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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

Képeslap – a boltokról
Vásárolni muszáj, de a pénz nem oly’ nagyúr, kedves húgom, mint gondolnád.
A pénz ugyanis helyettesíthető. Például cserével. Mert a cserekereskedelem
nem a történelmi múlt része, legalábbis falun, ahol jobban ismerik „a dörgést” és egymást az emberek.
Az adok-kapok itt működik: ha megjavítod a kocsit, adok egy malacot; ha
kölcsön adod a fűnyírót, átnyújtok a kerítésen egy szatyor uborkát; ha leszeded a meggyet és elteszed télire, két üveggel nekem is ajándékozhatsz belőle
– figyelmes fizetségként. És így tovább. A sor folytatható.
A pénz azért se nagyúr, mert nem ugyanazt kapod érte az egyik, mint a
másik boltban.
Az algyői falutörténet része lesz az egykori olajos padlójú egyetlen szatócsbolt leírása. Viszont ma már kevés a két kezünk, hogy megszámláljuk, olyan
sok bolt nyitott a kisvárosnyi nagyközségben. Ha csak az élelmiszert árusítókat
vesszük sorra, akkor is találni itt a nagyvárosival azonos kínálatú láncszemABC-t ugyanúgy, mint a házikó melletti melléképületet bolttá alakító magánzót.
Ám az azonos lánchoz tartozó üzletek sem egyformák – legalábbis itt, Algyőn.
Nem a fölvonultatott árumennyiségre, vagy a választékra, vagy az árfekvésre
gondolok. Inkább olyan „apróságokra”, ami alapján kialakul benned az összkép, hogy miért szeretsz vásárolni az egyik ABC-ben, miért utálsz betérni a
másik üzletbe. Mert mondjuk az egyik boltban fogadják a vásárlói köszönést, a
másikban nem. Mert az egyikben már akkor készségesen segítenének a vásárlásban, amint belépsz, a másikban viszont várakoztatnak a pult előtt. Mert
az egyikben szokásaidat feltételezve fölhívják a figyelmed az akciókra, vagy
hogy el ne felejtsd a kosárba tenni ezt vagy azt, míg a másikban kikerekedett
szemmel mordul egyet az eladó, ha kérdezni mered, hogy kapható-e ez vagy az
az árucikk az üzletben. Mert az egyikben minden cuccról megtudhatod, mi az
ára; a másikban viszont még a kedvezménnyel kínált italt is az eredeti összegért számolják, ha nem vagy résen. Mert az egyikben még sose ütöttek mellé a
pénztárgépben, a másikban viszont nem csak veled fordult már elő, hogy
„rosszul számoltak”. És így tovább.
De a pénz azért se nagyúr, mert nem kapsz meg érte mindent, amiről föltételeznéd, hogy egy kisvárosnyi településen beszerezhető. Hiába akarnád
ugyanis mondjuk pékségben megvenni a még langyos kenyeret, mészárosnál
a friss borjúhúst, zöldségesnél a nap érlelte itteni epret, ilyen bolt nincs, mert
vagy sose volt, vagy most sem látnak benne üzletet az algyőiek. Marad helyette
a komendálás, ami alapján térképet készíthetsz magadnak, melyik háznál és
mikor kopogtathatsz friss tojásért, vagy éppen cseresznyéért, mézért, zsíros
túróért, házias aprósüteményért. És így tovább.
Igaz, vásárolni tudni kell, kedves húgom. De még inkább eladni. A valódi
kereskedő tudja: a települést is „eladja”, mikor kiméri és átadja a falubelinek,
a gyüttmöntnek vagy a vendégének, esetleg az erre tévedő idegennek mondjuk a tíz deka felvágottat és a zsemlét. Mert azzal, ahogy a munkáját végzi,
nemcsak önmagáról állít ki bizonyítványt, hanem a helyről is, ahol dolgozik és
lakik. Ezért kívánok kellemes vásárlást magunknak, kedves húgom!
Ölel nővéred:
Ágnes
TARTALOMBÓL
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Anna-napi búcsú
2007. július 28-29.

2007. július 28. (szombat):
10.00 órától: Az ÖBK
szervezésében algyőiek és
Algyőről elszármazottak
találkozója a Faluházban.
19.00 órától: Barokk zene
a Szent Anna-templomban.
2007. július 29. (vasárnap):
15.00 órától: Lovaskocsis felvonulás a Szent Annatemplomtól a Faluházig.
16.00 órától: Ünnepi műsor a Faluház színháztermében,
fellépnek:
Alföld Néptáncegyüttes (Csongrád),
Algyői Hagyományőrző Citerazenekar,
Flamenco táncosok (Szeged).
17.00 órától: Sebő Ferenc és Együttesének koncertje.

Virágtenger a ház körül
Algyő Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyő lakosaihoz, lakóközösségeihez, intézményeihez, vállalkozásaihoz lakóhelyünk virágosabbá tétele
érdekében.
Az alábbi kategóriákban versenyt hirdet:
1. A legszebb virágos előkert,
2. A legvirágosabb erkély,
3. Rendezett utcakép,
4. A legszebb virágos lépcsőház,
5. Tiszta udvar, rendes ház.
Értékelés: 2007. májustól szeptemberig.
A szakemberek folyamatosan járják a falut, fotóznak
és pontoznak, figyelembe véve a virágnyílás különböző
szakaszait.
Eredményhirdetés: 2007. október 1-jén, Algyő
Napján.
A fotók megtekinthetők lesznek a faluházban, ahol
a látogatók is szavazhatnak a közönségdíjasra. Kategóriánként az első három helyezettet emléktáblával díjazzuk. Az első helyezettek és a közönségdíjas 50.000
forintos pénzjutalomban részesülnek.
Kizárólag a „Tiszta udvar, rendes ház” kategóriára
kell előre nevezni, melynek határideje: 2007. augusztus 31.
Jelentkezés, további információ: a (62) 267-567-es
vagy a 06-20-444-53-58-as számon, illetve e-mailben
az rdohany@freemail.hu címen.
A versenyben szereplő virágos részeket bizottság értékeli szakembereinek közreműködésével.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
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Múltidéző

Szent Anna tisztelete
Július 26-a Szent Anna, a magyar néphagyományban Kedd asszonya napja. A
katolikusok Szűz Mária édesanyját tisztelik benne, apját Joachimnak hívták. A
két név jelentése figyelmet érdemel, mert
Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott,
Joachim pedig: Isten megvigasztal. Az
ünnep dátuma: Szent Anna feltételezett
halálának napja, valójában egy templom
fölszentelésének évfordulójából adódott.
A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta,
hogy Mária Jeruzsálemben született, és
szülőháza, Anna asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5-6. században e
föltételezett születési hely fölé bazilikát

építettek, s ennek fölszentelési napja volt
július 26.
Az algyői templomot Szent Anna tiszteletére szentelték föl. A község templomáról Baghyné Makra Ilona minap bemutatott, új könyvében azt írja: „Algyő
lakosságának lelkiségét tükrözi az, hogy
kit emelt temploma védőszentjéül a templom építésének korában. Kit és miért tiszteltek az itt élő ősök is az elmúlt 800 év
alatt? Melyik szent egyéniségének példája állt hozzá legközelebb, kinek adózzon,
ha meghallja a templom harangjának misére hívó szavát, ha baj éri, és segítségre
van szüksége, kihez forduljon.

A Hírmondó megkérdezte

Veszélyes járda
„Örömmel tapasztaljuk, hogy szépül és fejlődik községünk. Köszönjük.
Az eredmények láttán még jobban érezzük a mi problémánk háttérbe szorulását. Évek óta kérjük minden fórumon, hogy javítsák meg a Kastélykert utca
104. szám előtti járdát. Ígéretet is kaptunk mindig, de a megvalósítás elmaradt.
El lehetne ezt fogadni, ha egy alig használt, néptelen utcarészlet lenne a kifogásolt járdaszakasz, de nem az. Élelmiszerbolt, műszaki bolt, italbolt, és egy
nagyon forgalmas buszmegálló van ezen a területen. Félünk a balesettől. Mivel
a járda annyira rossz, hogy előfordulhat: ha mondjuk a babakocsit toló anyuka
nem figyel, még a kicsi is kibillenhet a kocsiból. Guruló székkel egyáltalán nem
lehet a járdán közlekedni, de gyalog is nyaktörő mutatvány.
Sokan kérjük, hogy ezt a veszélyes állapotot sürgősen szíveskedjenek megszüntetni!” – fejeződik be az Algyői Hírmondó szerkesztő bizottságához is eljuttatott levél. A községházán, a polgármesteri hivatal munkatársa – kérésünkre
válaszolva – megerősítette: már ellenőrizték a Kastélykert utcai veszélyes
járdaszakasz állapotát. Ugyanakkor – többek között – a szintkülönbség miatt
összetettebb feladat megszüntetni a veszélyes állapotot, mint eredetileg gondolták. (Ezért maradt el e problémának a Téglás utcai rekonstrukcióhoz kapcsolódó
megoldása.) Az önkormányzat idei tervei között azonban szerepel e járdaszakasz kijavítása is.

