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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

2006. szeptember, XV. évf. 9. szám

Képeslap – a választásról
Ez az év a választásról szól, kedves húgom. Ezért aztán szinte
mindegy, mi a magánérdeklődésünk fő tárgya, a politika beszüremkedik – a kapukon és ajtókon át a konyhákba, az ebédlőasztalokhoz,
s tán még a hálószobákba is.
A kopogtató céduláról.
Csöngetnek. A konyhaablakból látom: a kutya ismeretlent ugat.
A szépmosolyú lány kopogtató-cédulát gyűjt az egyik jelöltnek. A
kopogtató nem idevalósi, de aki számára kopogtat, az ősgyevi. Kirí
a lány a jelölő-szelvényeket gyűjtögetők közül, mert az egyik párt
jelvényét viseli, pedig itt a jelöltek többsége a függetlenség álarca
mögé rejti pártszíneit. Szép ez a nyíltság, mégis visszatetsző, hogy
másnak gyűjtöget ajánlást. Gyütt-möntként azt képzelem, ha egy
falut az tesz lakályossá, hogy mindenki ismer mindenkit, akkor úgy
illik, hogy a képviselőségre-polgármesterségre pályázó legalább
ilyenkor maga járja az utcákat, s kopogtasson a cédulákért, mint
ahogy sokan személyesen viszik el jelöltjüknek az ajánlásukat.
Az első voksolásról.
A választás: hatalom – a néphatalom gyakorlásának része. A
szabad és demokratikus választás joga szinte az egyetlen követelés,
amiért nem hiába harcoltak és haltak az ’56-osok. Már csak ezért
is: nem csupán jog és lehetőség, inkább kötelesség részt venni a
közös döntésben. Meg lelkiismereti kérdés. Ha másért nem, hát
azért, hogy legyen alapja a kritikánknak a következő választásig,
amikor ismét beleszólhatunk... Ezt magyarázzuk ebéd közben az
első voksolására készülő nagylánynak. Véleménye már van: a saját
bőrén érzi – a felvételi pontszámítás módszerének változtatásával,
a tandíj bevezetésével, egyáltalán: az adó- és áremelésekkel – mennyire éget, a húsunkig-velőnkig hat, a betevőt, az esé-lyeket, a jövőt
érinti a politika.
Az utolsó választásról.
„Szétszedtük a babaruhát” – magyarázza a kisbolt előtt egyik
nyugdíjas a másiknak. A szomszédok se tudják, pedig több, mint
négy éve, hogy a gyermektelen pár egy fedél alatt, de külön él. Két
éve, hogy a férfi a hálószobából a kisszobába költözött. Most – az
országgyűlési választások után – úgy látta jónak, ha szekrénnyel
torlaszolja el a két szoba közötti átjárót, aztán új ajtót vágatott az
ebédlő felé. A konyhát, a fürdőszobát hol az egyikük, hol a másikuk használja. Ez a házirend. Így egyeztek meg. De abban nem
egyeznek, ki és hol rontotta el, miként morzsolhatta föl a szerelmüket és egymás iránti megbecsülésüket a politika. Most is mindketten készülnek az őszi szavazásra – mint eddig mindig, most is
eltérő párt jelöltjének a neve mellé teszik az ikszet, de most először
(s tán utoljára) külön indulnak voksolni.
Az egész életünk a választásról szól, ugye, kedves húgom.
Ölel nővéred:
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Bálint András

A láthatatlan kert
Suti Janinak és Zsoltinak

Te ültetted a fát, s én ülök kidőlt törzsén,
Lábamnál a zefír halott leveleket zörget.
Hallom, hogy nevet rajtuk, legszebb napjaimon,
Játszik velük, aztán megunja, s eldobja őket.
A többi fán a gyümölcsök beérnek lassan,
És nektár gyöngyöz a boldogság duzzadt ajkain.
Az ágak, s csodás fürtjeik egymásba nőnek,
Árnyékot adva a földnek, mint pompás baldachin.
Itt viszont hiába próbálom összerakni:
Már lehullott minden levél, szétestek a lombok.
És porcelán mozdulataid mozaikja:
Egy törékeny váll, egy olvadó mosoly vagy homlok…
Ez táplálta a fát, s most kidőlt törzsén ülök.
A zefír átölel és megsimogat gyengéden,
Játszik velem, azután újra magamra hagy
Gondolataim üres, láthatatlan kertjében.
2006. július
(Bálint András szegedi költő-író, akinek ősei anyai ágon Algyőn éltek.
Legutóbbi ittjártakor versben örökítette meg benyomásait.)

Algyő napja, az önállóság ünnepe
A Szegedtől 1998-ban visszaszerzett önállóságra emlékezve idén nem
a szokásos időpontban, október 1-jén, hanem szeptember 29-én (pénteken) emlékezünk az algyői függetlenség napjára. 9 órától szentmise lesz a katolikus templomban. 10 órától Süli András emlékműsor
(közreműködnek az algyői általános iskola diákjai).10.30-tól a faluházban Szülőföldem címmel helytörténeti játék diákoknak. 10.45-től a
temetőben koszorúzás a hősök emlékművénél és Süli András sírjánál.
15.30-kor a faluházban Algyő képekben című fotókiállítás. 16 órától a
faluház galériájában a Csongrád megyei nép- és iparművészeti alkotók
közös kiállítása. 17 órától ünnepi képviselőtestületi ülés a faluház színháztermében. 18 órától a faluház színháztermében ünnepi műsort ad a
Kardos Pál Női Kar (Szeged). Részletes program a szórólapokon található.

Választási különszám
Kedves Olvasóink! Szeptember második felében (a szokásos megjelenés, a most kézben tartott lap mellett) különszámmal jelentkezünk. Lehetőséget nyújtunk a leendő képviselőjelölteknek, hogy bemutatkozzanak. Az Algyői Hírmondó minden induló részére ¼ oldalnyi (kb. 1500
karakter illetve betű) terjedelmet biztosít. Fényképet legfeljebb 3x4 cm-es
méretben tudunk beilleszteni. A megjelenés ingyenes. Kérjük, hogy a bemutatkozó szövegben az elkövetkezendő 4 évre kitűzött céljait ecsetelje,
lehetőleg politikamentesen!
Beérkezési határidő: szeptember 10., postán, személyesen, faxon,
e-mailban. Cím: Algyői Hírmondó, 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Fax:
517-170, e-mail: bibl@algyo.hu
Szerkesztőbizottság
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Interjúk 1956-ról

Ötletpályázat!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója előtti
tisztelgésül állította össze az Algyőn élő újságíró, Újszászi Ilona,
a Délmagyarország főmunkatársa, szerkesztője interjúkötetét.
Az 1956 Szegeden, az egyetemen című kötetében Újszászi Ilona
csokorba kötötte az 1989 és 2006 között a Szegedi Egyetemben
és a Délmagyarországban megjelent, 1956-tal kapcsolatos írásait, illetve az idén készült, máshol még nem közölt beszélgetéseket. A szereplőket, tanúkat, bírákat, utódokat és értékelőket
megszólaltató kötetben – többek között Baróti Dezső professzor,
Perbíró József egyetemi docens, Ormos Mária történész, akadémikus; Kiss Tamás akkori joghallgató; Melocco Miklós
szobrászművész is vall a forradalomhoz való viszonyáról. A
könyvben két algyői ’56-os – Herke István, az egykori középiskolás diák és Molnár János, a falubeli események formálója – is
emlékezik a fél évszázaddal ezelőtti napokra.
A szerző minden érdeklődőt szeretettel vár az október 10-én
(kedden) 17 órakor a Szegedi Tudományegyetem Dugonics
téri épületének aulájában megrendezett könyvbemutatóra.

