljzatburkoláshoz Suti János ajánlotta fel a pvcA 2005-2006-os bajnoki évadban a felnôtt NB III- t és a munkáját, amit ezúton is szeretnénk megköszönni neki. Algyô
as csapat játékosa, Krucsó Ákos által szervezett és önkormányzata a felújításhoz szükséges anyagköltséget állta. A
edzett elôkészítô csapat szép sikereket ért el az könyvtárosok a régi könyvtár berendezései közül zsámolyokat, székeket
eddigi négy fordulóban. )Három gyôzelem, egy adtak. Mi magunk is vittünk bútorokat, de szükség lenne még falifogasra,
vereség.)
székekre, kisebb szekrényre, asztalra.
A heti két kemény edzéssel készülô 10-12 éves
Van már pár játék is: egy pingpong asztal, egy asztali csocsó az ÁGOTA
algyôi gyerekek igen lelkesen, olykor igen
Alapítványtól, Németh József felajánlásából pedig egy rexasztal. A
színvonalas játékot nyújtva, eddig sok örömet
polgármesteri hivatal egy számítógéppel támogatta a klubot és ígéretet
szereztek a hétvégi mérkôzéseken a szülôknek és a
szurkolóknak. Az eddigi sikereket a következô kaptunk a játékpark bôvítésére. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetôje
játékosok érték el: Bakos Lóránt, Balogh Ádám, szintén felajánlotta segítségét és támogatását.
Az alsó tagozatos pedagógusok vállalták, hogy havonta egyszer érdekes
Csikós Attila, Farkas Richárd, Gyarmati István, Kiss
Bence, Kiséri Krisztián, Kovács Dezsô, Németh játékos foglalkozást, vetélkedôt, kézmûves foglalkozást tartanak a
Gábor, Pap Márton, Pap Vilmos, Révész Máté, gyerekeknek. A könyvtárosok alkalmanként videófilmet, DVD-t vetítenek.
Szeretnénk vásárolni a gyerekeknek CD-s magnót, biliárdasztalt,
Révész Richárd, Székely-Szabó Zsolt, Vidács Dávid.
csocsóasztalt
és kerti bútorokat. Szívesen fogadunk játékokat,
Bakai László
társasjátékokat, amik otthon feleslegessé váltak.
Terveink szerint november 19-én (szombaton) 17 órakor nyitnánk
meg a létesítményt a fiatalok elôtt.
Eleinte pénteken és szombaton délután 17-22 óráig tartanánk nyitva. A
Algyô lakossági tüdôszûrését október 27. és nyitvatartási idô alatt önkéntes szülôk látják el a felügyeletet. Mivel még
november 7. között (5 szûrési nap) ütemezték be – kevesen vagyunk, várjuk azoknak a felnôtteknek a jelentkezését, akik
dr. Somfay Attila megyei pulmonológus szakfô- szívesen részt vállalnának ennek a feladatnak az ellátásában. Hogy mi a
orvos úr jóváhagyásával. A szûrésrôl kialakított feladat? Ez a felügyelet nem jár olyan felelôsséggel, mint egy pedagógusé,
szakmai irányelvek változása következtében jelen- hiszen ez nem napközi, hanem ifjúsági klub, ahová olyan gyerekek járnak,
leg a rizikó csoportot szûrik, azaz a 40-70 év közötti akiket a szülôk már egyébként is önállóan engednek el otthonról
férfiakat és nôket. Természetesen a korosztályi barátaikkal. Ez a hely az, ahol biztonságban találkozhatnak egymással. A
határokon túl minden érdeklôdôt várnak A szûrô- klub üzemeltetéséhez azonban szükség van a felnôtt jelenlétére.
vizsgálat a tüdôszûrô gépkocsiban történik az algyôi
Az önkéntes segítôk jelentkezhetnek november 14-én, hétfôn 17
faluház elôtti parkolóban (6750, Algyô, Búvár u. órakor a leendô ifjúsági klubban – ahol a megnyitóval kapcsolatos
5.), ahol korszerû számítógépes rendszer üzemel.
teendôkrôl, ötletekrôl, a felügyelet beosztásáról beszélgetnénk – vagy a
A szûrési idôpontok:
268-514-es telefonszámon.
október 27., csütörtök 9-15 óra; november 2.,
Belovainé Bakos Erika
szerda 9-15 óra; november 3., csütörtök 9-15
óra; november 5., szombat 9-15 óra; november
*
7., hétfô 9-15 óra.
A digitális röntgen minôségi felvételeket készít,
de a szûrés menete az eddig megszokottnál lassúbb
lesz. Az óránként leszûrhetô létszám 20 fô! Ezúton
kérik a lakosság türelmét a megnövekedett
Az Algyôi ÁLtalános Iskolánkban március óta mûködik a Szülôk
várakozási idô miatt!
klubja.
Az érdeklôdôk minden hónap második keddjén 17.00 órakor
A lakosok a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási
találkoznak
a Fehér iskolában.
kártya) szíveskedjenek magukkal hozni a
Októberben
filmvetítéssel egybekötött drogmegelôzési elôadást tartott
tüdôszûrésre, a várandós és szoptatós nôk az
Nagy
Pál,
a
Csongrád
Megyei Rendôrfôkapitányság Bûnmegelôzési
idézésüket tekintsék tárgytalannak, mert tüdôszûOsztályának
munkatársa.
résen nem vehetnek részt! A szûrôvizsgálatokat a
A következô klubfoglalkozás idôpontja november 8. 17.00 óra. Elôadó:
lakosság egészségének megôrzése és a betegségek
korai felkutatásának érdekében végzik a szak- Schád László klinikai szakpszichológus, aki a serdülôkori változásokról, a
serdülôkorban jelentkezô magatartási problémákról és azok kezelésérôl
emberek!
Várunk minden kedves érdeklôdôt nagy tart elôadást. Minden érdeklôdô szülôt szeretettel várunk a találkozóra.
Leléné Gonda Irén
szeretettel!

