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Képeslap – a sétáról
Sétáltunk Algyőn, a Tisza-parton, kedves húgom. Mögöttünk
egy izzasztó nyár, mellettünk: a szőke folyó és a pompás színekbe
öltözött ártéri erdő, előttünk a hidegverítékesen nehéz ősz, fölöttünk
a felhőfoszlányoktól halványkék ég. Így képzelem. Mintha csakis virtuálisan tehetném meg e sétát. Mondjuk azért, mert eltűnt az idő. Ezért
legfeljebb fejben lejátszható gyönyörűség még séta is.
Algyőn ritkán sétálnak az emberek. Legalábbis abban az értelemben,
ahogy Márai Sándor írja Füves könyvében: „A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. Aki sétál, nem akar eljutni sehová, mert ha célzattal és úti céllal ered útnak, már nem sétál, csak közlekedik. A sétáló
útközben, minden pillanatban, megérkezett a séta céljához, mely soha
nem egy ház vagy fatörzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez a levegős és
közvetlen érintkezés a világgal.”
Az algyői világgal, pontosabban az algyőiek világával érintkezett az
a három újságíró, aki e nyáron három különböző útvonalon indult el
felfedezni a falut. Az egyik gyalogolt. A másik sétakocsikázott. A harmadik inkább kerekezett – lassan, ráérősen, nézelődve, meg-megállva,
beszélgetve. Tudatosan igyekeztek elvegyülni a tájjal – a természeti és
az épített környezettel és szóba elegyedni az itt élő emberrel. Mintha
már akkor olvasták volna Márait, pedig csak most bukkant föl, került
látótérbe az idézet a sétálóról, aki „…ütemesen átadja magát a természet nagy díszletei között az örök valóságnak, az időtlen világi térnek, minden pillanatban úgy érzi, hazatért séta közben … Aki sétál,
megszabadult minden munkájától, egyedül van a világgal, lelkét és
testét átadja az ősi elemeknek. Gondold meg, hogy a földön jársz és
csillagok alatt sétálhatsz. Nagyszerű dolog ez.”
Bármerre indul az Algyő felfedezésére kész sétáló a három (kék-sárga-zöld) útvonalon, hazajut. Mert kalauza az Algyői séták című, Tíz év
– száz arc alcímű kötet, ami az idegennek, de az ősgyevinek is mond újat
a faluról. Mert különböző prizmákat használva mutatja föl a faluképet. Itt a bejárható táj. De föl-fölvillan az itt élők arca is, vallomások
olvashatók a visszaszerzett önállóság értelméről – megmutatja magát a
közösség. Mindez együtt?
„A szülőföld nemcsak a táj, ahol születtél, hanem a közösség is, mely
fölnevelt. S ha ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki
mást, akit egy más táj és közösség nevelt” – írta Lázár Ervin. Ennyi
idézetből és útravalónak elég – mondjuk egy tisztázó sétához is, kedves
húgom.
Ölel nővéred:
Ágnes
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Gáli Zsolt

Akkor

Öreg fűzek cérnagallyai rejtegetik az arcom.
Mint egy lepedő az ágyon fehéren zajló jég,
Egy-egy tajtékos hullámon.
Alszik a Tisza és talán az Isten.
Mesebeli látvány magam sem hiszem el.
Algyői templom kimagaslik a töltés mögül.
Messzi vonat zúgás, hidegen roppan, a vas nyög,
Visszhangozva víz felől.
De jó hogy az időnek nincs arca, csak bele van
Gyúrva minden a változó sorsokba,
Megújuló tiszai holnapba.

Nemzeti ünnep
a faluházban
OKTÓBER 23. (kedd)
17.00 óra: Nemzeti ünnep a faluházban
18.00 óra: Kiállítás-megnyitó.
18.30 óra: Szilágyi Perjési Katalin: A tündér
keresztgyereke (Napló a Corvin-közi
eseményekről) című írását
a Móra Ferenc Népszínház tagja,
Mihály Helga olvassa fel.
19.00 óra: Filmvetítés – Szabadság, szerelem
című magyar film
A TARTALOMBÓL

Algyő napja ........................................ 3. oldal
Hirdetés ........................................... 7–8. oldal

Orvosi rendelési időpontok ................ 8. oldal
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Közérdekű információk

A bölcsivel teljes lett a szociális háló

Górcső alatt a hatósági munka
Szeptember utolsó szerdáján is dr. Piri József polgármester vezetésével ülésezett
Algyő Nagyközség önkormányzati képviselő-testülete. Összesen 26 témakört vitattak
meg a képviselők.
Beszámoló került a képviselők elé a falu közrendjének és közbiztonságának
helyzetéről. Az adóügyi feladatok ellátásáról, az igazgatási csoport munkájáról is
tájékozódtak a képviselők.