Megyei segítség a településeknek
A Csongrád Megyei Közgyűlés új, a településeket és a civil szférát segítő
politikájáról közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe Magyar Anna elnök és
Sándor Attila alelnök. A Települési Pályázat-előkészítő Alap indulásáról információt kértünk Péter Árpádtól, a megyei közgyűlés sajtóreferensétől.
A Települési Pályázat-előkészítő Alap (TPEA) 70 millió forintjából az első
körben 50 milliót igényelhetnek a Csongrád megyei községek és városok – a két
megyei jogú, Szeged és Hódmezővásárhely kivételével. Pályázni folyamatosan
lehet, a keret kimerülésekor a további 20 millió forintos pénzalap is megnyílik Ez segítséget jelent a kistelepüléseknek, ugyanis sokszor azért nem tudnak
pályázaton pénzhez jutni, mert az előírt önerőt, vagy éppen a tervek költségét
nem tudják biztosítani. Ez utóbbihoz nyújt segítséget a megyei önkormányzat.
Egy-egy projekt maximum 2,5 millió forint támogatást kaphat, ám ha több
település összefog, akár 5 millió is elnyerhető a Csongrád Megyei Önkormányzat TPEA-tól. Ez az összeg sokszorosan megtérül, hiszen például egy uniós
pályázaton nyert summával tovább szépülhetnek-épülhetnek a települések. Ennek révén több községben esővízcsatornát, játszóteret, művelődési ház- és óvodafelújítást álmodnak. Eddig körülbelül tíz pályázat érkezett.
A települések motorjának számító civil szervezeteket, és magukat a községeket, városokat is támogatni igyekszik a megyei önkormányzat. A helyi
polgárőrségek például idén, szintén pályázat útján, 2 millió forintot nyerhetnek
el, a rendőrség 3 millió forintot kap – a közbiztonság javítására, tanya- és ifjúsági programokra. A határon túli magyarok közösségi rendezvényeire 2 millió
forint jut, a civil alapból pedig nyolc millió forint kerülhet helyi rendezvényekre
megyei támogatásként.

Templomát Szent Annának, Szűz
Mária édesanyjának nevével tisztelte
meg, főoltárát Szent Anna oltárképe
díszítette.
Szent Anna tisztelete Nyugat-Európában a keresztes háborúk után terjedt
el.
Magyarországi tisztelete sokrétű.
Hazánkban a Pray-kódex tanúsága szerint a 12. században már külön miséje
van, és Anna napja piros betűs ünnep…
A váci egyházmegye területén 25
olyan templom van, amelyik Szent Anna
nevét viseli. Ezek közül a legrégebbi az
Algyőn lévő templom.”

Gyűjtemények tára
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
kiállítás-sorozatot rendez algyői lakosok
gyűjteményeiből, amelynek célja, hogy bemutassa azon gyűjteményeket és tulajdonosaikat, akik
évek óta hódolnak gyűjtőszenvedélyüknek.
Kérjük azokat, akiknek birtokában van bármilyen gyűjtemény, jelentkezzenek, hogy megmutassuk mind több embernek!
A gyűjtemény bármilyen témájú lehet (például
képeslap, játék, gyufásdoboz, szalvéta, iratok,
bélyeg, kulcstartó). Telefonos egyeztetés után a
gyűjteményeket megtekintjük, és ezután döntünk
a kiállítás lehetőségéről. Jelentkezés és bővebb
felvilágosítás a tájházban – személyesen vagy a
268-220-as telefonszámon.

Védjük meg gépkocsinkat! (2.)
Szegeden és környékén sajnos továbbra is gyakoriak a gépkocsi-feltörések: szinte napi rendszerességgel érkeznek hozzánk a feljelentések.
Amennyiben fokozott figyelmet fordítanak
értékeik védelmére, a bűncselekmények nagy
része megelőzhető! Kérjük Önöket, ügyeljenek a
következőkre.
1. Győződjenek meg arról, hogy gépkocsijuk
valamennyi ajtaját bezárták, és az ablakokat felhúzták!
2. A járműben táskát, pénztárcát, mobiltelefont, iratokat semmilyen körülmények között se
hagyjanak!
3. Látható helyen érték ne maradjon!
4. Az autórádió előlapját vegyék le, tegyék el,
semmilyen esetben ne hagyják a járműben!
5. Szerszámokat, gépeket se hagyjanak az autóban!
6. Amennyiben éjszakára közterületen parkolják le gépjárművüket, forgalmasabb helyet
válasszanak, ahol több a járókelő és van közvilágítás is!
A tolvajok tipikusan ablakbetöréssel, zárfelfeszítéssel, vagy ajtókifeszítéssel, akár néhány másodperc alatt is hozzáférhetnek a gépkocsiban tárolt értékekhez. Az ilyen lopást csak úgy tudják megelőzni,
ha az értékeket nem hagyják a járműben! Kérjük
a tisztelt algyőieket, hogy értékeikre fokozottan
ügyeljenek! Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!
Szegedi Rendőrkapitányság
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Gyógynövények gazdagítják a leendő gyógyfürdő parkját
Fát és virágot ültettek a Mol-vezetők
Fákat és gyógynövényeket ültettek
június 14-én az algyői Borbála Fürdő
közelében kialakított parkban a Mol Zrt.
vezetői. Az emlékezetes eseményen jelen
volt dr. Piri József polgármester és Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester is.
Az olajcég stratégiai gáztározó kialakításával foglalkozó csoportjának tagjai
azért érkeztek Algyőre, hogy megismerjék
e térséget. A közel 30 szakembert Fekete
László, az olajcég társasági szolgáltatások igazgatója vezette. Az ide látogatók egy része járt már az algyői
olajmezőn, mások korábban több
éven át dolgoztak itt, akadt viszont
olyan szakember is, aki most először
járt az itteni Tisza-parton – tudtuk
meg az igazgatótól. Hamarosan
elkezdődik a körülbelül 80 milliárd
forint értékű beruházás megvalósítása. A munka befejezését 2010-re
tervezik. A Mol Zrt. értékei közé tartozik a társadalmi felelősségvállalás
– mondta Fekete László. Így az is,
hogy e cég figyel azokra a területekre és közösségekre, ahol jelen

van. Ennek jeleként Algyőn egymillió
forint értékben díszfákat és gyógynövényeket vásároltak és azok elültetésében
is részt vettek. Fekete László elárulta: ő
is szeret kertészkedni, otthoni kertjében
is sokféle növény díszlik, kedvence: a levendula.
Az 1 millió forint értékű növény
kiválasztása, a parkosítás és a Mol-vezetők
kétkezi munkájának megtervezése az
algyői Dohány Renáta kertész munkáját

dicséri. A tervek szerint gyógykomplexummá fejleszthető Borbála Fürdő leendő
funkciójára is utal, hogy jórészt gyógynövények kerültek a körgyűrűs ágyásokba. Így például 700 tő vadkakukkfű,
400 hamvas cipruska, 90 szellőrózsa, 500
fáklyaliliom, 600 levendula és rozmaring
díszíti a parkot, illetve az oda ültetett juhar, hárs és szomorúfűz fákat.
A Mol faültetési és parkosítási akcióját
emléktábla is megörökíti.

Virágosítás
A virágosítási verseny elkezdődött! A bizottság folyamatosan fotózza és pontozza a szépülő
kerteket. Körutunk során több
belső kertrészlet is magával ragadta a szemlélődőket.
Kérem, az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek, csak így tudjuk az Önök engedélyével a
bel-ső kertet
lefényképezni:
(62) 267-567; 06-20/444-53-58;
rdohany @freemail.hu.

Üléseztek az algyői képviselők

Terítéken a tömegközlekedés: autóbuszok, vonatok
Június 27-én dr. Piri József
vezetésével ülésezett Algyő
nagyközség Önkormányzati
Képviselő-testülete.
Az algyői képviselők által
legutóbb tárgyalt ügyek közül
minden algyőit érint, hogy
döntött a testület: a temető
bővítéséhez, az ottani parkolók
kiépítéséhez szükséges területet
megvásárolja az egyháztól.
A régi állapotok megváltoztatását célozza az utcanév-, valamint házak számozásának
rendjéről szóló rendelet. Korábban több jelzés is érkezett
a polgármesteri hivatalhoz,
hogy a nagyközség területén
egyes utcákban a lakóépületek folyamatos házszámozása nem biztosított, valamint
a lakóépületeken elhelyezett
házszám nem egyezik meg az
ingatlan nyilvántartási adatokkal. Ezért alkotta meg azt a
rendeletet a képviselő-testület,
amely július 1-jétől alkalmazandó, s foglalkozik például
az utca elnevezésének és a
házszám meghatározásának
szabályaival. Így aztán biztosítható, hogy Algyő területén
az utcanév, valamint a házak
számozására egységes rend alakuljon ki.