Újabb algyôi labdarúgó
sikerek elôtt

Lakossági tüdôszûrés Algyôn

Szülôk klubja az iskolában
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Civil tükör

Fûben-fában orvosság!
A diófa rendkívül hasznos
növényünk. Gyümölcse és
többi része gyógynövényként
sok szenvedéstŒl szabadíthat
meg, ha tudjuk, hogy melyik
betegségre mit és hogyan
használjuk.
A dió gyógyhatása szerteágazó. Parazitaölô, féregölô,
vértisztító, emésztô szervek
munkáját serkentô stb. Bolhaûzô, sôt fejtetû ellen is
használták régen.
Rendkívül sok vitamint és
ásványt tartalmaz, valamint
hatvan százalékos zsírtartalmú.
Felhasználhatjuk a levelét, a
diófa kérgét, a termés külsô
zöld héját (diókopács), a
termés kemény fás héját, a
gerezdeket elválasztó belsô fás
részt.
Pattanások, ekcéma, pikkelysömör, sömör esetén a
levélbôl készült fôzetet külsôleg használjuk.
Diólevél-tea: Erôs hajhullásnál is használhatjuk, alaposan dörzsöljük be vele a
fejbôrt. Fejtetvesség ellen is
kitûnô szer. Igen hatásos szer
emésztési zavarok, így székrekedés, étvágytalanság esetén, továbbá nagyszerû
vértisztító.
Cukorbetegségre a dió
kemény, tehát fás héjából
készült teát fogyasztunk,
naponta legalább 3-4 csészével, hat héten keresztül.
A koszorúér megbetegedés
ellen dióból készült teával
védekezhetünk. A diónak
abból a részébôl készítjük,
amelyek elválasztják a dióbelet.
Fizikai gyengeségre dióbelet kell fogyasztani naponta
mérsékelt mennyiségben.
A diófa kérgébôl vértisztító
teát készíthetünk.
A kutya vagy macska fekhelyérôl a diólevél elûzi a bolhákat.
Kevesen tudják, hogy a fejeskáposzta gyulladáscsökkentô és sebgyógyító növény
is egyben. Ennek a legrégebben termelt konyhakerti
növényünknek igen magas a
C-vitamin tartalma (40%), de