Idén 114-en el, 108 ide költöztek
Az algyői képviselők megállapították, szerteágazó az igazgatási csoport munkája: az államigazgatási hatósági feladatkörök zöme ide tartozik. A csoport munkája
jelentősen befolyásolja a polgármesteri hivatal egészének megítélését is. Időigényes
az állampolgárok tájékoztatása, de a jogszabályok módosítása mellett a naprakészség
fenntartása is.
A népesség nyilvántartásból következő feladat: lakcímváltozás és anyakönyvi változások átvezetése, a lakcímbejelentő lapok ellenőrzése és kódolása, hetenkénti továbbítása rögzítésre a szegedi okmányirodába, majd a gyártást követően a visszaküldött
lakcímigazolványok postázása. A 2002-től figyelt adatsorok szerint csak 2004-ben
érkeztek többen a faluba, mint ahányan elköltöztek Algyőről; idén augusztus végéig
114-en költöztek el és 108-an lettek algyőivé. A négyévente esedékes választáshoz is
számtalan feladat kapcsolódik.
A múlt évben 46 (idén eddig 10) hatósági bizonyítványt állított ki a hivatal; köztemetésként tavaly 3 (idén ugyancsak 3) algyői utolsó útjáról gondoskodott. Hagyatéki
ügyekkel (tavaly 121, idén augusztus végéig 63) is foglalkozik az osztály.
A szabálysértések száma hullámzó: tavaly 36, idén szeptember elejéig 38 feljelentés
érkezett a polgármesteri hivatalba. Ezek közül a legtöbb (tavaly 21, idén eddig 19) a
tulajdonnal kapcsolatos. Az algyői szabálysértési ügyek tavaly 4 (idén 4) pénzbírsággal, 22 (idén 33) figyelmeztetéssel zárultak
A gyámhatósági feladatok is az igazgatási csoporthoz tartoznak. Tavaly 6, idén
8 családot vettek védelembe. Az egyéb hatósági ügyek közé tartozik a hirdetmény
kifüggesztés (tavaly 98, idén 36), az állattartási ügyek (tavaly és most is 3-3), a haszonbérleti szerződések (20 és 21), a növényvédelmi feladatok (3 és 4), valamint a szerencsejáték gépek engedélyezése (a múlt évben 2, idén eddig 3). A haszonállatok tartása
csökkent a faluban. Ennek és a jól behatárolt állattartási övezeteknek köszönhetően
csökkent az állatok tartásával és a trágyatárolással kapcsolatos probléma.
Birtokháborítási kérelem tavaly 2 (idén eddig 1) érkezett a hivatalba – többnyire évtizedek óta rossz viszonyban élők közötti vita fajul idáig. Tavaly 11 esetben
nyitottak Algyőn új üzletet, illetve váltottak üzemeltetőt. Diszkót egyedül a Nautilus
vendéglő tarthat: tavaly 3, idén panasz érkezett a hangos zene miatt. A múlt évben 3
játékterem engedélyt, telepengedélyt tavaly és idén is 5-5 alkalommal adtak.
A csoport munkájának nagyságát az is mutatja, hogy tavaly 10 ezer 124, míg idén
augusztus végéig 8 ezer 999 az összes iktatott ügyirat száma.

Bölcsis lett 24 gyerek
Az augusztus 30-án megnyitott Bóbita bölcsőde működésének eddigi tapasztalatait is összegezte a testület. A bölcsőde megépítésével és működtetésével Algyő szociális hálója kiterjed a település lakosságának egészére – állapítja meg Jankovicsné
Veres Katalin intézményvezető beszámolója. A családokkal több szálon (a védőnői
hálózaton, a bölcsődén, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálaton, az idősek napközi
otthonán keresztül), közvetlenebb módon kerülnek kapcsolatba az intézmény szakemberei. Az ESZI három telephelyén folyó munkát az intézményvezető fogja össze és
koordinálja.
A bölcsőde szakmai vezetője: Gyömbér Kornélia, a bölcsőde orvosa: dr. Molnár Mária gyermek háziorvos. Az új intézményben összesen heten dolgoznak – a
gondozónők száma: 5 (a vezetővel együtt), a kisegítőké: 2. A gondozónők közül hárman megszerzik a felsőfokú csecsemő- és gyermekgondozó képesítést. Az étkezést
– megbízási szerződés alapján – a Gyevitur Kft. látja el. Az intézmény tervei között
szerepel, hogy az élelmezésvezetést saját dolgozójuk láthassa el, miközben azt is
tervezik, hogy a jelenleginek négyszeresére bővítsék a konyha kiszolgáló kapacitását.
A tervek között szerepel, hogy jövőre kültéri pancsolóval és homokozóval bővül a
bölcsőde. Egyébként összesen 24 gyerek nyert felvételt a bölcsibe.
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Ismét: Bursa
Hungarica ösztöndíj
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
az előző évekhez hasonlóan meghirdette
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi
fordulóját az adott önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
2007. szeptember 26. napján úgy döntött,
hogy a 2008. évi fordulóhoz is csatlakozni kíván és havi 4000 forintban állapította
meg a támogatás összegét.
A településünkön bejelentett lakóhelylyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, valamint a 4. évfolyamos középiskolások a 2008. évi fordulóhoz a pályázatokat 2007. október 31ig nyújthatják be.
A pályázatok elbírálásának határideje
2007. november 28.
A helyi önkormányzat a határidőn túl
benyújtott, formailag megfelelő pályázat
elbírálása alapján a támogatási kérelmet
elutasítja.
Bővebb tájékoztatást és a pályázati
űrlapokat a www.bursa.hu honlapon illetve a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális csoportja ügyintézőjénél
Flender Erikánál kérhetnek.