A tömegközlekedéssel több
előterjesztés is foglalkozott.
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatója rögzíti: a nagyközség
1997. évi önállóvá válása óta a
helyközi autóbusz-közlekedés 3 fő vonalon (Algyő–Szeged, Szeged–Hódmezővásárhely, Ady major), összesen 95
járatpárral történik. Az utóbbi
időszakban csak a Mol Rt.
központnál betérést törölték
a menetrendből – az önkormányzat egyetértésével – az
utazási igény hiánya miatt. Az
algyői tömegközlekedésben
Ikarus 280-as típusú és Scania
úgynevezett 3 tengelyes autóbuszok járnak, a 8 sofőr (egy
kivételével) algyői lakos. Ez
is oka annak, hogy az utazók
és az autóbusz vezetők között
jó a kapcsolat. Nincs is panasz
például az utas lemaradása,
járatkimaradás miatt.
Javult a csatlakozási rend
a helyi járatokhoz, miközben
az algyői járatok önálló, fedett kocsi állásról indulnakérkeznek. Az algyőiek utazási költségeinek csökkentése
érdekében a társaság és az önkormányzat évről évre külön
megállapodást köt.
Az új algyői körforgalom-

nál biztosított a távolsági
autóbusz-közlekedés
Miskolc; Békéscsaba, Debrecen,
Hajdúszoboszló;
Szolnok,
Gyöngyös, Parádfürdő; Szarvas, Tiszafüred; Baja, Gyula
irányába. A helyközi járatokkal pedig – többek között –
Mártély, Mindszent, Szegvár,
Szentes, Csongrád, illetve
Békéssámson felé.
A Tisza Volán Zrt. tapasztalata, hogy az idei májusi
tarifaemelés és az utazási kedvezmények átalakítása miatt a
helyközi vonalakon csökkent
az utazási igény. A cég abban
kéri az algyői önkormányzat segítségét, hogy tovább
javuljon a megállóhelyek
kiépítettsége, elérhetősége, a
járdakapcsolat és az akadálymentesítés. Szeretné, ha folytatódna a megállóhelyeken
a védett várók kiépítése.
Ugyanakkor az Algyő–Ady
major autóbusz vonalon a
nyomvonal, az útállapot és a
megállóhelyek felülvizsgálatát
látja szükségesnek. A Volán
Zrt. július 1-jétől augusztus
31-ig, vagyis a nyári iskolai
szünet időszakában 16 járatot
szüneteltet. Így a szegedi Víztorony térről 6.00, 6.30, 7.00,

8.45, 9.45, 10.45, 14.55, 15.55,
16.55, valamint az algyői Radnai utcából 5.35, 6.30, 9.15,
10.15, 14.25, 15.25, 16.25 órakor induló járatot.
A vonatközlekedésről is
tájékozódott a képviselő-testület. Megállapították, hogy
a Szeged Békéscsaba vasútvonalra eső algyői állomáson
a le- és felszálló utasok száma
(a díjmentesen közlekedőkkel
együtt sem) nem éri el vonatonként az 5 főt. Ennek ellenére Algyőn 21 vonat áll
meg naponta. Igen kedvező
adat, hogy a teljes árú menetjegy 200, a diákjegy 100 forint, s Szeged-Rókusig 8, de
Szeged állomásig is csak 18
perc az utazási idő. Ráadásul mindegyik vonaton szállítható kerékpár 190 forintért,
ami már egy helyi közlekedési jegy árából megtérül.
Ugyanakkor biztosított az
Algyő–Budapest összeköttetés, s a falutól a fővárosig 2 óra
50 – 3 óra 23 perc az utazási
idő. A menetrendet korszerűsíti
a MÁV Zrt., s december 9-től
tervezi, hogy Algyőről 7.1621.16, míg Szeged-Rókusról
5.30-21.30 között kétóránként
induljon vonat.
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Térítési díjak
befizetése

Az óvodában a gyerekek
ellátásáért fizetendő díjat az
alábbi időpontokban fizethetik be a szülők: július 2-án
(hétfőn). A szeptember havi
térítési díjat a megszokottól
eltérően augusztus 30-án és
31-én csak délelőtt 8 órától
12 óráig lehet befizetni.

Sporttábor ovisoknak
A Borbála Fürdőbe várják azon óvodások jelentkezését, akik a nyári
sporttáborban szeretnének részt venni.
A tábor ideje: július 30-tól augusztus 10-ig.
A tábor ideje alatt a gyermekek részére ebédet biztosítanak. Részletes
tudnivalókat a Borbála Fürdő felhívásában olvashatnak.
Kérjük a szülőket, hogy a tábor iránti igényüket az óvodában is jelezzék!

Takarítási szünet
Az algyői óvoda szokásos nyári takarítási szünetét augusztus 1jétől augusztus 31-ig tartják. Kérjük a szülőket, hogy ezen időszak
alatt a gyermekek felügyeletéről szíveskedjenek gondoskodni! Akinek gondot jelent a gyermeke elhelyezése, írásban jelezze igényét az
óvodavezetőnél!

Új nevelési év az oviban
A nevelési év első napja: 2007. szeptember 3.
Az első osztályba induló gyermekek gyülekezése szeptember 3-án
reggel 7.30 órakor az óvodában, mert az óvó nénikkel együtt kísérjük
őket az iskolai évnyitóra. Minden csoportban augusztus 30-án 17 órakor szülői értekezletet tartanak.
A csoportbeosztásokat az óvodai hirdető táblán közzé teszik. Minden
szülő megjelenésére feltétlenül számítanak.

Labdarúgás
Zsombón május 3-án rendezték meg a II. korcsoport (3-4. osztályosok) focistáinak a körzeti diákolimpiát, ahol az algyői csapat az V. helyet
szerezte meg. A csapat tagja volt: Miklós Péter, Jani Zoltán, Papdi Pál,
Molnár Krisztián, Bozsák Bence, Daróczi Dénes, Hevesi Zoltán, Nagy
Berta Roland, Jaksa Tamás, Szaniszló Varga Attila és Bozóki Richárd.
Június 3-án fejeződött be a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség
által kiírt megyei előkészítő bajnokság, amelyen az 5-6-7. osztályosok
vettek részt hétvégenként. Az algyőiek a 9 résztvevő csapat közül az
előkelő V. helyet szerezték meg: 16 mérkőzésen 8 győzelmet, 1 döntetlent és 7 vereséget értek el a gyerekek, így 25 pontot kaparintottak
meg. A csapat tagjai: Révész Máté, Csikós Attila (kapusok), Ibriksz
Roland, Kiss Bence, Nagy Berta László (védők), Tix Norbert, Horgosi
Zsolt (2 gól), Belovai Attila (3 gól), Kiséri Krisztián (6 gól és 10 gólpassz) (középpályások), Sötét Ferenc (12 gól) és Kovács László (13 gól)
(csatárok).
A 8. osztályosok már az ifjúsági „B” korosztályban indultak. A 15
csapatos NB II-es bajnokságban, ahol a 14. helyet szerezték meg, de azt
feltétlenül meg kell említeni, hogy ők csak 15 évesek, míg más csapatokban 17 évesek játszottak ellenük. A csapat tagjai voltak: Révész Máté,
Csikós Attila (kapusok), Pap Márton, Vidács Dávid, Bakos Lóránt, Kiss
Bence, Pópity Csaba (védők), Kiséri Sándor, Balogh Ádám, Révész
Richárd, Boldizsár Dániel, Suti Zsolt, Székely Szabó Zsolt (középpályások), Kapa Márk, Nyitrai Norbert és Mihály Tamás (csatárok).
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Kerékpártúrán a Katica csoport
A Szivárvány Óvoda Katica csoportjából, a vállalkozó
szellemű gyerekek és a szüleik, Etike óvó nénivel, Ibolya óvó
nénivel és Katika dajka nénivel kerékpár túrán vett részt május
26-án, szombaton. Az úti cél az Atkaszigeti gátőrház volt. A kis
csoport, 16 gyermek és 13 szülő reggel 8 órakor gyülekezett az
óvoda előtt. A gyerekek izgatottan várták az indulást. Saját kis
kerékpárjukkal vágtak neki a kilométereknek. Vízzel és némi
uzsonnával „felszerelkezve” indultunk el.
Minden kerékpáros viselte a fényvisszaverő mellényt,
a gyerekek átkelését a fő úton mi, szülők biztosítottuk. Az
időjárás kedvezett nekünk. A töltésen haladva láttunk gólyákat,
ragadozó madarakat. Egy órai „kerekezés” után érkeztünk meg
a gátőrházhoz, ahol már nagyon vártak bennünket. Itt lakik a
gyerekek csoporttársa, Czine Dominika, ők hívtak meg minket. A kerékpárokat az árnyat adó fák alá támasztottuk le, majd
kis pihenő és frissítő után elsétáltunk a gémtelephez. Magyar
Szilveszter gátőr elmondása szerint ez a fészkelő hely Európa
egyik legnagyobb gém költőhelye. A hátizsákokból elkerültek a
fényképezőgépek és a távcsövek, amelyekkel a gyerekek igyekeztek minél jobban megfigyelni a madarakat. Mire visszaértünk
a gátőrházhoz, a háziak pogácsával és üdítővel vártak. Etike
óvó néni még javában sütötte a lángost, amit azután folyamatosan kínálgattak a gyerekeknek. A gyerekek miután jóllaktak,
jót játszottak az árnyékos udvaron, ugráltak az ugráló várban,
a homokozóban várat építettek, ismerkedtek a háziállatokkal
(csüngő hasú malacokkal, birkákkal). Dél körül búcsút vettünk a
háziaktól, de mielőtt haza indultunk volna, az Atkai Tisza holtág
vizében megcsodáltuk a virágzó tavirózsákat. Néhány kagylót
sikerült az egyik apukának kihalásznia a vízből, és a gyerekek
közelről is megnézhették. Ezután mindenki „drótszamárra pattant” és indultunk haza. A gyerekek és a felnőttek is alaposan
elfáradtak a hosszú úton, hiszen oda-vissza 17 km-es utat tettünk
meg kerékpárral.
Ez a túra remek lehetőség volt a gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt az egészséges életmód gyakorlására, a természet megszerettetésére, a természethez való közel kerülésre, barátkozásra,
és tapasztalatok szerzésére. Hiszen jól tudjuk, hogy a gyermek
úgy tanul a legkönnyebben, ha minden érzékszervével tapasztalhat közben. A „szemével láthatja, a fülével hallhatja, a kezével
tapinthatja, az orrával érezheti”. Ezen a kiránduláson a gyerekek
minden érzékszervükkel tapasztalhattak.
Köszönjük a vendéglátást Magyar Szilveszternek és Vécsei
Henriettának, a szervezést pedig Patakiné Laczik Etelka óvó
néninek!
Gyömbér Kornélia
szülő
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Tanévnyitó:
szeptember 3-án