a bélmûködést is hatásosan
elôsegíti. Tartalmaz káliumot,
foszfort, kálciumot, vasat,
nikotinsavat, B1 és B2
vitamint.
Mindig a természetes, nyers
állapotában használjuk a káposztát, melynek a legzöldebb,
legvastagabb levelei a leghatásosabbak. Mellkas, hát,
vállborogatásnál a levél kiálló
szárát vágjuk le, majd
nyújtófával lágyítsuk meg,
ereit zúzzuk össze. Kézmeleg
vízben megmelegítjük, és így
helyezzük fel a fájó testrészre.
Sebeknél a gyengébb leveleket használjuk. Ezeket csíkokra vágjuk, és tetôcserépszerûen helyezzük a sebre,
hogy az esetleges váladék a
csíkok között távozhasson. A
borogatást reggel és este
cserélni kell.
Szilvás korhelyleves
Hozzávalók 4 személyre: 30
dkg savanyú káposzta, 50 dkg
szilva, 30 dkg parasztkolbász,
1 fej vöröshagyma, 2 evôkanál
olaj, 1 evôkanál pirospaprika,
1 kávéskanál ôrölt majoránna,
1 babérlevél, 2 dl tejföl, 1
evôkanál liszt. Elôkészítés: A
káposztát átöblítjük, kinyomkodjuk. A szilvát
megmossuk, kimagozzuk. A
kolbászt
hideg
vízzel
leöblítjük, lehúzzuk a bôrét, és
a húsát felszeleteljük. A
hagymát megtisztítjuk, és
apróra vágjuk. Elkészítés:
Nagyobb lábasban az olajat
felmelegítjük, beletesszük a
hagymát, üvegesre pirítjuk,
majd meghintjük a pirospaprikával, és kb. 1,5 l vízzel,
felöntjük. A káposztát beletesszük a hagymás lébe,
megsózzuk, borsozzuk, meghintjük a majoránnával,
beletesszük a babérlevelet, és
erôs tûzön felforraljuk.
Amikor felforrt, beletesszük a
szilvát, a kolbászt. Összekeverjük, és lefedve kb. 45 perc
alatt puhára fôzzük. A tejfölt
simára keverjük a liszttel,
hozzáöntjük a leveshez, összekeverjük, és még egyszer
felforraljuk. Ezt a pikáns
levest forrón tálaljuk.
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Ki és mikor hívhat mentôt?
Mentés szükségessége esetén bárki – állampolgárságtól és
egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül – hívhat mentôt
a Magyar Köztársaság területén.
Milyen esetekben hívhatunk mentôt mentés céljából?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi
ellátásra szorul:
ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen
állapot, ájulás, bármilyen eredetû súlyos vérzés, stb.);
baleset, sérülés, bármilyen eredetû mérgezés esetén;
megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt
bekövetkezô rendellenesség miatt;
ha erôs fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet
észlelhetô (pl. fulladásérzés, nehézlégzés; csillapíthatatlan
hányás, szédülés, beszédzavar, végtagbénulás, stb.);
ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg
saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.
A mentôk hívószáma az ország egész területén (minden
vezetékes és mobil telefonról): 104.
Az egységes sürgôsségi hívószámot 1999-tôl vezették be
Magyarország területén is. Ezt a 112 sürgôsségi hívószámot
elsôsorban akkor hívjuk, ha egyidejûleg a mentôkre és⁄vagy a
tûzoltókra és⁄vagy a rendôrségre is szükség van.
Mentôhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a
bejelentést:
Mi történt? (A sérülés, rosszullét bekövetkezte: pl.
összeesett, eszméletlen; szívbeteg fullad; magasból esett,
gépkocsi elgázolta; motorkerékpárral fának ütközött, stb.)
Hol történt? (Pontos cím, ennek hiányában a helyszín
megközelíthetôsége.)
Hány sérült, beteg van?
Milyen sérülés, panasz, tünet észlelhetô? (Pl. földön
fekszik, lábát fájlalja; sápadt, verejtékes; fullad, nyugtalan,
ajkai elkékültek; földön fekszik, görcsöl, szája habzik.)
A bejelentô neve és telefonszáma. (Szükség lehet a
bejelentô visszahívására, pl. pontatlan cím esetén!)
Várjunk a mentésirányító esetleges kérdéseire (a történtek
pontosítása érdekében fontos), és csak ezután tegyük le a
telefonkagylót.
Ha nem mentést igénylô heveny megbetegedést észlel a
beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A
beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e
a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha
igen, az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi.
Betegszállítást térítésmentesen csak orvos rendelhet
betegszállítási utalvány kitöltésével. A betegszállítás annak
térítésmentes, aki érvényes egészségbiztosítással (TAJ
számmal) rendelkezik. Ennek hiányában a szállításért térítési
díjat kell fizetni. A betegszállítási igényt a területileg illetékes
mentôállomáson a megrendelô orvos vagy az általa megbízott
egészségügyi dolgozó jelentheti be.
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Orvosi rendelési idôpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Nov. 02-04.:
Nov. 07-11.:
Nov. 14-18.:
Nov. 21-25.:
Nov. 28-29.:
December
01-02-ig