Fogadóórák
Az algyői községházán fogadóórát tart:
Dr. Piri József polgármester: október
3-án, október 17-én, október 31-én;
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester: október 10-én, október 24-én,
november 7-én.

Bérletárusítás
Az arra jogosultak átvehetik bérleteiket
a faluházban október 30-án (kedden) és
31-én (szerdán), továbbá november 5-én
(hétfőn) 9–.

Parkfenntartási
napló
Az ősz beköszöntével a metszés, a
sövénynyírás kerül előtérbe. Az automata
öntözőberendezések télre való felkészítését e hónapban elvégezzük. A sétaút cserjeirtását elkezdtük. A bekötőút fái mellé
karókat helyezünk ki. Az orvosi rendelők
előtt újonnan kialakított parkolórész növényekkel való betelepítése hamarosan
elkezdődik. A padok is visszakerülnek, a
platánok alatti új helyükre.
Gyeviép Kht.
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Algyő napja

Algyői séták, Tíz év év – száz arc

Az Algyői séták alkotó csapata: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester és felelős szerkesztő, a szerzők közül: Bakos András újságíró és Honti Katalin újságíró; dr. Piri József polgármester és a kötet felelős kiadója, a beszélgetsé moderátora:
Szabó Ferenc, a Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója, Újszászi Ilona újságíró, a könyv egyik szerzője és szerkesztője; Bene
Zoltán, a faluház igazgatója, Segesvári Csaba fotóriporter, közreműködött: Meister Éva színművész
Különleges könyvvel ajándékozta meg
az algyőieket a nagyközség önkormányzata: az Algyői séták, Tíz év – száz arc
című kötet bemutatójával kezdődött az
Algyő napja ünnepség-sorozat jubileumi
rendezvénye.
– Útikönyv. Falutörténet. Portré-sorozat. Riportkötet. Szociográfia. Vagy:
mindez együtt – ünnepi kiadvány Algyő
visszaszerzett önállóságának tíz éves évfordulójára – ajánlotta az algyőiek figyelmébe a nagyközség legújabb helyi kiadványát, az Algyői séták, Tíz év – száz
arc című kötetet Szabó Ferenc, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója,
a könyvbemutató beszélgetés moderátora. A könyvbemutatón dr. Piri József
polgármester, a kiadvány felelős kiadója,
valamint Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester, a könyv egyik ötletgazdája,
felelős szerkesztője mellett a kötet létrehozó alkotók is megjelentek. Így a könyv
másik ötletgazdája, szerkesztője és egyik

szerzője, Újszászi Ilona újságíró, továbbá:
a könyv többi szerzője: Honti Katalin és
Bakos András újságíró, Segesvári Csaba
fotóriporter, valamint a munkájukat támogató faluház-igazgató, Bene Zoltán, illetve
a kötet tördelését és nyomdai előkészítést
végző Tóth Ágnes.
Kérdésekre válaszolva Molnárné Vida
Zsuzsanna elmondta: az ünnepi kiadvány címlapjára illesztetett légi fölvétel
eszünkbe juttathatja a rosszemlékezetű
Algyő és népe című monográfiát, de az új
ünnepi kiadvány újszerű módon mutatja
be a falu múltját és az elmúlt tíz évet. A
könyv legfőbb értékének dr. Piri József
azt tartja, hogy közel száz algyői mond
véleményt – a visszaszerzett önállóság
első évtizedéről. A beszélgetésen kiderült:
az 1. sétaútvonalon hogyan bukkant Bakos András egy zentai családra; a 2. séta
közben a Süli András utcát miért nevezte
művész negyednek Honti Katalin, a 3.
sétához csatolt a külterület miért a falu

aurája Újszászi Ilona szerint. Segesvári
Csaba elmondta: a faluképből a kívülálló idegen olyan részleteket is észrevesz,
melyek fölött átsiklanak a helyiek – ha a
fotós nemcsak néz, hanem lát is.
A beszélgetést szakaszolta a három séta
egy-egy hangulatát, az ottani beszélgetések alapján készült portrékat és a visszaszerzett önállósággal kapcsolatos véleményeket fölvillantó idézet – Meister Éva
színművész előadásában.. Mint – szinte
a kiadvány mottójaként – az Ikrásodó idő
című részlet: „Az itteniek azt szeretnék,
ha ez a falu elsősorban nyugodt lakóhely
maradna, a négysávos út révén nagyon
közel a városhoz, mégis viszonylagos
csöndben. Ahol pihenni lehet. Ahol némelyik udvarban, nagy diófák alatt, vagy a
Tisza partján most is lelassul az idő az
ember körül, ikrásodik, mint a méz. Az
algyőiek szeretnék azt hinni, hogy ezt a
ritka és megfizethetetlen élményt mások
ugyanilyen értékesnek tartják.”