Játékra hívunk minden algyőit!
Kérjük a játékos kedvű algyői lakosokat, írják meg
szerkesztőségünknek: Hogyan neveznék el az épülő fürdőt? A
legjobb ötletgazdákat fürdőbérlettel jutalmazzuk.
Javaslataikat – névvel és lakcímmel ellátva – a könyvtárba,
vagy a 62/517-170-es telefonszámon is leadhatják október 15ig. Legyen Ön, legyél Te az épülő fürdő keresztapja – keresztanyja!
Szerkesztőség

A magyar kultúra összekötő kapocs
Kelet és Nyugat között

Csernus Sándor egyetemi docens mondott beszédet
az algyői augusztus 20-i ünnepségen. Mögötte (balról)
Bereczné Lázár Nóra, a faluház munkatársa, Réthy István
plébános, dr. Piri József polgármester
Az algyői faluház szabadtéri színpadán és környezetében
színvonalas rendezvényekkel ünnepeltek az algyőiek államalapításunk ünnepén. Augusztus 20-án 15 órától a szegedi Gyuris Trió szórakoztatta a közönséget nosztalgia és lakodalmas
nótákkal. Dr. Piri József, Algyő nagyközség polgármestere
ünnepi köszöntőjében Szent István király személyének és
munkásságának, az európai magyar nemzetté válás fontosságára
figyelmeztetett. Dr. Csernus Sándor, az SZTE BTK Történeti
Intézet egyetemi docense ünnepi beszédében a ’48-as szabadságharc, az 1956-os forradalom és az augusztus 20-a történelmi
sorsfordító pillanatainak párhuzamáról szólt.
Az új kenyér és bor szentelését Réthy István algyői plébános
végezte, majd Ivánovics Tünde szegedi népdalénekes műsorában
gyönyörködhetett az ünneplő közönség. Az est sztárvendégei a
ZIZI LABOR és a Veresegyházi Asszonykórus, akik fergeteges
hangulatról gondoskodtak. A szabadtéri filmvetítést az ünnepi
tűzijáték zárta.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az új kenyér felajánlójának, Békés Istvánnénak (Napsugár ABC), és az Algyői
Nyugdíjas Klub tagjainak, valamint minden kedves segítőnek.
Bereczné Lázár Nóra

Gondolkodva hinni
és hittel gondolkodni…
Szeretettel és reményekkel köszöntöm eme kis írásban az
algyői polgárokat. Azokat, akik már ismernek, és azokat is, kiket
– remélem – meg fogok majd ismerni. Engedjék meg, hogy egy
régi szokás szerint így köszöntsem mindnyájukat: Békesség
szívükben és házukban!
Úgy kerültem Algyőre, hogy főpásztorom ide helyezett. Ez
így egyszerűen hangzik, de a költözködéssel járó herce-hurca
már nem volt ilyen egyszerű – ám akadtak segítő kezek –, így
hát haladtunk is.
Magamról csak annyit, hogy 1931-ben születtem Nagyváradon. Tanyai iskolában kezdtem tanulmányaimat, majd Kőszegen
a katonai „alreál” iskolába jártam a háborúig. Aztán különféle
hányattatások után Budapesten érettségiztem 1951-ben. Átmeneti idő után munkaszolgálatos katona voltam 1955-ig.
A teológiát Szegeden végeztem, s 1960-ban kezdtem meg a
szolgálatot Kondoroson. Innen Debrecenbe, Gyulára, Szarvasra,
Békéscsabára, majd ismét Debrecenbe kerültem. Ott a gimnáziumban hittanár voltam. A további küldetéseim Endrődre, ismét
Békéscsabára és Gyulára vezéreltek. Itt megindítottuk a Karácsonyi János Katolikus Iskolát. Ezt követően Szarvason szolgáltam 11 évet, s innen Szegedre helyezett a főpásztor, s egy év
múltán Algyő lett az otthonom. Most itt igyekszem 75 évesen,
de fiatalos lélekkel megtenni azt, amit tudok. Remélem, lesznek
majd, akik segítenek ebben! Így kívánok mindenkinek jó munkát
és egy kis humorérzéket!
Réthy István
plébános

Lomtalanítás
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Településtisztasági Kft. október 4-én lomtalanítási napot
tart.
Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az elszállításra kerülő
lomot reggel 6 óráig helyezzék az ingatlanok elé!
A gyűjtés szelektív módon történik, ezért kérjük a papír, a
műanyag, a fém, illetve a vegyes lom hulladékot – lehetőség
szerint – elkülönítve készítsék elő az elszállításra!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a
lomok (például nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz,
ablaküveg) elszállítására szolgál. A későn kihelyezett hulladékok,
valamint, az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékokat (például akkumulátorokat, vegyszereket) nem szállítja el a szolgáltató!
Molnár Lajos
közterület-felügyelő
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Önkormányzati képviselő
és polgármester választás

Fogadóórák
a polgármesteri hivatalban
Algyő Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában szedánként 14-17 óra között
fogadóórát tartanak.
Képviselői fogadóóra
Szeptember:
6.: Karsai Lászlóné és
dr. Gubacsi Ede,
13.: Bakos József és dr. Gonda János,
20.: Vidács László, Beke Tamás,
27.: dr. Gubacsi Enikő és
Juhász Sándor.
Polgármesteri fogadóóra:
Dr. Piri József polgármester szeptember 6-án és 20-án 14-17 óra között várja
hivatalában az algyőieket.
Alpolgármesteri fogadóóra:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester szeptember 13-án és 27-én 14-17
óra között tart fogadóórát.

Bérletárusítás
Az algyői polgármesteri hivatalban
szeptember 1-jén, 4-én, 5-én és október 3-án, 4-én, 5-én 9-17 óra között
vehetik át az autóbusz bérleteket az arra
jogosultak.
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Önkormányzat

Tisztelt Választópolgár!
2006. október 1-jén ismét önkormányzati képviselőket és polgármestert választhatunk.
Az alábbi rövid tájékoztató segítséget
nyújt Önnek, hogy a jelöltállítás és a szavazás legfontosabb szabályai ismeretében
éljen választójogával.
A sárga színű ajánlószelvény kitöltésével lehet képviselő-jelöltet ajánlani.
A kitöltött ajánlószelvényt a jelöltnek
vagy megbízottjának lehet átadni. Egy
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselő-jelölt az lehet, akit a
településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott.
Polgármester jelöltet ajánlani a rózsaszínű ajánlószelvény kitöltésével lehetséges. Polgármesterjelölt az lehet,
akit a településen lakóhellyel rendelkező
választópolgárok 3%-a jelöltnek ajánlott.
Algyő település választópolgárainak
száma: 4.375 fő, ebből 1%: 44 fő, 3%: 131
fő, vagyis minimum ennyi ajánlás szükséges a jelölt állításhoz.
A választásra jelöltet ajánlani szeptember 8-ig lehet.