08-tól 12.30 óráig,
12-tôl 16.30 óráig,
08-tól 12.30 óráig,
12-tôl 16.30 óráig,
08-tól 12.30 óráig.

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-tól 12 óráig,
8-tól 11 óráig,
13-tól 16 óráig,
8-tól 10 óráig,
8-tól 12 óráig.

08-tól 12.30 óráig.

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:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

2005. novemberi Hírmondó

8.15 –14.15
12.00–18.00
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:
Nov. 02-tôl 05-ig
07.30-11.30 óráig,
Nov. 07-tôl 11-ig
12.30-16.30 óráig,
Nov.14-tôl 18-ig
07.30-11.30 óráig,
Nov. 21-tôl 25-ig
12.30-16.30 óráig,
Nov. 28-tól 30-ig
07.30-11.30 óráig.
December
01-jétôl 02-ig
07.30-11.30 óra között,
05-tôl 09-ig
12.30-16.30 óra között.
Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 -30/6381-863
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.
Házasság
Kiss Noémi és Molnár Balázs szeptember 17-én házasságot kötött.
Sok boldogságot kívánunk!
Születés
Kardos Anitának és Varga Jánosnak

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 óráig. 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:
Nov. 02-04. között
Nov. 07-11. között
Nov. 14-18. között
Nov. 21-25. között
Nov. 28-29. között
December
01-02. között

12.30-16.30 óra,
07.30-12.00 óra,
12.30-16.30 óra,
07.30-12.00 óra,
12.30-16.30 óra.
12.30-16.30 óra.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
(09.17.) Liza; Süveg Erikának és
Mészáros Györgynek (09.22.) György
Márk; Német Idának és Nagy Sándornak
(10.03.) Sándor; Balog Enikônek és

Gyôri Zoltánnak (10.04.) Tamás nevû
gyermeke született.
Jó egészséget kívánunk!
Haláleset
Makra László (10. 18.), Csányi József
(10.12.), Süli Szilveszter (10. 02.)
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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.