A 2007/2008-as tanév első tanítási
napja 2007. szeptember 3. (hétfő),
az utolsó tanítási napja 2008. június
13. (péntek). Őszi szünet 2007.
október 29.–31., téli szünet 2007.
december 22.–2008. január 2.,
tavaszi szünet 2008. március 21.–
25. Az Algyői Általános Iskolában a
tanévnyitó ünnepséget szeptember
3-án (hétfőn) 8.00 órától tartják

„Zöldkártya” és „zöld levél”
jutalomkirándulások
Az Algyői Általános Iskola tanulói az iskolai, területi és országos versenyekért, fellépésekért, közösségi munkáért jutalomkártyákat, zöldkártyákat kapnak. Ezeket az alsós és felsős gyerekek
egész évben gyűjthetik, majd a legtöbbel rendelkező diákok egy
jutalomkiránduláson vehetnek részt a tanév végén. Ebben az
évben június 12-én a Kőrös-Maros Nemzeti Parkba látogattak
el.
Tavaly szeptember óta találkozhatunk az alsó, illetve a
felső tagozat folyosóján az Ökofával, amelyre minden osztály
külön-külön gyűjtögetheti zöld leveleit. Azok az osztályok,
akik a legtöbb zöld levelet gyűjtötték össze, az év végén
jutalom¬kiránduláson vehettek részt. Ebben a tanévben a 2.a és
az 5.a osztály látogatott el a Kútvölgy közelében található Héjjas
ökofarmra. A farmon volt állatetetés, méhészkedés, lépesmézkóstolás; játszhattak szalmában, fára mászhattak, szedhettek és
ehettek annyi meggyet, cseresznyét és málnát, amennyi csak
beléjük fért. Ebédre pedig finom paprikás krumplit kaptak a
vendégszerető házigazdáktól.

Osztrák erdei iskola
Az ausztriai Neusiedel am See-ben töltöttünk el egy csodálatos hetet március 26-30. között iskolánk 18 tanulója részvételével. A bajorországi Hebertsfelden testvériskola 18 tanulójával találkoztunk. Látogatást tettünk a Felső-Hansági Nemzeti Parkba,
ahol a tanösvényen megtekinthettük a táj növény- és állatvilágát.
Láthattunk dagonyázó bivalyokat és a tavaszi napsütésre kibúvó
ürgéket; kirándulásunkat madárles is tarkította. Városnéző körutat is tettünk híres történelmi városokban (Bécs, Győr, Pannonhalma), így a tanulók személyes történelmi élményeket is
szerezhettek. Az esték színes, változatos programokkal teltek: a
német tanár bácsi, Konrad videofelvételeit nézve felidézhettük
a nap eseményeit. A vetélkedők, a sportversenyek elősegítették
a tanulók közötti kapcsolatok kiépülését, a barátságok kialakulását. A könnyes búcsúzkodás után bízunk a jövőbeli tervekben,
találkozásokban!
Nagyné Szabó Andrea és Ficsór Barnabás

Diákolimpián a kajakosok
A Diákolimpia országos döntőjén szerepeltek az algyői kajakos sportoló június 24-én.
A Velencei tavon rendezett neves országos sporteseményen
Kopasz Bálint az előkelő ötödik helyezést érte el, míg a másik
algyői kajakos: Jani Zoltán a tizennegyedik helyen ért célba!
A szabadidős versenyen Bús Melinda negyedik, Kovács Roland hatodik, Samu István hatodik lett!
A nyári szünet alatt is tovább folyik a munka, hiszen az algyői
kajakosok, a Magyarországi Kaja Szövetség Patrónus Programjának edzőjével: Demeter Irénnel július 7-én Tatára utaznak a
következő országos megmérettetésre.
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Molnár Dóra (5.a):

Tanév végén

Megint elmúlt egy tanév,
Ötödikes voltam én.
Nem volt könnyű, nem bizony
Elfáradtam mondhatom.
De most végre itt a nyár
Vakáció, nyaralás.
Kihasználom a nyarat,
Kipihenem jól magam.
Tanároknak, diákoknak,
Jól jön már a pihenés.
Kívánok kellemes nyarat,
Nyugalmat, hasznos időtöltést!

Nyári ügyelet az iskolában
A hivatalos ügyek intézésére nyári ügyeletet tartanak az
algyői iskolában: június 29-ig minden nap 8.00–15.30, július
18-án 8.00–14.00, augusztus 1-jén 8.00–14.00 augusztus 21től minden nap 8.00–15.30 óra között.

Ballagás és tanévzárás
A június 15-én tartott ballagási és tanévzáró ünnepséggel véget ért a 2006/2007-es tanév. Elballagtak a 8. osztályos diákok,
akik útravaló jókívánsággal és pogácsával teli tarisznyájukat a
7. osztályos tanulóktól vehették át. A tarisznyák átadása után
megtörtént az utolsó közös fotózás is tanáraikkal és osztálytársaikkal. A Fehér iskolában pontban 5 órakor szólalt meg utoljára
a csengő és erre a jelre indult el a menet az 5-6-7. évfolyamosok sorfala mentén a Sárga iskola udvarába, ahol már várta őket
az alsó évfolyam minden diákja. A ballagó diákok búcsúztatását a tanévzáró ünnepély követte. Iván Zsuzsanna igazgatónő
beszéde zárta a tanévet, aki beszámolt iskolánk sikeres pályázatairól: a HEFOP 3.1.3. Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra
elnevezésű, illetve a „A napközi OTTHONUNK” című napközis pályázatról, a diákok eredményeiről, majd kiosztotta az
okleveleket és a jutalomkönyveket.

Tanév végi eredményeink
A 2006/2007-es tanévben az iskolánk 35 nyolcadik osztályos tanulója közül 5 fő (14%) gimnáziumban, 23 fő (66%)
szakközépiskolában és 7 fő (20%) szakiskolában folytatja tanulmányait. Az 1-2-3. osztályosok éves munkáját szövegesen,
a többi tanulóét osztályzattal értékelték. Az iskola tanulóinak
tantárgyi átlaga a 2006/2007-es tanévben 3,86, a tantárgyi dicséretek száma 105, a kitűnő tanulók száma 36.
Kitűnő bizonyítványukért könyvjutalomban részesült: Bodó
János és Portörő Dorina 1.a; Farkas Máté, Márta Csenge és Németh Éva 1.b; Bangó Alexandra, Bezdán Dóra, Bozóki Richárd
és Poprádi Nóra 2.a; Csamangó Krisztián, Kecskeméti Zsanett,
Molnár Szabolcs és Oláh Dániel 2.b; Szekeres Dzsenifer és Terhes Fanni 3.a; Furka Barbara és Mandász Vivien 3.b; Kőműves
Brigitta 4.a; Hídvégi Anikó, Kis Annabella, Misku Péter, Molnár Krisztián és Szűcs Lilla 4.b; Boldizsár Gréta, Kiss Evelyn,
Kiss Márk Milán, Molnár Dóra, Solymosi Mercédesz 5.a, Bakos Máté, Golhovics Kitti, Pataki Zsófia, Rácz Kristóf, Szekeres
Henrietta 6.a, Szűcs László 6.b, Baranyi Anita 7.a, Győrfi Judit
7.b osztályos tanulók.
Az Algyői Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az
évben Kis-herceg díjjal jutalmazta Kőműves Brigitta 4.a, Molnár Krisztián és Szűcs Lilla 4.b osztályos tanulót.
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Hirdetés
„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

Burgonya
termelői áron
kapható
(kleopátra, kondor)

Algyői lakos
autóvillamossági
szerelést
vállal.
Tel.: 30/2782-489

Ár:
4 m3-es konténerrel
11.000,– Ft
7 m3-es konténerrel
17.000,– Ft
Érdeklődni:
06-20-9823-107
vagy 06-20-979-1088-as
telefonszámon.