Mezőgazdasági szakképzés
felnőttek számára
A mezőgazdaságban dolgozó, de mezőgazdasági szakmai végzettséggel nem rendelkezők előreláthatólag a
ezévben még kedvező feltételekkel szerezhetik meg a
középfokú szakmai bizonyítványukat.
Az Országos Képzési Jegyzék átdolgozásra került,
ezért a középfokú szakirányú szakmai végzettséggel nem rendelkezők számára megnehezedik az OKJs bizonyítvány megszerzése. Az idén elindult vagy
elindítható szakmai képzések még a régi szisztéma
szerint fejezhetők be, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy
minél előbb adják le a jelentkezési lapjukat, hogy elindulhasson a képzés a régi rendszer szerint. Az elindított
képzések csak őszre folytatódnak. Külön szeretném felhívni a mezőgazdasági gépekkel munkát vállalók figyelmét, hogy a 37 kilowatt teljesítményt meghaladó gépekkel nem dolgozhatnak gépkezelői jogosítvány nélkül.
A bizonyítvány meglétének ellenőrzése megkezdődött.
A szakmai képzéseket Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Program támogatásával tesszük elérhetővé,
így a képzések és a vizsgadíj 90%-ban támogatott.
Az OKJ-s képzések költsége a vizsgadíjjal együtt legfeljebb 10.000 Ft, de ennek is 30%-a visszaigényelhető
a személyi jövedelemadóból.
A szakképesítés/ek/ megléte lehetőséget nyújt különböző pályázati források megszerzésére. Legkedvezőbb
forrás a Fiatal gazdálkodók induló támogatása, vissza
nem térítendő támogatással 7 650 000 Ft-t pályázható
meg. További információk és támogatási lehetőségek
letölthetők a www.avop.hu internetes honlapról.
Érdeklődni: Móra Ferenc Általános Művelődési Központ, Mórahalom, Barmos György tér 2.
Makra István Tel.: 62/ 281-059, 70/3321-182.

Szavazás
Szavazni 2006. október l-jén reggel 6
órától 19 óráig lehet, az alábbi okmányok
felmutatásával:
lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, VAGY
érvényes lakcímigazolvánnyal
ÉS:
érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
érvényes útlevéllel, vagy
érvényes kártya formátumú vezetői engedéllyel, vagy
érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel (EU-s állampolgár
esetén)
Szavazni csak személyesen lehet. Lehetőség van arra is, hogy a választás kitűzését
megelőzően bejelentett tartózkodási helyén szavazhasson. Ha a tartózkodási
helyén kíván szavazni, igazolást ajánlott
levélben szeptember 26-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján szeptember
29-én 16 óráig kérhet a lakóhelye szerint
illetékes jegyzőtől. Vegyen Ön is részt a
választáson, szavazzon október l-jén!
Ülleiné dr. Udvardy Gizella
igazgatási csoportvezető

Folytatódnak a beruházások
Algyő településtörténészei a
visszaszerzett önállóság óta eltelt
időszakról szólva bizonyára az
egyik legjellemzőbb vonásnak azt
találják, hogy a faluban beruházás
beruházást követ. A folyamatban
lévő fejlesztésekről szólva – lapunk kérésére – dr. Piri József polgármester elmondta: a Géza, és a
Téglás utca burkolatának felújítása a legfontosabb feladat. Az úttest újraburkolása mellett ott, ahol
nincs árok, folyókákat is be kellett
építeni. Ezekben az utcákban a járda térkő burkolattal való ellátása is
jól halad. Új utcaszakaszt is bevontak a fejlesztésbe, amelynek egyik
forrása a pályázati támogatás, a
másik az önkormányzat önereje.
A kajak-kenu tárolására is alkalmas bázist adtak át az algyői
Tisza-part rekonstrukcióját befejezve. Az új hajókikötő és mólórendszer vonzó lehet a víziturizmus művelői számára, ugyanakkor támogatás az egyre színvonalasabb és eredményesebb helyi kajak-kenu sport számára.
A szabadidőközpont új raktárát,
illetve a korábban 8 ágyas, de nem
jól hasznosítható épületrészben két

2 apartmant alakítottak ki. A szálláshely bővítésre nagy szükség
lenne, ezért örülnének az ilyen típusú pályázati kiírásnak.
Az egyre szélesedő pályázati
tevékenység részeként külföldi
partnerekkel, pontosabban a testvértelepülésekkel is keresi az
együttműködési lehetőséget Algyő
önkormányzata. Az „interreg”
pályázat keretében a vajdasági
Martonossal, és Kanizsával a közoktatási és közművelődési intézmények programjainak összehangolására, az épületek felújítására,
illetve – tükörprojektként – ott az
ipari park kialakítására, itt fejlesztésére nyílna lehetőség.
Elindult a Leader program:
Algyő a röszkei csoportba tartozik.
E 10 milliós projekt sajátossága,
hogy nem csak önkormányzati intézmények, hanem vállalkozók is
pályázhatnak ötleteik megvalósítására.
Az épülő fürdőben jártak az önkormányzati képviselők. A szakértők megállapították: az algyői
fürdőben november végétől pihenve, vagy úszva – fölfrissülhetünk.
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Óvodai térítési
díjak
Az algyői Szivrvány Óvodában a gyerekek napközbeni
ellátása térítési díját az alábbi
időpontokban fizethetik be a
szülők: október 3-án (kedden), november 6-án (hétfőn),
december 5-én (kedden).

Vakációs Sporttábor

Második alkalommal rendezetek nyári sporttábort az Algyő
Sportjáért Közalapítvány támogatásával. A két hetes táborozáson
közel félszáz óvodás és iskoláskorú fiatal vett részt. A szervezők
legnagyobb sajnálatára tucatnyi jelentkezőt kellett elutasítani a
tábor létszámának megtelte után.
A szegedi sportuszodában bérelt pályán mindennapi úszóoktatás mellett és közben vízi csatáztak, játszottak a táborlakók.
A fárasztó délelőtti uszodai programot követően az algyői
szabadidőközpontban hazai ízekre emlékeztető, finom ebéddel
várták a gyerekeket. A kellemes környezetben eltöltött délutánokon a labdajátékok, a bújócska, és a csocsó volt a főszereplő.
Az Algyői Lovasklub Egyesület jóvoltából lovaglással zárták a
napokat. A kétszer egyhetes tábor utolsó napján fagylaltozással,
a táborlakókról készített fotóval és felejthetetlen élményekkel
távoztak a gyerekek.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a vidám hangulatú színes
programokat megvalósító önzetlen és támogató segítőknek.
Köszönet illeti Magosi Krisztina és Koczka Ágnes pedagógust,
Klement Jánosné és Patakiné Laczik Etelka óvónőt, a SZIMEV
Bt. és a GYEVITUR Kft. munkatársait.
Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma

Megújult a kosárpálya
Még nyár elején fogalmazódott meg a vágy az algyői kosárlabdázók körének magjában (Boldizsár Tamás, Kovács Dániel,
Szél Balázs, Széll Dávid és jómagam), hogy sor kerüljön a régi
kosárlabda-pálya felújítására. A palánkokról már pergett a festék,
a csavarok meglazultak és sajnos a pálya sem volt felfestve.
A felújításról szóló kérésünkkel a polgármester úrhoz fordultunk, aki a polgármesteri alapból támogatta a kezdeményezésünket. A munkát jórészt magunk végeztük, de Borza Tibor a motocrossos csapat nevében is rengeteget segített.
A támogatásnak, a lelkesedésnek és a remek csapatmunkának
hála, most megújult pályán játszhatunk!
Lakatos Anna
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Az első nap
Régen készültem erre a napra, de mégis most, hogy Sanyika hátára csatoltam a hátitáskát, s iskolába indítottam ezt a parányi kis
emberkét, aki immár első osztályos lett, furcsa szorongás fogott el.
Milyen lesz majd a többiek között ez a kis emberke? Igyekeztem
erőt venni magamon, nehogy észre vegye megilletődöttségemet.
Az most nem lenne jó. Sokkal inkább bátorítani kell azáltal, hogy
ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ő most hátára veszi ezt
a sok mindennel teletömött táskát, és elindul az iskolába.
Nem akartam elkísérni. Szerencsénk van, mert csak egy sarkot
kell menni, s nem kell átmenni a forgalmas úton. Érezze, hogy
megbízom benne, egyedül is meg tudja tenni az utat.
Végre elindul. Bátor, kisfiús léptekkel. Istenem! – hogy
megnőtt, milyen piciny volt, hogy féltettem, s most mégis úgy
éreztem: egyedül kell elengednem.
„Már nagy fiú vagy!” – bíztattam. Pedig a szívem mélyén azt
éreztem: még a padba is mellé kellene ülnöm. Ó, de hagyjuk ezt!
Tudom, milyen fontos, hogy legyőzzük indokolatlan félelmeinket, hogy ő is megtanulja legyőzni magában a gyengeséget.
Elindult, utána néztem, s mikor visszapillantott a szomszéd
ház elől, bizony a szememhez kellett emelnem a zsebkendőmet.
Befordult a sarkon, még álltam egy darabig a kapuban, s nagy
sóhajtással visszafordultam a házba.
Úgy vártam a déli harangszót, tudtam, akkortájt jön. S íme felcsendült a csengő, szinte futva siettem a kapuhoz. Kinyitottam,
és ott állt az én parányi fiacskám. Minden baj nélkül megérkezett.
Öntudatos léptekkel, magabiztosan ment végig az udvaron s mesélt, mesélt, folytak az élmények belőle. Valami új született meg
benne, talán épp azért, mert ő egyedül küzdötte végig a napot,
önállóan.Hallgattam, nem tudtam betelni vele, boldog voltam.
Igyekeztem komoly maradni, érezze, komolyan veszem.
Az apja estefelé jött haza – sietett elé, hogy elmondja: mi minden történt vele az első nap.
Hallgattam, kissé távolabb állva. Kihúzta magát és így szólt:
„Édesapám, én egyedül mentem iskolába és jöttem haza.”
Úgy éreztem, helyesen tettem, hogy nem anyáskodtam felette.
Nagy élmény volt. Egy majdani felnőtt van születőben benne.
R. I.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Az oktatási tárca – az előző évekhez hasonlóan – meghirdette
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2007. évi fordulóját. E pályázati rendszerhez Algyő önkormányzata az elmúlt hat évben is csatlakozott. A feltételrendszer változatlan: szociálisan hátrányos helyzetű hallgatónak azt
tekintik, aki árva, félárva, gyermeket nevel, családjában beteg
vagy rokkant él, eltartója munkanélküli, nyugdíjas, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 80 százalékát. A szabályzat
alapján a nyugdíjminimum kétszeresét meghaladó egy főre jutó
jövedelem (idén 51.600 forint) esetén nem adható ösztöndíj.
Az ösztöndíj összegéről tudni kell: a megyei önkormányzat
kiegészíti a helyi önkormányzat által megítélt ösztöndíj összegét. A minisztérium pedig a helyi és megyei önkormányzat által
megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező
mértékben (maximum 5 ezer forint/hallgató/hónap) további támogatással egészíti ki.
A 2007. évi fordulóban a felsőoktatási intézmények vala-melyikébe járó algyői, rászoruló diákok pályázatának benyújtási
határideje: november 2.; elbírálási határideje: november 30.
Algyő önkormányzata a megfelelő pályázatot benyújtó rászoruló
diákokat havi 1000 forintos ösztöndíjjal támogatja; kötelezettséget vállal arra, hogy a megítélt támogatást 10 hónapon, illetve 3X10 hónapon keresztül folyósítja. Az önkormányzat az
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályához utalja az
ösztöndíjat, az pedig továbbítja a felsőoktatási intézményekhez,
amelyek a hallgatók bankszámlájára utalják tovább.
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Sport a köbön

Kedves Szülők!
Az iskola igazgatójával felvettem a kapcsolatot, s megbeszéltük
a hittanórák rendjét. A pontos órabeosztás az év elejére elkészül,
s akkor tudok majd erre vonatkozóan információval szolgálni.
Most arra gondoljunk, hogy gyermekeink a lelki fejlődésüket
szolgáló ismereteket elsajátítsák. A hitoktató (Csíszér László) és
a plébános bácsi szeretettel vár minden gyermeket!
Réthy István
plébános