Búcsúztassuk együtt az óévet!
2005. december 31-én, szombaton 19 órától SZILVESZTERI BÁLRA hívunk miden szórakozni, mulatni vágyó
kedves vendéget az algyôi faluházba. A vendégfogadást követô
táncmûsorban fellépnek a Fiesta tánciskola növendékei. A
faluházi szilveszterezôket 20 órától és éjfélkor svédasztalos
vacsora, pezsgô várja. A talpalávalót a „Hajnalig szól”
Együttes szolgáltatja. (Bélteki Csaba dobos, Rokolya Károly
szaxofonos, Pintér József szintetizátoros, Zákányszék) A bálon
ajándékjegyek sorsolására, értékes nyeremények átadására és
természetesen fergeteges táncmulatságra lehet számítani. A
tombola fôdíja: 40.000 forintos internet csomag! Részvételi
díj: 6500 Ft⁄fô (csak elôzetes helyfoglalással)!
Elôvételben 2005. december 16-ig: 6000 Ft⁄fô!
Helyfoglalást személyesen a faluházban hétköznap 8-tól 18
óráig, december 19-23. között 8-12 óráig lehet elôjegyezni.
Tombolajegy: 200 Ft⁄db. Info(telefon): 62⁄517-172.

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);
17-19 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza)
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden hónap elsô hétfôjén gazdaköri gyûlés
(Borbély János).
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 BabaMama 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)

Magyarnóta-est a faluházban
December 3-án, szombaton este 18 órától mûsoros, zenés
estre várjuk a nagyközönséget. A Rádió 7 „Szívküldi” mûsorának népszerû elôadói, Labozár Antal és népi zenekara lép
fel, szórakoztatja a vendégeket. Belépôdíj: 900 Ft, vacsorajeggyel: 1500 Ft. A belépôjegyek megvásárolhatók a faluházban, munkanapokon 8-20 óráig. Elôvételben november 18-ig
kaphatók jegyek 700 Ft-os egységáron, illetve nyugdíjasok és
kiskorú hozzátartozók részére. Ez alkalomból 500 Ft-os
adományjegyet is lehet vásárolni az algyôi Idôsek Otthona
javára! Mindenkit várunk nagy szeretettel rendezvényünkre!

Ismered a Tejutat?
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából október
22-én, este az algyôi Móra
Ferenc Népszínház tagjainak
rövid mûsorával vette
kezdetét a megemlékezés. Ezt
követôen a színházteremben
Karl Wittlinger: Ismeri a
Tejutat? címû tragikomédiájának díszbemutatóját
tartották. Október 23-án
ünnepi szentmisével, majd
Mészáros Márta: A temetetlen halott címû filmjével
emlékeztünk. November 4-én
az Országzászlónál pedig a
forradalom áldozataira és
mártírjaira emlékezünk.
Kosztolányi azt írja, hogy a
boldogság talán nem más,
mint a szenvedés pillanatnyi
hiánya. A boldogság- és
létkeresés egyik neves írását,
a darabot Kátó Sándor
álmodta színpadra, egyben
megtestesítve a beteg szerepét. Partnere, orvosa, a mármár szürrealista utazásban
társa Bakó Ferenc volt.
Miként a vendégek is olvashatták az elôzetes tájékoztatóban, a színmû az életben
maradásra, az élet értelmére,
a lét kérdéseire keresi-kutatja
a választ, a választási alternatívákat felvetve. A darabválasztás elsôdleges oka azon
célkitûzés, miszerint a Népszínház a mûvészi „létkeresô”
darabokból is szeretne bemutatni egy-egy alkotást az
évadban. Ennek elôképe volt
Gogol: Az ôrült naplója is,
melyet Osztás Anett rendezésében Ádok Róbert testesített
meg. A másodlagos és egyben
legfontosabb ok: a kisember
boldogságkeresésének kutatása az alternatívák felmutatásával. A kisember léte eleve