SVÉD-

ZÁR

ÉS

Szerelés

TALP MASSZÍROZÁS

Csere

SPA KÉSZÜLÉKKEL,
MÉREGTELENÍTÉS

Algyő,
Kastélykert u. 169.
Telefonszám:
06-20-988-5785;
62/267-266

Az Algyői VSM BT
konténeres
törmelékszállítást
vállal.

Régiséget,
festményt,
porcelánt,
egyéb régi
használati
tárgyakat
vásárolok fel.
T.: 06-30/470-6981
120 m2-es Layher
homlokzati állvány
bérbe adó.

Javítás
HEVEDERZÁR

Érdeklődni:

Poprádi Bt.
Telefonszám:

Poprádi Péter

06-30-904-3961

30/292-3734

Tóth Józsefné: 62/267-102

62/267-871

Suti István – telefonszám:
06-30/987-4060.

Ke r t é s z k e d je n ve lü n k!
Parkosításhoz, cserepes illetve balkon növényekhez,
jó minőségű Általános virágföld,
valamint Kerti komposzt
kedvezményes áron kapható!
Kiszerelések:
Virágföld:
55 l, 110 l
Kerti koposzt: 55 l, 110 l
Algyő, Kastélykert u. 169.
Mobil: 06-20/9145112
06-20/5988836

Berkó autószerviz
Autóvillamosság: autóklímák töltése-javítása
Kisteher- és személyautók garancián túli szervízelése,
vizsgáztatás.
Féktárcsák, betétek, csapágyak
Vezérműszíj, vízpumpa, olaj,
Olajszűrő. Levegőszűrő csere
ABS, haladásjeladók, injektor, elektronikus gyújtás,
generátorok javítása
Üzlet, és műhely: Szeged, Algyői út 51.
Tel/fax:62/452-750
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27/A.Tel/fax:557-768, 557-769
Nyitva: h–p 8–17, szo: 8–12
Rádiótelefon: 20/925-8386

Anyagi gondjai vannak?
Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolással,
ingatlan fedezettel, hitelközvetítési díj nélkül.

O LAKÁSÉPÍTÉS, LAKÁSVÁSÁRLÁS,BŐVÍTÉS
O FELÚJÍTÁS, SZOCPOL IGÉNYBEVÉTELE,
O SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
O MEGLÉVŐ HITELEK KIVÁLTÁSA
KEDVEZŐBBRE,

O SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR FELVEHETŐ
További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
Telefon: 06-20-9384-102, 267-567
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Sport és egészség
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Sporttábor a Borbála Fürdőben

Hogy vagy? – „Algyő, az egészség vára”

Június 18-tól augusztus 24-ig heti turnusokban, hétfőtől péntekig 9–16 óra között sporttábor.
Helyszíne: Borbála Fürdő, Szabadidő Központ,
Sportpálya, Szabadstrand. Az alábbi sportokban
kínálnak nyári kikapcsolódást: úszás, labdarúgás
és egyéb labdajátékok, kerékpározás, vízi túrázás,
lovaglás, görkorcsolyázás.
A tábor díja 9.500,- Ft, azonban az algyői
gyerekek táborozását a rendelkezésre álló keret
erejéig az Algyő Sportjáért Közalapítvány (4000,Ft/fő) támogatja, így a tábor heti díja 5.500,- Ft.
A gyerekek számára ebédet biztosítanak.Óvodások részére augusztusban külön csoportokat
szerveznek.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Borbála
Fürdő pénztárában, vagy az 517-520 valamint a
30/336-98-53 telefonon.

„Hogy vagy?” – tesszük fel egymásnak a kérdést egy-egy találkozáskor. Valljuk be, gyakran
nem is vagyunk kíváncsiak a válaszra. Akár így, akár úgy a kérdés, mégsem véletlenül lett
mindennapi a kommunikáció része. „Csak egészség legyen!” – köszönünk el végül.
Algyő Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2007-ben is – folytatva az eddigi évek
hagyományait – nagy hangsúlyt fektetnek, s nem utolsó sorban nem kis összeget fordítanak a
településen élők egészségének megőrzésére, a gyógyításra, s egyáltalán a kellemes életkörülmények megteremtésére, a komfortérzet javítására, hogy szeressünk itt élni, dolgozni.
Mindannyian tudjuk, hogy az egészség nemcsak pénzkérdés. Hiába van pénz, közösségi
akarat, ha az egyén, az individuum elzárkózik minden elől. Az én egészségem rajtam múlik.
Akarok-e olyan egészséges lenni, mint a makk? Azt is tudjuk, hogy az egészséges életmódra nevelést nem elég korán kezdeni. Ezt tudván a Szivárvány Óvoda május 16-tól május
20-ig egészséghetet szervezett, melynek témája: „Egészséges, mint a makk”. Ezen a héten
is közös zenés torna volt az ovi udvarán. A csoportok szituációs játékokban az egészséges táplálkozással ismerkedhettek meg. Kiemelt szerepet kapott a testápolás, a tisztálkodás
is. A fognyűvő manócska meséjén keresztül a helyes fogápolásról, fogaik védelméről beszélgettek. A „Szív kincsesláda” programban pedig a test „motorjának” működéséről láthattak érdekes szemléltetőt és így tovább. Készítettek közösen gyümölcssalátát, melyet természetesen jóízűen el is fogyasztottak.
Az egészséghét keretén belül meghirdetett rajzpályázatra készült műveket pedig az
óvodában állították ki. Az egészséghetet szervező óvodai kollektíva komolyan, felelősen
gondolkodó emberek közössége. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy sikerrel vettek
részt az Országos Egészségfejlesztési Intézet által meghirdetett „Közösen – könnyebben”
életmódváltó programban, 2 csapattal (Zöld alma, Piros alma). Ezzel is hitelesebbé téve óvodai pedagógiai programjuk egészségnevelési fejezetét, illetve az ez alapján végzett óvodai
nevelőtevékenységüket.
Lássuk az iskolát! Az egészségnevelési és sportprogramok már március idusán elkezdődtek.
A diákok az olimpiai ötpróba regionális és helyi rendezvényein gyakoroltak, futottak, kerékpároztak a pontokért, helyezésekért – ezzel is öregbítve iskolájuk, Algyő hírnevét –, és
nem utolsó sorban egészségükért. Atlétikai háziversenyen, foci házibajnokságon alsósok és
felsősök felnőtteket megszégyenítő kitartással és lelkesedéssel küzdöttek, hajtottak. A közel
4 hónapos rendezvénysorozatban több intézményi gyümölcsnap, a népszerű horgászverseny
megrendezésével igyekeztek a nebulók figyelmét az egészséges táplálkozásra irányítani.
Az április 30-i sportmajális jó hangulatban, természetesen rengeteg mozgással telt, soksok érdeklődővel Algyő Sportcentrumában. A leginkább veszélyeztetett korosztálynak, a 6.,
8. évfolyamosoknak osztályonkénti 8 tanítási órában egészségnevelési és drogprevenciós
foglalkozásokat tartottak. A sajnos nagyon is aktuális téma komolysága megkívánta a tanórai
keretek közötti tár-gyalását.
A május 23-i Kihívás Napjának sikeréről, a több mint 400 fős résztvevői létszám árulkodik. Így a tanév végén különös jelentőséggel bírhatnak ezek a rendezvények.
Jön a nyár, melyet tanár-diák egyaránt vár. De a szünidős táborokban el nem jutó gyerekeknek is meg kell mutatni, hogy az unaloműzés nem egyetlen eszköze a számítógép, a
televízió. A szabadidő értelmes eltöltésének módozatait megismertetve velük új távlatokat
nyithatunk számukra.
Május 7-én az algyői egészségházban dolgozó szakorvosok, egészségügyi szakalkalmazottak nagylelkű segítségével, hozzáértő közreműködésével ingyenes szűrővizsgálatokon
vehettek részt az arra vállalkozók. Urológia: 82 fő; csontsűrűség 159 fő; ortopédia 16 fő;
légzésfunkció 76 fő.
Május 12-én a Nőegylet szervezte zárórendezvénnyel ért véget az egészséghét. A Nőegylet
tagjai mellett az iskola néhány vállalkozó szellemű pedagógusa és diákja a mozgás jegyében
nem kevesebbet gyalogoltak, mint 20 km. Akit gyalogosként elriasztott ez a táv, az testnevelő
tanárok vezetésével, felügyeletével „bringán” is megtehette ezt. A faluházból indultak, és
oda tértek vissza. Itt rengeteg gyümölcs várta őket. Nemcsak a friss gyümölcsök ízével a
szájukban, de a mozgás élményével, és sok-sok apró ajándékkal indulhatott haza mindenki,
aki ezen a napon is a mozgást választotta.
Mint minden évben, az idén is várva-várt esemény volt a gyermeknap. Bátran állíthatjuk,
hogy a település apróságainak szórakoztatása valamennyiünk szívügye volt. Sütöttek lángost a nagymamák (a nyugdíjas klub tagjai), hoztak édes sütit és üdítőhegyeket az anyukák
(a Nőegylet tagjai). Bábszínházi programot a faluház vezetése szerződtette erre a napra. A
gyermekek megnézhették a szegedi Miniszínház előadásában a Csizmás kandúr című mesét,
délután pedig egy vásári bábjátékot Bartha Tóni bábszínházának tolmácsolásában. A gyermeknapi rendezvénynek a Gyevitur Kft. Szabadidő Központja adott helyet. Az ESZI 3 fős
csapata mindenütt ott volt és helytállt. Ha kellett, gyöngyöt fűztek, ha kellett az arcfestésnél
ügyködtek, s kezeik közül kerültek ki a kis pillangók, cicák, tigrisek, egérkék, pókemberek,
de volt néhány BatMan is. Az aszfaltrajzverseny is nagyon sok szép remekművet, alkotást
hozott. Három díjazott mellett a legfiatalabb 2 éves versenyző kislány külön elsimerésben
részesült. Ezen a napon minden a gyermekekről szólt, akik szemmel láthatóan jól érezték
magukat. Az ESZI csapata jóleső érzéssel nyugtázta, és a nap végén megegyeztek, nem volt
hiábavaló, ezért „Jövőre veletek, ugyanitt!”
Köszönet áldozatos tevékenységükért a szervezőknek, közreműködőknek, támogatóknak!
Hg