„Szombat esti láz” Algyőn
A sikeres TV műsor, a Szombat esti láz szegedi zsűritagja
Pálinkó Lujza sokak körében ismert Algyőn. Férjével, Lengyel
Zoltánnal együtt évek óta oktatják a helybéli gyermekeket és
felnőtteket az adásban megismert műfajra, a társas- és versenytáncokra. Növendékeik szép sikereket értek már el országszerte, valamint aktívan részt vesznek Algyő kulturális életében
is, hiszen táncbemutatóikkal színesítik a helyi rendezvényeket,
és helyben szerveznek önálló programokat is. Munkájukat minden év szeptemberében kezdik, hiszen a Pálinkó Lujza Tánciskola közoktatást nyújt az alapfokú művészetoktatás tantervi
programjával, melyben minden fiatal részt vehet, ha megfelel a
közoktatási törvény előírásainak. Ezekről, és a tanórákkal kapcsolatos tudnivalókról minden tanév elején, szülői értekezlet
keretében tájékoztatja Pálinkó Lujza az érdeklődőket. Az értekezlet időpontja, és helyszíne a tanév első hetében alakul ki,
az iskolával egyeztetve, így megtudható az Általános Iskola
titkárságán, szórólapokról, plakátokról, a faluházban, valamint
telefonon.
A 2006/07-es tanévre még lehet jelentkezni szeptember 15-ig.
A jelentkezés feltétele régi tanulók esetében: bizonyítvány és
az új tanévre kitöltött jelentkezési lap /nyilatkozat/ leadása. Új
tanulók esetében: jelentkezési lap /nyilatkozat/ leadása, testi-,
szellemi alkalmasság, házirendben megfogalmazott kötelezettségek vállalása.
A jelentkezési lapok hozzáférhetők a faluházban, és az iskola
titkárságán.
Ha valaki bizonytalan, hogy gyermeke számára mi a legmegfelelőbb délutáni elfoglaltság, tájékozódjon, és válassza az aktivitást, például a tánc- és viselkedéstanulást!
A képesség- és személyiségfejlesztés érdekében jó eszköz
az iskolában a tánctanulás, melynek sokrétű hatása van az ifjúság értelmi- és mozgásfejlődésére. A kommunikációnak új
formáját ismerhetik meg a „testbeszéd” által, amely hozzásegíti
őket a magabiztosabb fellépéshez, az öntudatossághoz, kultúrált
viselkedéshez stb, melyeknek nagy hasznát veszik későbbi
életük, tanulmányaik, munkavállalásuk, társasági kötelezettségeik során.
A „mi algyői tánctanáraink” Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán
munkájuk révén hozzájárulnak gyermekeink sokoldalúságához,
alapműveltségük bővítéséhez, egy csúnya szóval élve „piacképességük” kialakításához, azzal a kényelmes megoldással,
hogy a helyünkbe jönnek.
A tánc az ember sajátja, öröm és bánat kifejezője évezredek
óta. Egyszerre a legművészibb társasági és a leginkább társaságba illő művészi időtöltés. Formája minden társadalomban
az adott életstílus szerves része. Nemcsak tükröt tart az élet
számára, hanem az élet alapvető emberi kifejezésmódja is. Sokan, akik túljutottak a tényleges tanulás nehézségein, a zenében,
és magában a táncban személyiségük addig nem ismert rétegeit
fedezik fel.
Éljenek a lehetőséggel, hogy helyben országos elismertségű
szakemberekre bízhatják gyermekeiket! Ki tudja, talán közülük
is kikerül egyszer egy „Szombat esti láz” szereplő.
Most még időben van! Érdeklődjön, tájékozódjon személyesen a szülői megbeszélésen, vagy telefonon határidőn belül, a
csoport szervezés időszakában!
Pálinkó Lujza tánciskola igazgató: 62-470380; 30-254-86-23.
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Algyői világbajnokok
Augusztus 3. és 14. közt rendezték meg Isztambulban az
Ökölvívó Ifjúsági Világbajnokságot, melyen az algyői Nokta
Norbert a 6. helyet szerezte meg. A 17 éves, Európa bajnoki
bronzérmes bokszoló egy mongol és egy dél-afrikai ellenfél
legyőzésével került a legjobb 8 közé, ahol egy hazai versenyzőtől
szenvedett vitatható vereséget, így nem küzdhetett az érmes helyezésekért. Ettől függetlenül is ő érte el a legjobb eredményt a
magyar válogatottban, s ezzel bekerült a fiatal tehetségeket gondozó Csillag Programba. Így a nem is olyan távoli cél, tehát: a
pekingi olimpia, a jóval közelebbi pedig az októberi országos
bajnokság, amelyen Norbi algyői-hódmezővásárhelyi színekben
indul.
(Bene Zoltán)
*
A 2006. év egyik legnagyobb szabású sporteseménye zajlott
le Szegeden: augusztus 17-20. között rendezték a 35. Felnőtt
Síkvízi Kajak-Kenu Világbajnokságot, melyen több mint 80
ország 1500 versenyzője vett részt.
A magyarok 12 arany, 2 ezüst és 4 bronzéremmel minden
eddigi idők legeredményesebb világbajnokságát tudhatják magukénak. Ehhez az „éremesős sikerhez” járult hozzá az algyői
Csamangó Attila (Algyő Nagyközség Önkormányzatának kitüntetettje), aki az 500 méteren a férfi kajak 4-esben szerzett ezüst
érmet hazánknak.
Ha nem múltál el még 90, és szeretsz
kézilabdázni, akkor szeretettel várunk
csapatunkba Algyőn!
Érdeklődni lehet:
Kovácsné Marcsinál: a 06/30/259-08-71,
Lévainé Ildikónál: a 06/20/523-91-82 telefonszámon.

Lovas oktatás
Az Algyői Lovasklub Egyesület szervezésében folytatódik a
lovas oktatás Algyőn, a Kastélykert utcán, a körzeti megbízott
irodája melletti, az edzőteremmel szembeni területen– szakképzett oktatóval. Lehetőségek: lovas oktatás kis és nagy lóval
felnőtteknek és gyermekeknek, kocsikázás. A foglalkozások heti
rendszerességgel történnek! INFORMÁCIÓ: a 06-30/223-0017es telefonszámon kérhető!

Új sportolási lehetőség
A hódmezővásárhelyi Taekwondo&Hapkido Egyesület Máté
József vezetésével taekwondo edzés-sorozatot szervez az algyői
érdeklődőknek az algyői faluházban! A bemutatón gyermekek
és felnőttek egyaránt kipróbálhatják magukat, jelentkezhetnek!
Váltóruhát hozzanak magukkal! Minden algyőit szeretettel vár
Máté József és csapata! INFO-TELEFON: 62/517-173, 30/2398350, 30/406-2507, mategergo@freemail.hu

Sakk, a szellemi sport
Az Algyői Sakk Klub szeretettel vár minden - a sakk iránti érdeklődőt klubfoglalkozásaira. Gyermekek, felnőttek egyaránt
jöhetnek! A foglalkozások időpontja: minden héten szerdán 17
órától a faluház földszinti kistermében!

Hirdetés
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Algyői reformátusok !
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Garantált
hússertések

Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján, legközelebb
szeptember 24-én, délután 3 órakor a római katolikus
templomban. Mindenkit szeretettel vár Papp László református
lelkész.

egész évben folyamato-

Apróhirdetés

san kapható.

Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefon: 06-30-953-0395
Tóth Józsefné talp-és frissítő masszőr. Bejelentkezés: a
62/267-102 vagy a 06-30-904-3961 telefonszámon.
Használt és új cipő, ruha eladó: 100–500 Ft/db.
Érdeklődni lehet: Algyő, Téglás u. 111.