elrendelt, a kiugrás lehetôségének bizonytalanságával.
Vajon képes-e felfogni saját
sorsát, létlehetôségeit és
tudatosan rá tud-e lépni a
Csongor és Tünde hármas
útjának valamelyikére? A
kiugráshoz örök elégedetlenség, lelki érzékenység, az
elmúlás korai felismerésének
szüksége kell! A „madáchi
kisember tragédiája” a felismerés és változtatás lehetôségének vagy lehetetlenségének
elrendelésében mutatkozik
meg. A beteg már nem
kezelnivaló bolond, az orvos
esetleg ôrült lesz maga is.
Szerepcsere egzisztencialista
léttel, az abszolút szabadság
keresésének hitével! A feldolgozás számos személyes
elemet is tartalmaz, tudtuk
meg a rendezôtôl, ezzel is
keverve a fikció és reális
elemek egyfajta abszurditását.
Kátó Sándor személyes lét- és
boldogságkeresésének
lehetôségét és talán egyetlen
eredményét a mûvészet
leghatalmasabb erejében, az
alkotói munka szabadságában, a létküzdelemben látja
és láttatta. Wittlinger maga is
egzisztencialista!
Ahogyan a fikcióvágás
közt Marliene Dietrich énekelte: „… hol vannak a
katonák?” – a fájdalmas nôi
sikolyban benne volt mindaz,
amely a létet fenyegetô és
önmagában abszurd, groteszk
gonoszság lehet, a háború és
minden emberi iszonyat
lehetôségével.
Vajon felmerjük-e tenni
magunknak a kérdést: mik
vagyunk, hol és hogyan létezünk? Vajon igazán boldogok vagyunk-e? Vajon szabadok vagyunk-e? Ismerjük-e
egyáltalán a Tejutat?
Bereczné Lázár Nóra
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Milyen a gazdák jelene és jövôje? Téli nyitva tartás a faluházban
„Magyar gazdák jelene és jövôje” címmel elôadást tart dr.
Turi-Kovács Béla országgyûlési képviselô (Kisgazda Polgári
Egyesület elnöke), valamint dr. Ángyán József egyetemi tanár
(Szent István Egyetem, Gödöllô november 24-én, csütörtökön
18 órakor az algyôi faluházban az Algyôért Közszolgálati
Egyesület rendezésében. Házigazda: dr. Gonda János
önkormányzati képviselô, egyesületi elnök

Faluházi vásárnaptár
NOVEMBER 8. (kedd) 9-12 óra:

Ruha, cipô, vegyes iparcikkvásár.
NOVEMBER 9. (szerda) 9-13 óra:
Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 10. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai ruha, méteráru vásár.
NOVEMBER 11. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 15. (kedd) 9-12 óra:
Ruha, cipô, vegyes iparcikkvásár.
NOVEMBER 16. (szerda) 9-12 óra:
Ruha, vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 17. (csütörtök) 9-12 óra: Ruha, cipô vásár.
NOVEMBER 18. (péntek) 9-12 óra: Ruha, cipô vásár.
NOVEMBER 22. (kedd) 9-13 óra:
Ruha, cipô, vegyes iparcikkvásár.
NOVEMBER 23. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 29. (kedd) 9-13 óra:
Ruha, cipô, vegyes iparcikkvásár.

Sasíjászok Algyôn
A nomád hagyományôrzô csoport bemutatókat tart korhû
ruhákban, fegyverekkel és több éves tapasztalattal. Programjaikat dalok, táncok, táltos dobolás és honfoglalás kori ételkóstoló színesíti. Idén elsô alkalommal kézmûves és kulturális
foglalkozásokat szerveznek Algyôn a Faluház és Szabadidôközpont területén. Az alábbi foglalkozásokra várják az
érdeklôdôket:
November 6.:
Drót ékszerek készítése.
November 13.:
Csörgôk készítése termésekbôl.
November 20.:
Dalok tanulása, sámándobolás.
November 27.:
Rovásírás.
December 4.:
Keleti táncok.
December 11.:
Bôr- és gyöngyékszerek készítése.
December 18.:
Mesemondás.
A foglalkozásokat a Szabadidôközpontban tartják (6750,
Algyô, Téglás u. 151.), az adott idôpontokban 10-15 óra
között. A havi tagdíj: 1.000 Ft, algyôieknek 600 Ft. Jelentkezni
telefonon: a 70⁄536-9565, vagy e-mailben (sasijaszok
@sasijaszok.hu) lehet. A foglalkozások ára, írásos anyaggal
együtt 350 Ft⁄alkalom, ideje 10-12 óra között.
Bérletvásárlási lehetôséget is biztosítanak:
1. Turul bérlet: 3 hónap íjászat (2.500 Ft, algyôi lakosoknak
1.500 Ft);
2. Griff bérlet: 8 db kézmûves és kulturáális foglalkozás
(2.000 Ft);
3. Fehérlófia bérlet: 4 db kézmûves és kulturális foglalkozás
(1.200 Ft);
4. Csodaszarvas bérlet: 3 hónap íjászat és 8 db kézmûves és
kulturális foglalkozás (3.500 Ft).
További elérhetôség: www.sasijaszok.hu