Nyári fürdőzések
Az algyői Borbála Fürdőben minden szombaton 20–24 óra között éjszaki fürdőzést rendeznek. Ezen kívül is kellemes kikapcsolódást
kínál az aquafitness edzés, a bébiúszás, a felnőtt
úszásoktatás.

Úszóedzés a Borbála Fürdőben
Az algyői Borbála Fürdőben várják azon
gyerekek jelentkezését, akik az úszósport iránt
érdeklődnek. Részvételi feltétel: alapszintű
úszástudás. Az edzések időpontja: minden kedden és csütörtökön 15 órától. Jelentkezés személyesen a fürdőben az edzőknél: Magosi Krisztinánál és Zsura Zoltánnál.

Úszótanfolyam
A Borbála Fürdőben úszótanfolyam indul július 2-án (hétfőn) 17 órakor. Jelentkezés a helyszínen, vagy az 517-520 telefonszámon.

A nyári sporttábor támogatása
Az Algyő Sportjáért Közalapítvány 2007.
évben is támogatja a nyári szünetben sportoló
diákokat. Az alapítvány célja, hogy a támogatással minél több helyi gyerek több sportághoz
kötötten, kedvezményes feltételekkel töltse kellemesen a nyarat.
A beérkezett pályázatok közül, a kuratórium
tagjainak egyhangú döntése alapján a GYEVITUR Kft. Borbála Fürdő nyári sporttáborait támogatja az alapítvány.
A Borbála Fürdő a nyári szünet idejére táborokat szervez úszás, foci, lovaglás, kajak sportban,
de megfelelő számú jelentkező esetén más sportágak is szerepelnek a programokban. A helyszínek
között fő helyen szerepel a Borbála Fürdő, mint
az a bázis, ahol a gyerekek a táborozás java részét
eltöltik. A táborlakók egész napos felügyeletét
pedagógusok, és szakedzők biztosítják.
Az alapítvány a sporttáborban résztvevő 5–16
éves algyői fiataloknak 4000.- Ft támogatást nyújt
(maximum 80 főnek).
Reményeink szerint a sporttal való ismerkedés
és annak gyakorlása nagyban hozzájárul e korosztály egészséges életmódjának kialakításához!
Algyő Sportjáért Közalapítvány

Hirdetés
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Bérletszünet

TÉRBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE
Beton tér- és falburkolatok készítése,
különleges,
üzletekben nem kapható mintákkal is.
Egyedi megrendelés alapján, akár színesben is,
elkészítjük járdák, utak, lábazatok, ablak és
sarokdíszítő burkolatát.
Érdeklődni: 06-70-581-76-78

A TÉ-TÚRA IRODA szervezésében
Eng. Szám: U – 000748
KIRÁNDULÁSOK autóbusszal:
ERDÉLYBE
2007. július 4-9.
43.500.- Ft utasbiztosítással.
PRÁGÁBA
2007. JÚLIUS 7-12., JÚLIUS 15-20. 57.500.- Ft
KRAKKÓBA
2007. július 14-30., augusztus 2-8. 59.800.- Ft
szállás + félpanzió + útiköltség
Tájékoztatás: Gercsó Gabriella, Algyő, Kosárfonó u. 41.
Telefon: 30/503-60-41

Az algyőiek kedvezményes bérleteinek árusítása a nyári
vakáció idején, vagyis július, augusztus hónapban szünetel. A
szeptemberi bérletek árusításának időpontját az Algyői Hírmondó augusztusi számunkban közöljük.
Algyői Reformátusok! Istentisztelet július 22-én délután 3
órakor a római katolikus templomban. Mindenkit szeretettel
vár: Papp László református lelkész

Aprók

Redőny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés. Telefon: 06-30/953-0395.
Számítógép javítást és – bővítést vállalok. Telefon: 06-70/33-33-596.
Törmelék (vályog, tégla, beton)

ingyen elvihető. Tel.: 06-30532-1655
19 éves főiskolás lány gyermekfelügyeletet vállal a nyári
szünetben. Érdeklődni: 0620/362-6595. Vidács Orsolya

Olasz,extra minőségű
használt ruha!
Folyamatosan megújuló árukészlettel
várjuk kedves régi és új vásárlóinkat.
Algyő, Téglás u. 58.
Nyitva tartás:
H-P: 9-17 óra, Szo: 9-12 óra
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Algyői tükör
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Egy különleges éjszaka... – Múzeumok éjszakája
Va l ó b a n
az volt az év
legrövidebb
éjszakája
az
algyői tájházban. Olyannyira különleges,
varázslatos
és rövid volt,
hogy észre sem
vettük, s már
elmúlt éjfél is,
amikor közös
dalra fakadtunk,
versenyeztünk.
A tét már nem
is a nyeremény,
az MP3 lejátszó
volt, hanem a
közös éneklés
élménye. Éjfél
után 2 óráig fújtuk a kivetített
szöveget.
Bár a tájház
életében ez már
az 5. Szent Ivánéj volt, eddig
egyetlen
alkalommal sem voltak ilyen sokan, mint most.
Már kora délután lovaskocsis bohócok
harsogták a falu utcáin végighaladva a
programot. Oly kedvesen hívtak gyereket
és felnőttet, hogy biztosan sokan voltak,
akik ennek hatására jöttek el. A Szivárvány
Óvoda csöppségei elbűvölően adták elő
vásári játékukat. A Százszorszép Gyermekház Babszem tánccsoportja rábaközi
és szilágysági táncokat roptak, melyet az
algyőiek által is jól ismert Kolonics Erika
tanított be nekik.
Őket követte a Rozsdamaró Zenekar,
akiket többször láthattunk, hallhattunk
már szegedi rendezvényeken, legutóbb
az ünnepi könyvhéten – mégis az újdonság erejével hat muzsikájuk, énekük.
Nem lehet betelni zenei játékukkal,
különösen Nagy Gábor duda- és Fábri
Géza kobozjátékával, Ivánovics Tünde
énekhangjával. Az erdélyi és magyar
népzene (amit játszanak) hallgatásakor
táncolni való kedve kerekedik az embernek, s falusi bandák hangulatát idézik fel.
Aki így muzsikál, az józan, őszinte, jóízű,
tehát értékes zenét alkot. Látszik rajtuk
a su-gárzó jókedv, miközben zenélnek.
Főleg Tündén, akin majd kicsattan a boldogság, mikor énekel. Igazi örömzene ez,
mind a zenészeknek, mind a hallgatóságnak. Ivánovics Tünde álma, hogy a népdal szárnyán bejárja a világot és eljusson
mindenhova, ahol a közönségnek füle van
a népzenéhez, mert ahogy Marosi Julianna mondta egyszer: „Az éneklés a lelkünk
ápolása...”
Az algyői citerások a tőlük megszokott lendülettel játszottak és énekeltek,

miközben a vendégsereget sült hallal és
kemencében sült lekváros kiflivel kínálták a szervezők. Közben besötétedett,
s elkezdődhetett a Figurina Animációs
Színpad árny- és kézjáték produkciója,
„A Nap és a Hold elrablása” című mese.
Az előadás előtt azonban a kézjáték rejtelmeibe avatták be a kicsiket. Öröm volt
látni a gyerekek elégedettségét, amint sikerült nekik kezükkel megformázni a
sünit, csigát, hattyút, libát, kacsát, madarat, kutyust és más állatot, tárgyat. A
produkcióban a kezek keltették életre a
Világot, ők mesélték el egy különös fényablakban, miként győzte le egy bátor legény a sárkányt, aki elrabolta a Napot és
a Holdat.
Alig helyezték vissza a Figurinások a
Napot és a Holdat az égre, ismét sötétség borult a tájház udvarára, csupán a
tűzzsonglőrők tűzcsóvái rajzoltak csodálatosnál csodálatosabb, merészebbnél
merészebb íveket az éjfeketeségbe, miközben akrobatikus mutatványok részesei is
lehettünk. A gólyalábas zsonglőrködés
éppúgy elnyerte a közönség tetszését,
mint az egymás vállán végzett produkció.
A hastáncosok egzotikus, tüzes tánca
nemcsak a férfiaknak tetszett.
Negyed tizenkettőkor gyújtottuk meg
a szeniváni tüzet. Sámándob, regölés és
sámánének mellett vártuk, míg lelohad
a tűz. Nagy Anita és társai idézték fel az
ősi idők napfordulati rituáléját, a tűz, föld,
víz, levegő éltető, továbbéltető, gyógyító,
tisztító, termékenyítő erejét. Amikor már
a tűz körül állók valamennyien átadtuk
magunkat belső érzéseinknek, ráimád-