150-180 kg-ig

Telefon:
06-20/988-5785

Algyői lakos
Lajstromszám: AL 1148
OKÉV: 06-0146-04

autó-villamossági

Személygépkocsi – Motorkerékpár – Segédmotor
Kedvezményes vezetői tanfolyamot indít

szerelést vállal.

szeptember 6-án (szerdán) 17 órakor
Algyőn
A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhető!
További információ: Borbélyné Gyöngyi: 20/398-1137

Kertészkedjen velünk!
Parkosításhoz jó minőségű komposzt eladó,
és kertjének feltöltését, bedolgozását vállaljuk
kedvezményes áron.
Humusz: 100 Ft/m2
Bedolgozása: terület és hely függvény mértékétől.
Kiszállítása: Algyő belterületén ingyenes kiszállítás
(510 m2 felett)
Tel.: 06/20/914-5112

Tel.: 30/2782-489

Burgonya
(Kleopátra, Kondor)
házhoz szállítva
termelői áron egész
évben
kapható.
Algyő,
Kastélykert u. 169.
Tel.: 06/20/988-5785

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

VÁRSZEGI AUTÓSZERVÍZ
Vállalom személygépkocsik,
kishaszonjárművek javítását.
Vizsgára felkészítés
– vizsgáztatás
Futójavítás – nagyjavítás
Motor felújítás
Számítógép vezérlésű járművek
Hibakód-olvasás – javítás

06/20/598-8836

Algyő, Bartók B. u. 34/3.
Telefon: 30/249-5165
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig:
8.00 órától 17.00 óráig.
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Könyvek tára
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Mindenkit vár a könyvtár

A művelődés hete

A könyvtár ingyenes, hangoskönyv látássérülteknek!
A könyvtárban ingyenesen lehet könyveket és újságokat,
folyóiratokat kölcsönözni, helyben olvasni, a kézikönyveket,
CD-ROM-okat helyben használni. A video és dvd-filmek kölcsönzéséért beiratkozási díjat kell fizetni.
Szívesen állunk a gyengénlátó vagy látássérült lakosok részére.
Elkezdtük a hangoskönyvek beszerzését. Ezek neves előadók által CD-re olvasott művek. A Somogyi-könyvtár hangoskönyvtárából pedig könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk kérni az
igényelt műveket, melyek hangkazettán is rendelkezésre állnak.
A teleház és az eMagyarország Pont használata térítésköteles,
bárki, a könyvtárba való beiratkozás nélkül igénybe veheti.
Díjai: internet 120 Ft/óra (min.díj: 100 Ft), számítógéphasználat 100 Ft/óra, nyomtatás: fekete szöveg 20 Ft/oldal, fekete
kép 50 Ft/oldal, színes kép mérettől függően 100-400 Ft/oldal,
szkennelés 50 Ft/kép, fénymásolás A4-es 10 Ft/oldal, A3-as 20
Ft/oldal, faxküldés 150 Ft/oldal belföldre, 300 Ft/oldal külföldre,
faxfogadás 50 Ft/oldal, spirálozás 200-350 Ft-ig terjedelemtől
függően.
A könyvtár nyitva tartása: H., K., Sz., P.: fél 10-től 12-ig és 1318 óráig, cs.: 13-18 óra között, szo.: 9-től 12 óráig.

A Magyar Népfőiskolai Társaság a Magyar Művelődési Intézettel közösen indította el 2001-től minden év szeptemberének végén A MŰVELŐDÉS HETE – A TANULÁS ÜNNEPE
című országos programsorozatot, azzal az egyik fő törekvéssel,
hogy a művelődés-felnőttképzés területén tevékenykedő intézményeket, szervezeteket sokszínű együttműködésre ösztönözze.
A rendezvény célja az élethosszig tartó tanulás kultúrájának
megteremtése.
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 2 éve csatlakozott
ehhez a rendezvényhez. Az idén szeptember 25-29. között kerül
sor a programsorozatra.
A program: Bartók emlékest, tűzzománc és üvegfestés kiállítás, CD-ROM bemutató, Ki nyer ma? (minden korosztálynak),
Ovi-mozi, ingyenes internethasználat.
A helyszínekről, a részletes programról és a pontos időpontról
plakátokon tájékoztatjuk a kedves közönséget.

Betlehemi jászol
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház pályázatot hirdet
„Betlehemi jászol” címmel. A pályázatra olyan alkotásokkal lehet benevezni, melyek Jézus születéséhez kapcsolódnak, a betlehemi jelenetet vagy annak résztvevőit ábrázolják, természetes
alapanyagok (fa, agyag, csuhé, szalma, gyékény, vessző, termények, textil, bőr, papír, fémek, üveg, kő, mézeskalács) felhasználásával, különböző kézműves technikák alkalmazásával
készültek. A pályázatra korhatárra való tekintet nélkül bárki
benevezhet. A gyerekek és felnőttek alkotásának értékelése külön kategóriában történik.
Díjazás mindkét kategóriában: I. dij: 5000,-Ft értékű, II. díj:
4000,- Ft értékű, III. díj: 3000,- Ft értékű vásárlási utalvány.
A pályázatok beadási határideje: november 30.
Kiállítás és ünnepélyes eredményhirdetés: december 4. (hétfő)
17 óra.

Arcképcsarnok
Az algyői könyvtárban megkezdődik a Magyar Történelmi
Arcképcsarnok őszi előadássorozata. Szeptember 21-én (csütörtökön) 18 órakor az Anjou-királyokról tart előadást Koller
Zsolt történész.

Mezőgazdasági képzések Uniós támogatással!
Ezüstkalászos gazda – Aranykalászos gazda
– Mezőgazdasági vállalkozó – Mezőgazdasági gépkezelő
– Méregraktár kezelő – Falusi vendéglátó – Növényvédelem
80 órás /zöldkönyv/ – Környezet-és természetvédelem,
tanyaturizmus – Kommunikáció a falusi vendéglátásban
Tanfolyamonkénti összköltség: 10.000 Ft
Móra Ferenc ÁMK
Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel.: 62/281-059, 70/3321-182
Jelentkezési lap letölthető: www.morahalom.sulinet.hu

Tájház-ünnep
A Tájház fennállásának 5. évfordulója alkalmából október
7-én (szombaton) 17 órától ünnepséget rendeznek. A programban kiállítás, néptánc és népzenei műsor szerepel, valamint az
adományozók köszöntése. A részletes programot a későbbiekben
ismertetjük.

Algyői Borbarátok Szövetsége
Ez év tavaszán (március 11-én) a romániai Ménes (Paulis)
településen egy algyői női kiránduló csoportból megalakult a
borszövetség. Azóta a csoport tagjai minden hónap 11. napján
összejönnek a könyvtárban, vagy a tájházban, ahol egy-egy
magyarországi borvidék kultúrtörténetével, ízeivel ismerkednek,
szakember segítségével minősítik a megkóstolt borokat. Terveik
között szerepelnek bortúrák és más, hasonló közösségekkel való
kapcsolatfelvétel.
A női szövetségbe felvétel csak két alapító tag ajánlásával lehetséges. Elnök: Süli-Zakar Sándorné.
Az Algyői Borbarátok Szövetsége soron következő találkozója szeptember 11-én 18 órakor – Csongrádon, melynek témája
természetesen a csongrádi borvidék lesz.

Tollforgatók
Az Algyői Tollforgatók Köre szeptember 13-án (szerdán) 18
órakor tartja őszi első foglalkozását a tájházban „Nyári alkotások” címmel.

PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?
Hitelét otthonában is elintézheti!

Személyi kölcsön ingatlanfedezettel,
500.000,-Ft-tól
Lakáshitelek kedvező feltételek mellett.
Hitelfelvétel jövedelemvizsgálat nélkül is!
Időpont egyeztetés:
Palyusik Zsuzsanna
mobil:30/414 9863
email: pzsuzsi4@freemail.hu

Orvosi rendelési időpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
október

04-08.:
11-15.:
18-22.:
25-29.:
02-06.:

08.00–12.30 óra között,
12.00–16.30 óra között,
08.00–12.30 óra között,
12.00–16.30 óra között,
08.00–12.30 óra között.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17
DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

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:
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
október
október

01-jén
04-08-ig
11-15-ig
18-22-ig
25-29-ig
02-06-ig
09-13-ig

12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig

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

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELETE
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig.
Házasság
Szűcs János és Jónás Julianna
(2006. 08. 04.) ; Janecskó László és
Vidács Andrea (2006. 08.09.); Bakos
Tibor Sándor és Ádámka Mariann
(2006. 08. 12.); Papdi Jenő és Kis
Andrea (2006. 08. 19.); Kovács Gábor Sándor és Ravasz Szilvia (2006.
08. 19.), valamint Bernát Attila és
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DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
A gyermekorvosi rendelés időpontja
szeptemberben a rendelő ajtaján lesz kifüggesztve.

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter
utca 1-3., II. Rendelő I. emelet 102-es szoba.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
Telefon: 20/965-09-97
Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL-utalványt elfogad

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

04-08. között:
11-15. között:
18-22. között:
25-29. között
02-06. között:

12.30-tól 16.30 óráig,
07.30-tól 12.00 óráig,
12.30-tól 16.30 óráig,
07.30-tól 12.00 óráig,
12.30-16.30 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Farkas Szilvia Mária (2006. 08. 23.)
házasságot kötött.
Sok boldogságot!
Születés:
Nagy Ildikónak és Tóth János Árpádnak
Fruzsina (2006. 07. 17.), Dudás Katalinnak és Molnár Áronnak Csinszka (2006.

08. 11.), Sisa Nikolettának és Fábián Pálnak Réka (2006. 08. 16.) valamint Fekete
Évának és Pácza Pálnak Dániel (2006.
08. 05.) nevű gyermeke született.
Jó egészséget kívánunk!
Haláleset:
Lehr Józsefné született Ortnel Katalin
2006. augusztus 16-án elhunyt.
Nyugodjon békében!

2006. szeptemberi Hírmondó
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Rendezvényről rendezvényre
ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu
Internet: www.algyo.hu
Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220
Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Nagysikerű média tábor Algyőn
Az algyői táboroztatás történetében
első alkalommal választottuk célnak,
hogy az algyői gyerekek megismerhessék a televízió, a rádió, az újságok és az
internetes oldalak, a hírportálok életét.
A szerkesztőségek munkáját bemutatva
személyesen élhették át a média világát,
megtanulhatták okosan használni azt. A
Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójában Beslin Anita kalauzolta csapatunkat,
a médiatanoncok kipróbálhatták a hírszerkesztést és a hangvágást is. Tóth Tamás
a Déli Lap internetes oldal szerkesztését mutatta meg, míg a Szegedi Városi
Televízióban Klucsik Edit vezetett végig minket. A Magyar Televízió Szegedi

Körzeti Stúdiójában kipróbálhattuk a Regionális Híradó vágását, adásrendezését,
miként működik a súgógép és hogyan kell
beolvasni a híranyagot. A szinkronstúdióban rajzfilmeket szinkronizálhattunk, a
közvetítő kocsin barangolhattunk.
A Délmagyarország új sajtószékházában Újszászi Ilona vezette végig a táborlakókat, az újságíróknak személyesen is
feltehettük kérdéseinket. A Rádió88-ban
Pilán Éva, Pataki Dorka és Szalma Emese
voltak vendéglátóink, Nacsa Norbival
adásba is ülhettünk. Hódmezővásárhelyen
a Rádió7, 7 Nap Hetilap, promenad.hu
szerkesztőségét Égető Gyula cégvezető
és tulajdonos mutatta be: nagy élmény

Újra itt az ősz
„Nincsenek véges történetek. Az emberek elmúlnak, de
cselekedetek nem. Örökös egyfolyás az élet. Bajos volna
hát belátni, s mi gyönge szemű emberek ezért aprózzuk föl
esetekre. Ígyen csinálunk a nagy folytonosságból kis történeteket. Ígyen törik az élet nagy harmóniája az emberek
ajkán mesékre, csodákra, szenzációkra, anekdotákra, vígjátékokra, regényekre és tragédiákra. Kicsi dolgokra nagy
kórusok helyett. Kár, kár. Legalább is meg kellene próbálni, összeláncolni a történeteket. Hiszen ezek a történetek
egymásból folynak. És sokára fognak befejeződni….”
(Ady Endre: Végtelen történet)
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház az idén nyáron is
táborokat kínált az érdeklődő gyerekeknek és két nagyobb
rendezvény – az Anna-napi búcsú és az augusztus 20-i
nemzeti ünnep – eseményeit koordinálta. A nyár azonban
elsősorban a mezőgazdasági munkák, a pihenés, a kikapcsolódás időszaka, amelyben a Faluházban működő közösségek, klubok is rövidebb-hosszabb szünetet tartottak.
Az elmúlt évek során nagyszerű kezdeményezések, kulturális programok indultak el, fejlődtek ki Algyőn, jelentős
közösségek alakultak, s az itt élők jogos elvárása, hogy
mindez folytatódjon, sőt bővüljön és gazdagodjon. Mindennek megfelelni komoly munkát és jelentős felelősségvállalást
igényel, melynek alapköve az értékek megőrzése és a torzulások, egyensúlyhiányok kiküszöbölése. A különböző
emberi csoportok és egyének cselekvései mindig tovább
és tovább kapcsolódnak másokéihoz, így bővül a társadalom lehetőségvilága. A társadalmat emberek alakítják: nem
csupán belőlük áll, hanem ők is teremtik olyanná, amilyen;
ugyanakkor folyamatosan formálják is. Ennek a formálódási
folyamatnak lehet színtere, szerencsés esetben ösztönzője a
Faluház, Könyvtár és Tájház.
Szeptembertől újra várjuk az érdeklődőket a rendszeres
eseményeinkre éppen úgy, mint az egyedi programokra!
Remélem, sokakkal találkozhatunk majd, sokaknak tudunk
majd nyújtani valami értéket, egy kis kikapcsolódást, értelmes elfoglaltságot!
Bene Zoltán
igazgató

volt kis csapatunknak, hogy 11 óra után
élő adásban is beszámolhattunk az eddig látottakról-hallottakról. A Vásárhelyi
Városi Televízióban pedig interjú készült
a táborvezetővel és Sípos Nóri táborlakóval. A táborban készült közel 500
darab fotót a hét végén minden gyerek
ajándékba megkapta és egy közös újságot
is szerkesztettünk.
Így utólag is, még egyszer szeretnénk köszönetet mondani az összes
szerkesztőség
vezetőjének,
tulajdonosának és munkatársának önzetlen és
szakmai segítségükért!
Bereczné Lázár Nóra