Ilyen színház kell nekünk!
A Móra Ferenc Népszínház
ismét Moliere darabot tűzött
műsorára. Ezúttal a Gömböc
urat.
A klasszikus drámaíró
vígjátéka az örök témáról, a
szerelemről szól. Itt minden, de
minden a szerelem érdekében
történik. Oronte (Dubecz
György), a párizsi polgár
egyetlen lányának, Julie-nek
(Simonits Andrea) kiszemelt
egy kérőt, akivel a lány még
soha életében nem találkozott. Julie hallani sem akar
az érdekházasságról, szerelméhez szeretne férjhez menni,
akit viszont az apa kosarazta

ki. Gömböc úr (Bera Sándor),
aki mit sem tud minderről,
megérkezik a városba, hogy
megtekintse a mennyasszonyát
és persze bezsebelje a hozományt. Azonban a szerelmes
fiatalok és barátaik cselt szőnek
Gömböc úr ellen. A hívatlan
kérő a legvalószínűtlenebb
helyzetekbe keveredik. Orvoshoz (Kátó Sándor) – kínai orvoshoz – viszik, aki érvágást,
beöntést, mindenféle gyógymódot akar alkalmazni az
egyébként makkegészséges
Gömböc úron. Megjelenik
két álfeleség is. Provokálják,
piszkálják, ugratják, húzzák-

vonják szegény Gömböc urat,
aki csodálkozásában azt sem
tudja, hová legyen.
A fiatalok végül elérik céljukat, megakadályozzák az
érdekházasságot.
Gömböc
úr pedig – akivel a közönség
elejétől a darab végéig szimpatizált –, amint esélyt kap rá,
elhagyja Párizst és hazairamodik. Sosem tudja meg, hogy őt
tulajdonképpen csakis a jó cél
érdekében tették lóvá.
A közönség végignevette és
tapsolta a darabot. A Gömböc
urat alakító Bera Sándor minden játékát, mozdulatát, mondatát élvezte a közönség.

Kiss Robi a Briganti szerepében szintén nagyot alakított, de jó volt a számunkra
ismeretlen Simonits Andrea is
Julie szerepében.
És az összes szereplő kitett
magáért. Dubecz György
Oronte szerepében, R. Nagy
Mária Nérine és az álfeleség
szerepében Mihály Helgával
ugratták a főszereplőt és teremtettek mulatságos helyzetet.
Bakó Ferenc patikusként
Kátó
mellett
asszisztált,
Cseszkó Mihály pedig Julie
szerelmeként vett részt az
ugratós, beugratós játékban.

Oktatás
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Óvodai térítési díj

Az óvodába lépés első pillanata

Az óvodai ellátás térítési díját
az alábbi időpontokban fizethetik be a gyerekek szülei: október
2-án (kedd) 7–17 óra között, november 5-én (hétfő) 7–17 óra
között, december 3-án (hétfő)
7–17 óraközött; január 3-án
(csütörtök) 7-17 óra között.

Szeptember beköszöntésével nagy nyüzsgés támadt a
Szivárvány Óvodában. A Katica csoport várta az újonnan érkező
kis óvodásokat, aggódó szüleikkel együtt.
A beszoktatási időszak sok türelmet és odafigyelést igényel a
gyerekeket körülvevő felnőttektől, hiszen a kezdeti varázs elillanásával a kicsik megtapasztalják, hogy a szüleiket, családtagjaikat az óvó nénik, dajka nénik helyettesítik. Új kapcsolatokat
kell „kiépíteniük” az őket körülvevő óvodai dolgozókkal és természetesen kortársaikkal is. Meg kell ismerniük a gyerekeknek
az óvoda épületét, udvarát, de ahhoz, hogy otthonosan mozogjanak az intézményben, időt kell hagyniuk a felnőtteknek arra,
hogy minden gyermek feloldódjon.
Az óvodába lépés nem elszakadást jelent, hanem elválást a
szülőtől. Tudatosítani kell, hogy minden kisgyerekért jönnek, és
a megtett ígéretet kötelező betartani. Ez biztonságérzetet ad az
óvodára érett gyermekeknek, és ez segíti át őket a kezdeti nehézségeken.

Ovisok és nyugdíjasok
Október 4-én délután 16.30 órakor a Pillangó csoportosok
műsorral köszöntik az algyői Nyugdíjas Klub tagjait a közelgő
Idősek Világnapja alkalmából.

Kicsik a könyvtárban
Október 5-én 10 órakor ellátogatnak az algyői ovis gyerekek
a könyvtárba, ahol a sok-sok könyv társaságában Mese varázs
címmel új mesékkel ismerkedhetnek.