koztuk betegségünket,
rossz
tulajdonságunkat
a kezünkben
lévő
fadarabra, gyógynövényre,
tűzbe vetettük
azt. Voltak,
akik nemcsak
maguknak
kívánták
a
megtisztulást,
gyógyulást,
hanem szerettüknek is.
Voltak, akik
megfüstölték
a kezükben
tartott gyógynövényeket,
s hazavitték,
hogy az otthoniak
is
részesüljenek
az élményből.
A tűzugrással
zárult a rituálé. Nem sokkal éjfél előtt egyesével,
párosával, gyerekek, felnőttek ugrották
át a már csak parázsló szentiváni tüzet.
Ki abban a reményben, hogy egy évre
megóvja őt a betegségtől, ki abban a reményben, hogy termékeny lesz, ki abban
a reményben, hogy megtartja szerelmét.
Lehet, hogy sokak szemében babonaságnak tűnik a Szent Iván-éjhez,
vagy a nyári napfordulóhoz fűződő szokás, míg lehet, hogy mások hisznek benne. Hisznek a jóslásban is, hiszen olyan
sokan meglátogatták az este folyamán a
jósnő sátrát.
A lényeg azonban az, hogy ez az
éjszaka más volt, mint a többi! Elfelejtettük gondjainkat, átadtuk magunkat
érzéseinknek. Egy kicsit elvarázsolt
bennünket a népzene, a népdal, a tánc,
a fény-árnyékjáték, a tűz, a sámándob, s
megmaradt bennünk a dallam és a szöveg:
„Áldott Nap bennünk vagy, Bennünk
vagy áldott Nap”, s megmaradt nekünk
– kitartó vendégeknek – a sok szép vörös
rózsa, amelyet a balástyai Bozsó Kertészet
ajánlott fel a rendezvény dekorációjaként.
Köszönet nekik, és köszönet a segítőknek:
az Algyői Nyugdíjas Klub tagjainak, az
Algyői Művészkörnek, az Algyői Lovasklub Egyesületnek, Pepi Bohócnak és
társainak, Herczeg Józsefnek.
A rendezvényt támogatta: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Oktatási és Kulturális Minisztérium, a
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Algyő Nagyközség Önkormányzata.
n.j.
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Orvosi rendelési időpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Július 02–06.:
12.00 –től 16.30- óráig.
Július 09–13.:
8.00-tól
12.30 óráig.
Július 16–20.:
12.00-től
16.30 óráig.
Július 23–27.:
8.00-tól
12.30 óráig.
Július 30 –31.:
Törökné Dr. Kálmán Antónia helyettesít
7.30-tól
12.00 óráig.
Augusztus 01–03.
Törökné Dr. Kálmán Antónia helyettesít
7.30-tól
12.00 óráig.
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
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése:
Július 02-06.:
Július 09-13.:
Július 16-20.:
Július 23-27.:
Július 30-31.:
Augusztus 01-03.:
Augusztus 06-10.:

12.30-16.30- között.
07.30-11.30- között.
12.30-16.30- között.
07.30-11.30- között.
12.30-16.30- között.
12.30-16.30- között.
07.30-11.30- között.

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
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DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
A gyermekorvosi rendelés időpontja júliusban 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. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter
utca 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
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:
Július 02–06.:
Július 09–13.:

7.30-tól 12.00 óráig.
Dr. Bakó Ildikó helyettesít
8.00-tól 12.30 óráig.
Július 16–20.: Dr. Bakó Ildikó helyettesít
12.00-től 16.30 óráig.
Július 23–27.:
12.30-tól 16.30 óráig.
Július 30–31.:
7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 01–03.: 7.30-tól 12.00 óráig.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

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.
Születés:
Gonda Gergő (2007.06.14.)
– anyja: Nemes Beáta, apja:
Gonda János;
Kovács
Tamás (2007.06.15) – anyja:
Süli Mónika, apja: Kovács
László; Kabók Kitti Noémi
(2007.06.21.) – anyja: Gera

Anyakönyvi hírek
Gyöngyi Mária, apja: Kabók
Sándor.
Gratulálunk!
Házasságot kötött:
Kiss Mária Zsuzsanna és
Nagy Vilmos Péter (május 26.);

Mátó Terézia Gyöngyi és Hegyi László (június 2.); Nemes
Beáta Mária és Gonda János
(június 9.); Suti Szimonetta és
Benyák Gábor István (június
9.); Kiss Mária Zsuzsanna
és Nagy Vilmos Péter (június

16.); Pap Julianna Emese és
Nyári István (június 23.). Sok
boldogságot kívánunk nekik!
Elhunyt:
Győrfi Lászlóné született
Süli Mária 2007. június 3-án
meghalt. Nyugodjék békében!

Rendezvényről rendezvényre
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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.

Változik a nyitva tartás
Tisztelettel tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a
faluház július 30-augusztus 10-e között 8-14 óráig tart
nyitva! Megértésüket előre is köszönjük!
Bene Zoltán igazgató

Bazi nagy görög estet
tartottunk…
Bár az időjárás nem fogadott a kegyeibe minket, hiszen
délután 3-kor ránk szakadt az ég, azért fél 5 után zenélni
kezdett a Maskarades és gyülekezni a nép: 6-7 óra felé már
150-160 ember álldogált-üldögélt a faluház melletti téren.
Tucatnyian körtáncot jártak, sokan kóstolták a Kothencz
Tibi-féle szuflakit, a birka forgott a nyárson…
Sajnos, Gesztesi Károly előző délután lemondta a látogatást, de nélküle is levetítettük az Idegölő című filmet.
Előtte, a tombolasorsoláson gazdára találtak a kisebb-nagyobb nyereménytárgyak, és gazdára talált a szegedi TUI
Utazási Iroda 120.000 Ft értékű, görög útra váltható utazási
utalványa is.
Miközben az Európa-bajnoki selejtezőn a görögök éppen leckéztették a magyar válogatottat, nálunk görög zene,
görög tánc, görög ízek, görög hangulat – a mozivásznon…
Ám az est nem jöhetett volna létre, ha nincs Dinamix
Ifjúsági Kerekasztal. Köszönet érte! – Különösen Kiss
Róbertnek és Kothencz Tibinek!
-bz-

Algyői tehetséges ifjak
kerestetnek!
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház az idén is szeretné megrendezni helyi Tehetségkutató versenyét, azzal a
céllal, hogy felfedezzük, megismerjük a településünkön
élő tehetséges, vagy különleges képességekkel rendelkező
embereket, igényes alkotókat, vagy előadókat.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik szeretnék
tudásukat, képességeiket, tehetségüket bemutatni a közönségnek a következő kategóriákban:
– előadó művészet: ének, hangszeres zene, tánc, vers- és
prózamondás, parodizálás;
– alkotói tevékenység: versírás, zeneszerzés, képzőművészet;
– egyéb tevékenység: bűvészkedés, tornamutatványok,
stb.
Mindegyik kategóriában lehet egyéni vagy csoportos
produkció!
Jelentkezési korhatár: 12-30 év. Jelentkezés személyesen
a faluházban szeptember 5-ig!
Válogatás és elődöntő: szeptember 8. (szombat) 16 óra,
szeptember 13. (csütörtök) 16 óra.
Döntő és gálaműsor: szeptember 15. (szombat) 16
óra.
Minden kategóriában az első helyezettek értékes jutalomban részesülnek!!!
Lele Istvánné