Megyei népi- és iparművészeti zsűriztetés
– második alkalommal Algyőn
Az Algyői Művészkör, az algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
közös együttműködésében szeptember 26-án, kedden és 27én, szerdán hagyományteremtő céllal megyei iparművészeti és
népművészeti zsűrizést szervez.
A művészeti termékké minősítés általános szempontjai: a funkciónak való megfelelés, a választott technológia és anyag összhangja, az alkalmazott színek és a felhasználási környezet harmóniája,
az alkalmazott díszítések, valamint a hordozó forma stílustisztasága, a két összetevő egymásnak való megfelelése, a tárgyban
megtestesülő új gondolatok, ötletek.
A két zsűrizésre külön regisztrációs díj fizetendő, az alkotás
beadásakor. A begyűjtésre hozott tárgyakra kérjük felragasztani a
jegyzőkönyvvel megegyező adatokat: alkotás címe, alkotó neve,
lakhelye, elérhetősége! Az Algyő Napja alkalmából bemutatandó
kiállításra csak a zsűri által elfogadott, minősített alkotások kerülnek. Jelentkezést és befizetést csak az intézményünk által adott dokumentumokon fogadunk el! A jelentkezési adatlap igényelhető a
faluházban.
Az alkotások begyűjtésének időpontja: szeptember 25. hétfő, 920 óra.
A zsűridíj mértékéről és a befizetés módjáról érdeklődjön intézményünkben!
Az iparművészeti zsűrizés időpontja: szeptember 27. szerda. A
zsűrizés zártkörű A tárgyak minősítését a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus művészeti szakértői végzik, az elfogadott tárgy
zsűriszámot kap, róla fénykép készül a helyszínen.
A népi iparművészeti zsűrizés időpontja: szeptember 25. kedd.
A zsűrizést a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának
szakemberei végzik. Az elfogadott tárgyról zsűriszámmal ellátott
fotó készül.
Bővebb információ kérhető a faluházban Bereczné Lázár Nóra
kulturális főmunkatárstól (62/517-173, 70/249-8556, faluhaz@
algyonet.hu), vagy Gálné Nagy Ildikó szövő népi iparművésztől,
az Algyői Művészkör vezetőjétől (62/268-239, 30/473-509, galneildiko@freemail.hu) kérhető! Tisztelettel várunk minden alkotót
Algyőre!
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Programajánló

Algyő is bemutatkozott
a Mesterségek Ünnepén
A budai várban idén 20. alkalommal szervezték meg a Mesterségek Ünnepét. Algyő is bemutatkozhatott, hiszen Gálné Nagy
Ildikó szövő népi iparművész, az Algyői Művészkör vezetője
és Bereczné Lázár Nóra tojásíró, művészköri tag a külön berendezett sátorban még kézműves bemutatójával is színesítette a
kulturális programot, a külföldi turisták és a pontozó zsűri legnagyobb örömére. Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar,
valamint Gál Tibor vásárhelyi citerakészítő Szakál Laci bácsival
húzta el a vendégek nótáját. Örülünk, hogy részesei lehettünk
eme nemzetközi kulturális és gasztronómiai nagyrendezvénynek
és képviselhettük községünket a „nagyvilág” előtt is.
Bereczné Lázár Nóra

Szeptemberi
rendezvénynaptár
SZEPTEMBER 11. (hétfő), 17 óra: Civil Vezetők Klubja
– civil fórum a faluház földszinti kistermében.
SZEPTEMBER 11. (hétfő), 18 óra: Jelentkezési határidő a
népi iparművészeti zsűrizésre
SZEPTEMBER 13. (szerda), 13-15 óra: A Településtisztasági
Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).
SZEPTEMBER 13. (szerda), 18 óra: az Algyői Tollforgatók
Körének taggyűlése a tájházban.
SZEPTEMBER 15. (péntek), 19 óra: Nyárbúcsúztató Tini Buli
a faluházban.
SZEPTEMBER 18. (hétfő), 18 óra: Jelentkezési határidő az
iparművészeti zsűrizésre.
SZEPTEMBER 21. (csütörtök), 14-16 óra: Anyatejes Világnap, rendezvény az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében a faluház emeleti klubtermében.
SZEPTEMBER 21. (csütörtök), 16-18 óra: A Prometheus Rt.
Szaktanácsadása.
SZEPTEMBER 22. (péntek), 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti
Körének (ÖBK) taggyűlése a faluház földszinti kistermében.
SZEPTEMBER 25. – 29. (hétfő-péntek): A Magyar Művelődés
Hete Algyőn
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Szeptemberi vásárnaptár
SZEPTEMBER 01. (péntek), 9–12 óra:
SZEPTEMBER 05. (kedd), 9–13 óra:
SZEPTEMBER 07. (csütörtök), 9–13 óra:
SZEPTEMBER 12. (kedd), 9–13 óra:
SZEPTEMBER 14. (csütörtök), 9–12 óra:
SZEPTEMBER 19. (kedd), 9–13 óra:
SZEPTEMBER 20. (szerda), 9–12 óra:
SZEPTEMBER 26. (kedd) 9–12 óra:

Vegyes iparcikk vásár.
Ruha, cipő vásár.
Vegyes iparcikk vásár.
Ruha, cipő vásár.
Margó méteráru,
katonai ruha vásár.
Ruha, cipő vásár.
Vegyes iparcikk vásár.
Ruha, cipő vásár.

Az anyatej, az alaptáplálék
Szeptember 21-én 14 órakor anyatejes világnapot szervezünk.
Helyszín: faluház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Védőnők

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13-16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16-19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16-18 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes és
dr. Gonda János);
16-18 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30-19.30 óra: Asszonytorna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Eke József);
18-20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán
17-19.30 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
17 óra: Sakk-klub,
17-18 óra: Yogagym stresszoldó torna.
Minden csütörtökön
9.30-10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
18.30-19.30 óra: Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15-17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13–15 óra a CS. M. Településtisztasági KHT. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási
előadó).
Minden hónap harmadik csütörtökén 16-18 óra: Prometeus
Rt. szaktanácsadás (Sztarovics Petra).
Minden hónap utolsó péntekén 18 óra: Algyői Nőegylet taggyűlése (Kovácsné Budai Éva).

SZEPTEMBER 25. (hétfő) 9-18 óra: A zsűrizésre szánt tárgyak leadása a faluház emeleti klubtermében.
SZEPTEMBER 26. (kedd): Népi iparművészeti zsűriztetés a
faluház emeleti klubtermében a Hagyományok Háza szakembereinek közreműködésével (Budapest).
SZEPTEMBER 27. (szerda): Iparművészeti zsűriztetés a faluház emeleti klubtermében a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakembereivel (Budapest).
SZEPTEMBER 29. (péntek): ALGYŐ NAPJA 2006.
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