Az Algyôi Faluház november 1-jétôl áttér a téli nyitvatartásra. Ezek szerint hétköznapokon az ügyeleti idôszak 20
óráig, illetve a rendezvények végéig tart.
Megértésüket köszönjük!

Novemberi rendezvénynaptár
4. (péntek) 16 óra: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az
Országzászlónál az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emlékére.
5. (szombat)
9-15 óra: Tüdôszûrés Algyô lakosai számára – tüdôszûrô
busz a faluház elôtti parkolóban.
9-17 óra: Életreform Nap a faluházban.
19 óra: A Móra Ferenc Népszínház vendégjátéka (Jókai Mór:
A földönfutó) Ásotthalmon.
16 óra: Göncölszekér Ifjúsági Társaskör.
7. (hétfô) 9-15 óra: Tüdôszûrés Algyô lakosai számára –
tüdôszûrô busz a faluház elôtti parkolóban.
9. (szerda)
13-15 óra: A Településtisztasági Kht. fogadóórája (Csókási
Ágnes számlázási elôadó).
17 óra: Civil Fórum (Civil Vezetôk Klubja), meghívott elôadó: Gellérfy László, a Csongrád Megyei Civil Szolgáltató Központ vezetôje. Téma: A Központ mûködése, civil pályázati lehetôségek, a civil szervezeteket érintô aktuális témakörök, problémák.
11. péntek 19 óra: Márton-napi tini-buli a faluházban! Büfé,
tánc, dj’s Atkovy (Resident). Belépô: 300 forint.
12. (szombat) 16 órától: A VÁNDORMOZI szervezésében
filmvetítés. Fekete István: Vuk címû rajzfilmet láthatja a közönség, 18 órától pedig a Monte Carlo címû magyar játékfilmre
várjuk az érdeklôdôket. Jegyek a helyszínen kaphatók, felnôtt:
300 forint, gyermek, diák: 200 forint. A rendezvény ideje alatt
büfé is üzemel!
16. (szerda) 18 óra: Algyôi Gulliver Klub. Téma: Kanada,
Montreal, Torontó, a Niagara-vízesés, Felsô-Ausztria. Házigazda: Horváth József és neje Ilus. (Az élménybeszámolót tartók
közül decemberben egy kétszemélyes társas utazást sorsolunk ki
a szegedi Dóm Tourist támogatásában.)
19. (szombat)
8-14 óra: Komplex orvosi szûrések, programok és szaktanácsadás az algyôi Orvosi Rendelôben.
17 óra: Citera-est a faluházban.
24. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése.
25. (péntek) 15 óra: Drámamûhely.
29. (kedd) 15 óra: Az algyôi mozgáskorlátozottak csoportjának taggyûlése.
30. (szerda) 17 óra: Életreform Klub. Téma: A stressz mint
népbetegség. Vendég: Prof. Dr. Fazekas Atilla orvos (Szeged). A
Woll-féle állapotfelmérés bemutatása, alkalmazása a
gyakorlatban (Berkes János természetgyógyász).
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