Ősszel indul: Sok-mindent-tudás Egyeteme

Első szemeszter Algyőn
„A hazai tudományos ismeretterjesztés talán
legmerészebb vállalkozása 2002. szeptember
16-án indult útjára. A Mindentudás egyeteme a
Magyar Tudományos Akadémia szakmai együttműködésével, a Magyar Telekom és leányvállalata, a T-Online jelentékeny támogatásával
szemeszterről szemeszterre heti rendszerességgel jelentkezik. Az
előadásokat mindig ugyanott, ugyanakkor és ugyanolyan terjedelemben tartják a magyar tudomány legjobb képviselői. A legkülönbözőbb
tudásterületek legégetőbb közérdekű kérdései kerülnek elő, és e
témákat megvitatják a hallgatósággal.
Az ötletet Yves Michaud francia műtörténész és médiakutató és az
általa megvalósított l’Université de tous les savoirs program adta,
amely a legkorszerűbb tudást a legkorszerűbb információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kötötte össze” – olvasható a
www.mindentudas.hu weboldalon.
A Mindentudás Egyetemének azóta több „helyi klónja” született.
2007. őszétől Algyőn is szeretnénk beindítani az ismeretterjesztő
előadásokat. Terveink szerint az algyői Sok-mindent-tudás Egyetemének hallgatói afféle leckekönyvet kapnának, minden előadás
után tesztelhetnék tudásukat, és egy-egy szemeszter végén bizonyítványt szereznének. A tesztek folyamatosan kitölthetők lesznek, így a
bizonyítványokat a később bekapcsolódók is megszerezhetik majd.
Célunk, hogy a műveltség, a tudomány, a mindennapi élet minél több területét „lefedjük” az előadásokkal, előadókkal. A
történelemtől, földrajztól, biológiától, művészettörténettől kezdve az
irodalmon, csillagászaton, zenetörténeten át a természetgyógyászatig,
a mezőgazdaságig a lehető legszélesebb merítésre és közérthetőségre
törekszünk.
Az algyői Sok-mindent-tudás Egyetemét 2007. szeptemberétől
indítjuk útjára. Az előadások időpontja: minden hónap második és
negyedik keddje (kivétel az október 23-i nemzeti ünnep és Karácsony első napja), tehát a 2007/2008-as tanév I. szemeszterében
(2007. szeptember–2008. január) összesen 8 előadás hangzik majd el.
Az előadások helyszíne: a faluház emeleti klubterme.
Az algyői Sok-mindent-tudás Egyetemének pontos programját az
Algyői Hírmondó augusztusi számában és szóróanyagokon fogjuk
közzé tenni!
Bene Zoltán

A következő bemutató: Gömböc úr
A Móra Ferenc Népszínház megkezdte Molière: Gömböc úr című
vígjátékának próbáit. A darab díszbemutatója szeptember 28-án,
pénteken 19 órakor lesz. Szeptember 30-án pedig már az első határon túli előadásra is sor kerül a Temes megyei Újszentesen. Molière
ezen vígjátéka a nagyváros „dörzsöltebb” világában a különböző
viszontagságos helyzetekbe keveredő „tudatlan és esetlen” vidéki
ember botladozásait állítja a középpontba.
Ezt megelőzően a Népszínház augusztus 20-án a felsővárosi
plébánián, a Minorita Estek keretében mutatja be Herczegh Ferenc:
Az ezredes című vígjátékát, szeptember 21–22-én pedig ugyanezzel a darabbal utazik a szerző szülővárosába, Versecre, a Herczegh
Ferenc Napokra.

Programajánló

12

Rendezvénynaptár
Minden héten hétfőn 13-16 óra között Agrártanácsadás (Tonkó
Tibor).
Minden héten szerdán 9-11 óra között Hatósági állatorvosi ügyfélfogadás (dr. Haraszti Péter)
JÚLIUS 9–13. (hétfő-péntek) 9-17 óra: Színjátszó Tábor.
INFO: Bereczné Lázár Nóra: faluház: 62/517-173, faluhaz@
algyonet.hu
JÚLIUS 11. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).
JÚLIUS 16–20. (hétfő-péntek) 9-17 óra: II. Algyői Médiatábor. INFO: Bereczné Lázár Nóra: faluház: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu
JÚLIUS 20. (péntek) 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti Körének
taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Karsai László)
JÚLIUS 23–27. (hétfő-péntek) 9-17 óra: Honismereti Tábor.
INFO: Bene Zoltán: faluház: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu
JÚLIUS 28-29. (szombat, vasárnap): Anna-napi búcsú Algyőn.
JÚLIUS 30. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).

A Faluház, Könyvtár és Tájház nyári táborai
Július 2-6: Süli András Művészeti Alkotótábor (helyszíne a
Szabadidőközpont);
Július 9-13: Színjátszó Tábor (helyszíne a Szabadidőközpont
és a Faluház);
Július 16-20: Médiatábor (helyszíne a Szabadidőközpont);
Július 23-28: Honismereti Tábor (helyszíne a Tájház és a
Szabadidőközpont).
A táborok napközis jellegűek, napi háromszori étkezést biztosítunk a résztvevőknek.
Minden tábor minimum 15 fő jelentkezővel indul!
A részletes programról, a jelentkezés feltételeiről a
későbbiekben adunk tájékoztatást!

Kirándulás a Mesterségek Ünnepére
a Budai Várba
Kellő számú jelentkező esetén az algyői Faluház, Könyvtár
és Tájház kirándulást szervez a Mesterségek Ünnepére, a Budai
Várba.
A MESTERSÉGEK ÜNNEPÉt, a népművészek hagyományos találkozóját immáron huszonegyedik alkalommal rendezik meg. A Budai Vár történelmi környezetében négy napon
keresztül kézműves mesterek működő műhelyekben mutatják
be a tradicionális népi mesterségek fortélyait, a közönséget is
bevonva az alkotás folyamatában. A látogatók megismerhetik
a fafaragók, gyékényszövők, kovács, fazekas, hangszerkészítő,
szövő, hímző, kékfestő, csipkeverő, nemezkészítő, szíjgyártó,
kerékgyártó, kádár, kosárfonó, tojásfestő, mézeskalács-készítő
mesterségeket. A népművészeti hagyományok egyszerű ele-meit
a gyerekek is kipróbálhatják. A mesterség bemutatók mellett a
kézművesek népművészeti kirakodóvásáron kínálják eladásra
portékáikat. A színpadokon hagyományőrző magyar és külföldi
énekesek, táncosok és zenekarok lépnek fel. Egész nap vásári
komédia, utcaszínház, bábszínház, gyermekprogramok, esténként pedig táncház szórakoztatja a közönséget. Indulás: 2007.
augusztus 18. szombat reggel.
Utazás: vonattal
Bővebb információ kérhető: Bereczné Lázár Nórától a 62/517173, faluhaz@algyonet.hu elérhetőségeken.
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Júliusi vásárnaptár
JÚLIUSI 5. (csütörtök) 8-12 óra:
JÚLIUSI 10. (kedd) 9-12 óra:
JÚLIUSI 11. (szerda) 8-12 óra:
JÚLIUSI 12. (csütörtök) 8-12 óra:
JÚLIUSI 19. (csütörtök) 9-12 óra:
JÚLIUSI 19. (csütörtök) 8-12 óra:
JÚLIUSI 26. (csütörtök) 8-12 óra:
JÚLIUSI 31. (kedd) 9-12 óra:

Női divat, ruha-, cipővásár
a faluház előtti parkolóban.
Cipő-, vegyes iparcikk vásár.
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk
vásár.
Női divat, ruha-, cipővásár
a faluház előtti parkolóban.
Vegyes iparcikk vásár.
Női divat, ruha-, cipővásár
a faluház előtti parkolóban.
Női divat, ruha-, cipővásár
a faluház előtti parkolóban.
Cipő-, vegyes iparcikk vásár.

Augusztusban zárva a könyvtár
Az algyői könyvtár a számítógépes kölcsönzésre való átállás
és szabadság miatt július 30-tól szeptember 3-ig zárva lesz.
Az Algyői Hirmondó szeptemberi számába szánt hirdetéseket
július 30-ig, vagy ezt követően a könyvtár postaládájába kérjük
beadni, illetve a bibl@algyo.hu e-mail címre elküldeni.
A hirdetési díjak befizetése augusztus 27-től lehetséges a
könyvtárban.

Kirándulás az inkák világába

– a Szépművészeti Múzeum világhírű kiállítására
Kellő számú jelentkező esetén az algyői Faluház, Könyvtár és
Tájház kirándulást szervez a Szépművészeti Múzeum világhírű
kiállítására.
...és akkor megérkeztek az inkák – Kincsek a spanyol hódítás
előtti Peruból címmel nyílt a tárlat a Szépművészeti Múzeumban,
mely 2007. május 18–szeptember 9-e között tekinthető meg.
Peru spanyol hódítás előtti kultúráiról és azok művészetéről átfogó képet adni kívánó kiállításon mintegy 200 műtárgy látható.
A tárlaton szereplő kerámiák, textilek, valamint aranyból és
ezüstből készített különleges ötvösmunkák nemcsak történeti
és antropológiai jelentőségük miatt érdekesek, hanem művészi
kidolgozottságuk okán is.
A tematikus kiállítás a tárgyi emlékek segítségével végigvezeti a látogatókat az „anyakultúrának” tartott Chavíntól kezdve az
őt követő, a különböző földrajzi tájakon – a tengerparti sávban,
a hegyekben és az esőerdőben –, a természettel összhangban élő
kultúrákon át egészen az Inka birodalom virágzó művészeti kibontakozásáig, megmutatva az egyes kultúrák jellegzetességeit,
művészeti-esztétikai világképének alakulását, a stílusjegyek
fejlődését és az általuk alkalmazott technikai megoldásokat.
A kirándulás tervezett időpontjai: augusztus 4. szombat reggel, vagy szeptember 2. vasárnap reggel. Utazás: vonattal
Bővebb információ kérhető: Bereczné Lázár Nórától a 62/517173, faluhaz@algyonet.hu elérhetőségeken.
Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,
Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,
Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna,
dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