Nemzeti ünnep
Az október 23-i ünnepségre, az algyői Országzászlónál koszorúzásra várjuk a kedves szülőket, gyermekeikkel együtt!
Óvónők

Program az udvari játékokért
Október 16-án 17 órakor a faluházban a „Alvás- és pihenéskultúra” programot szervez az ovi. A rendezvény sikeres
szervezéséért támogatásban részesül a Boldog Gyermekkor
Alapítvány. A támogatást az óvoda udvari játékainak bővítésére
szeretnék fordítani. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Algyő Nagyközség Önkormányzat
Egyesített Szociális Intézmény
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Algyő, Egészségház u. 42.
Telefonszám: (62) 267-866; ingyenes zöldszám: 06-80-820-024
Tájékoztatjuk Algyő Nagyközség lakosságát szolgáltatásaink
rendjéről. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 8.00-15.00-ig,
pénteken:8.00-10.00-ig.
Algyő, Egészségház u. 42. szám alatt az alábbi szolgáltatásainkat vehetik igénybe:
Tanácsadás, információ
Hivatalos és szociális ügyek intézéshez segítségnyújtás
Kérelmek, nyomtatványok kitöltése
Adósságkezelési szolgáltatás
Családi konfliktus oldása
Gyermeknevelési tanácsadás
Prevenciós programok szervezése
Álláskeresési tanácsadás
Albérletkeresés
Pszichológiai tanácsadás:
Minden hétfőn 16-18 óra között. Időpont egyeztetés szükséges.
Jogi tanácsadás:
Minden hónap első szerdáján. Időpont egyeztetéssel.
Adományosztás és átvétel ügyfélfogadási időben.
Szolgáltatásaink ingyenesek.

Közlekedési hét
Október második hetében az algyői óvodában közlekedési
hetet szerveznek. A gyermekek az udvari KRESZ-pályán elhelyezett táblák segítségével gyakorolhatják a helyes közlekedés
szabályait. A hagyományoknak megfelelően október 8-án a motoros rendőr munkájával, felszerelésével ismerkedhetnek meg
az óvodások. Október 9-én a tűzoltás technikáját mutatják be
a lánglovagok.

Biztonságosan
az iskolába vezető úton
A közelmúltban megkezdődött a tanév, így a közlekedésben
is egyre több gyermek vesz részt. Ha nem vagyunk kellően
körültekintőek vagy óvatosak, a közlekedés óriási veszélyeket
rejtegethet magában. A baleseteket megelőzendő, álljon itt
néhány figyelemfelhívó jó tanács iskolásoknak és szüleiknek!
1. Érdemes inkább 5-10 perccel korábban elindulni az iskolába, hogy gyermekünk sietség és kapkodás nélkül, időben beérkezhessen.
2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk!
Lehetőség szerint azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a
gyereket, amelyen később egyedül jár majd.
3. Hasznos, ha – az életkori sajátosságai figyelembevételével
– a gyermekkel megbeszéljük a legfontosabb közlekedési szabályokat! Körültekintés nélkül soha nem szabad átmenni az úttesten; takart helyzetből, vagy álló jármű mögül az útra lépni
veszélyes!
4. Ha a gyermek kerékpárral közlekedik, ne feledkezzen el az
első, és hátsó világításról, valamint jelezni a kanyarodási szándékot! Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe kell vennie,
feltűnő vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen! (Láthatósági
mellény)
5. A balesetek megelőzése érdekében tömegközlekedési
járműveken való utazáskor kapaszkodni kell! Ha a villamos,
trolibusz, vagy autóbusz ajtaja még nyitva van, de már szól a
csengő, nem szabad fel-, illetve leszállni!
6. Ha gyermekük értékeket visz az iskolába (mobiltelefon, készpénz, mp3-lejátszó, ékszer, stb.), akkor könnyen
bűncselekmény áldozatává válhat! Ha mégis el kell vinni bármit,
ami értékkel bír, akkor érdemes elmagyaráznunk, hogyan kell
helyesen bepakolni az iskolatáskát: minden érték a belső, nagy
zseb aljába kerüljön, ne a kis, külső fakkokba! Tömegközlekedési eszközön a zseblopások elkerülése érdekében a táskát érdemes
levenni (ölben, kézben tartani), hogy szem előtt legyen!
Szegedi Rendőrkapitányság
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Önkéntesség napja

Október 15-én – hagyományaikhoz
híven – idén is megrendezi az algyői
iskola az önkéntesség napját. Szeretnék, ha ebben a tanévben a szülők
(Szülői Munkaközösség) szervezne
a gyerekeknek programokat, foglalkozásokat, rendhagyó órákat.
Várják az ötleteket, javaslatokat,
melyeket eljuttathatnak a Szülői
Munkaközösség vezetőjéhez, illetve
az osztályfőnököknek.

Októberi iskolai határidőnapló
Időpont
Program
2
7.00–17.00: Ebédbefizetés október hónapra (23 napra).
2. 17.00:
Nyílt nap a Deák Ferenc Gimnáziumban.
Ökohét az iskolában, fő téma: a parlagfű.
5. 14.00:
„Ősz, őszi népszokások” című napközis
projekt indítása.
12. 13.00:
Dél-alföldi régió ökoiskoláinak találkozója.
15. 16.15:
Fogadóóra a Sárga iskolában.
Önkéntesség napja.
20.
MUNKANAP (hétfői órarend szerint).
20. 11.00:
Október 23-i ünnepség a faluházban.
24–27.
Papírgyűjtés szervezése
26. 14.00:
„Ősz, őszi népszokások” című napközis
projekt zárása.
27.
MUNKANAP (pénteki órarend szerint).
29–31.
Őszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap
október 27.,
szünet utáni első tanítási nap november 5.).
Az iskola programjairól részletesebben is olvashatnak a www.
algyoiskola.hu weboldalon!

Október a napköziben
Ősz, őszi népszokások („… nyár mögöttünk, tél előttünk…”)
(Október: Mérleg, avagy Mindenszentek hava)
A projekt célja: Az őszi természet változásainak megfigyelése.
A természetes környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása. A természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív
beállítódás kialakítása, erősítése (növények, állatok szeretete,
tisztelete, környezeti értékek megóvása). Térbeli tájékozódás
formálása a szülőföld és a közvetlen környezet megismerésén
keresztül. Kommunikációs képesség. Együttműködés fejlesztése.
Őszi népszokások, szólások és közmondások megismerése.
A projekt olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek fejlesztik a gyermekek pozitív viszonyulásait az élő természethez. A
gyűjtőmunkák során megismerhetik az évszakhoz kapcsolódó
népszokásokat, jeles napokat, lakóhelyükhöz kötődő mesterségeket is. A fogalmazások, rajzok és versek elkészítése pedig
tudatosítja bennük azt az igényt, hogy környezetüket, hagyományaikat óvni és védeni kell. Képet kaphat a pedagógus arról
is, hogy a csoportban levő gyermekek miként viszonyulnak saját
környezetükhöz, életterükhöz. A projekt során fényképekkel dokumentáljuk a folyamatokat és egy szüreti mulatsággal zárjuk
le a hónapot.

Bölcsis számok
A Bóbita bölcsőde elérhetősége, a telefonszám: 517-368.
A bölcsis gyerekek után fizetendő térítési díj befizetése: október 8-án és 9-én reggel 8-tól délután 4 óráig. Egyéb kérdéseikkel forduljanak a szakmai vezetőhöz, Gyömbér Kornéliához.
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Kompetencia alapú oktatás
az iskolában
HEFOP 3.1.3.

A 2006/2007. tanévben bevezetett kompetencia alapú oktatás
folytatódik az érintett osztályokban az idei tanévben is, sőt: újabb
csoportokban is bevezettük a programcsomagok alkalmazását.
Belépő osztályok:
osztály
kompetencia
tantárgy
terület
1.
matematika
matematika A
5. a
matematika
matematika A
szociális
osztályfőnöki A
5. b
matematika
matematika A
7. b
szövegértés
magyar nyelv és irodalom. (A)
szociális
osztályfőnöki A
Gyógytestnevelés: minden hétfőn 12.45–13.30, 13.30–14.15,
14.15–15.00 óra között a Zöld iskola tornatermében.

Tömegsport
Alig kezdődött el az idei tanév, máris túl vagyunk két tömegsport eseményen. Szeptember 8-án a Maty-éren rendezték
meg az Olimpiai Ötpróba kerékpár próbáját. Iskolánkból 33 fő
teljesítette a 21, ill. a 35 km-es távot, gyarapítva ezzel az eddig
összegyűjtött pontjainak számát. Többen is átvehették első ajándéktárgyukat, egy kulcstartót.
Szeptember 15-én 70 főt neveztünk a K&H utcai futóversenyre, ahol gyerekek, tanárok és szülők együtt teljesítették a
3,5 km-es távot.
A következő tömegsport esemény a Pick futás lesz, amelyre
máris sok a jelentkező.
Ficsór Barnabás

Ez történt a napköziben…
Újra együtt
(Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava)
A projekt célja: A másik ember iránti érzékenység, empátia,
együttműködési és kommunikációs képesség fejlesztése. Önbecsülés fokozása, mások értékeinek elismerése. Pozitív énkép, önbizalom fejlesztése. Beilleszkedés segítése, szorongások oldása
A projekt olyan játékokat, gyakorlatokat tartalmaz, melyek
az együttműködést, a bizalom erősítését, az egymás iránt érzett
felelősség érzését fejlesztik, továbbá szolgálják a társas kapcsolatok építését is. A téma feldolgozása szempontjából rendkívül fontos ezen készségeknek a fejlesztése. A játékok az egész csoport
számára javasoltak, hiszen olyan szociális érzéseket erősítenek a
gyermekben, mint szeretet, türelem, részvét, így minden tanulócsoportban megvalósíthatóak.

Gyerekruha adomány
Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat értesíti
Algyő lakosságát, hogy felnőtt és gyermekruhákat folyamatosan
válogathatnak munkaidőben a szolgálatnál. (Algyő, Egészségház u. 42.) Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken
8-tól 10 óráig.

Aprók

Redőny, reluxa, harmonika-ajtó, szalagfüggöny készítés. T.: 0630/953-0395.
Számítógép javítást és – bővítést vállalok. T.: 06-70/333-3596.
Alig használt ülőgarnitúra és régi szekrénysor eladó. Érdeklődni:
267-186 (este).
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Szüreti mulatság az Óvodában

Ott hon

Az algyői Szivárvány Óvodában szeptember 20–án a kisbíró kihírdeté, hogy
megkezdődött a szüreti mulatság.
Két napon keresztül mulattak az oviban kicsik és nagyok. A köszöntő után a Süni
csoport szüreti játékával kezdődött meg a népi hagyományok felelevenítése. A jókedvet
e színvonalas kis műsor megalapozta, melyet a “Nox Misszió” című műsor, ha lehet,
még magasabbra emelt. Régi magyar táncokat és hangszereket mutattak be úgy, hogy
játékosan belevonták az ovisokat is a munkába. Ezen a napon a körte muzsika megmutatta, milyen sok jó gyerek jár az óvodába, akik az óvó nénikkel közösen egy fergeteges
táncházzal zárták a napot.
A második napot (a kisbíró köszöntése után) a Törpike csoport előadása nyitotta meg.
Ezután igazi koronázás következett, ugyanis dióbél királlyá választották Belovai Lászlót,
királykisasszonnyá pedig Kiss Linettet. A jándékok mellett egy gyönyörű mesét kaptak
útravalónak. A király ezután meghívta udvarának népét a Pillangó csoport táncházába
egy táncra, melyhez később mindenki csatlakozott. A CD-k szerepét időközben átvette
az algyői citera zenekar és folyt a mulatság, no meg a must a présből. Akinek kedve volt,
gyakorolhatta a szövés nehéz mesterségét is.
Így telt el a szüreti mulatság a Szivárvány óvodában – két nap felhőtlen szórakozás
kicsiknek és nagyoknak. Azt hiszem, ily módon lehet őrizni a magyar kultúrát és a
hagyományokat! Reméljük, még nagyon sokáig!
Petrik Róbert

Házat s hazát váltani gyilkos dolog.
Kitépni gyökerestől gyermekkort, álmokat, rokonokat, barátokat, ismerős
házakat, melyek képe örökre odaégett
a tudatba, s aztán keresni, csak keresni
éveken át egy illatot, egy színt, egy hangot, ami csak ott és akkor volt. De Proust
ezt jobban tudta...
Aztán a véletlen, (vagy nevezzük
sorsnak?) dobálja az embert, s csak remélheti, hogy lesz még egy hely, egy zug,
egy ház, hol újra ott-honra lel, s talán
minden majdnem úgy lesz, mint egykor.
Az anyaország sokszor mostohaként
fogadja gyermekét, kinek hibája csupán
csak az, hogy egykor egy vesztes háború
után rossz helyen és rossz időben született. S ha azt a helyet megtalálni véli,
akkor ott gyökereket ereszt. Apró kis
gyökerek ezek, melyek szinte kétségbe
esve kapaszkodnak, mert, jaj, az idegennek kétszer anynyit kell bizonyítania. Gyanakodva hallgatják szavát,
furcsállják szokásait, és olyan kések
szabdalják zsenge kis gyökereit, mint
irigység, butaság és rosszindlat.
Igen nehéz a dolga befogadónak
és befogadottnak egyaránt. De ha
évek múltával látják tiszta gondolatait,
őszinte jóakaratát, ha bizonyított, és tett
a közösségéért, melyben él és boldogulni
próbál, akkor lassan megerősödnek a
gyökerek és megtartják őt.
Köszöntöm most ezt a helyet – Algyőt
–, ahol tizenhét éve élek és tiszta szívből
örülök annak, hogy kitárta karjait, és
befogadott engem és még sok más családot, kik úgy döntöttek, itt, a Tisza e
csendes partján kívánnak élni!
Szilágyi-P. Katalin

Döntésleltár
Tájékozódtak legutóbbi ülésükön a
képviselők az idei költségvetési rendelet első félévi végrehajtásáról; de az
önkormányzati tulajdonú haszonbérleti
földekről is. Hozzájárult a képviselő-testület szélerőmű létesítéséhez és üzemeltetéséhez. Döntött a testület a szennyvíztisztító telepet szolgáló iszapcentrifuga
vásárlásáról; a közvilágítás bővítéséről
s arról, hogy az önkormányzati mikrobuszoknak garázst építenek. Az általános
iskola fejlesztési lehetőségeinek megvitatása mellett terítékre került a helyi
játszóterek fejlesztési programja is. Agyő
csatlakozott az iskolatej programhoz, és
arról is határoztak a képviselők, hogy a
fehér ital mellé a diákok péksüteményt is
kapnak.
Módosította a testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Tárgyalt a kitüntető
címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről.

Korrigálták a képviselők az szociális ellátásokról, valamint a köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló rendeletet.

Bérelhető önkormányzati lakás
Pályázatot írt ki az önkormányzat a
Búvár utca 9. számú, megüresedett, költségalapú bérlakására. Legfeljebb öt évre
bérelhető (havi 21.600 forintért) a földszint 3. alatti, 1 emeleti 2 szobás lakás.
Olyan, legalább 2 éve állandó algyői lakcímmel bejelentett lakosok (házaspárok,
élettársak, egyedülállók) pályázhatnak
e lakás bérlésére, akik állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők
jövedelme legalább 100 ezer forint, s 3
havi bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadékot képesek kifizetni. A jelentkezők
közötti elbíráláskor előnyt élveznek azok,
akik vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő
alatt megszerzik saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják; lakás-előtakarékossági

szerződéssel rendelkeznek; egy vagy több
gyermeket nevelnek; első lakásszerzők. A
pályázatokat a községházán beszerezhető
pályázati adatlap kitöltésével Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.) kell benyújtani október 12-én 12 óráig. A pályázatokról az
algyői képviselő-testület októberi ülésén
dönt.

Hulladékszállítási kedvezmény
Algyőn 2006-ban 474-en részesültek
hulladékszállítási
díjkedvezményben.
Közülük 234-en 50, 240-en 100 százalékos kedvezményt kaptak. A helyi rendeletet azonban átdolgozták. A jogosultság
korábbi feltételei megmaradtak, de módosult a kedvezmény mértéke: 50%-os,
a 70. életévüket betöltött algyőieknek
70 százalékos; a jogosultságot egy évre
állapítják meg. Idén augusztus végéig
63 algyőinek 50, 150 idősnek 70%-os
díjkedvezményt állapítottak meg, míg 90
kérelmet elutasítottak.

Hirdetés

2007. októberi Hírmondó
„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

120 m2-es Layher
homlokzati állvány
bérbe adó.
Érdeklődni: Suti István
– telefonszám:
06-30/987-4060.

Frisset, házit!!!
Húshibrid
házi baromfi,
folyamatosan
előjegyezhető!
– hús hibridek 1,5-2,4 kg
– éves kakasok 5-6 kg
(októberre.)
Algyő, Kastélykert u. 169.
Mobil: 06-20/914-51-12
06-20/598-88-36
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Burgonya
termelői áron
kapható
(kleopátra, kondor)
Algyő,
Kastélykert u. 169.
Telefonszám:
06-20-988-5785;
62/267-266

Algyői lakos

autó-villamossági

szerelést vállal.
Tel.: 30/2782-489

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

Pénze van szüksége?
Hitelek személyre szabottan,
jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel.

O Szabadfelhasználású hitelek,

O meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
O lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás
O szocpol igénybevételével
O adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig
O teljes körű ügyintézéssel,
O közvetítési díj nélkül.
További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102, 267-567

KIVIK, ÁFONYÁK, TUJÁK,
FENYŐFÁK, ÖRÜKZÖLDEK
Fák (20 fajta) pl.: japán juhar, szomorú barkafa, hárs,
selyemakác, tulipánfa, nyír. Homoktövis, magnólia,
tiszafa, sövény és sziklakerti növény, pampafű, citromfa. Szőlőoltványokra előrendelést felveszünk.
Kb. okt. 20-tól mindenféle gyümölcsfa, bogyós gyümölcs,
gömbszivarfák, gömbkőrisfák, szomorú eperfák.
http://abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Ny.: H-P.: 8-18 szo.: 8-13 tel.: 06-20-518-0038

Lajstromszám: AL 1148
OKÉV: 06-0146-04
kedvezményes személygépkocsi,
motorkerékpár, segédmotor
vezetői tanfolyamot indít
Algyőn
2007. október 8-án (hétfőn), 17 órakor
További információ:
Borbélyné Gyöngyi (20/398-1137)

FÖLDMÉRÉS!
Épületfeltüntetés-, telekmegosztás-,
telekegyesítés,
művelés alóli kivonás készítése rövid
határidővel,
teljes körű földhívatali ügyintézéssel.
Továbbá telekhatár kitűzése.
Tel.: 30/325-3963

Hirdetés
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Algyői reformátusok!
Temető melletti virágüzlet
várja régi és új vásárlóit megújult
árukészlettel.
Szárazvirág csokrokkal, zselégyertyákkal,
kerámia kaspókkal, stb…
Alkalmi csokrok készítését vállalok.
Temetésre, halottak napjára
koszorúk, sírpárnák, sírcsokrok,
kézicsokrok,
szálas turner, szálas krizantém rendelhető.
Rendelést telefonon is felveszek.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7-16 óráig
Szombat, vasárnap: 7-11 óráig
Tel.: 06-70/61-62-055
Vidács Melinda

Istentisztelet október 28-án délután 3 órakor a római katolikus templomban. Mindenkit szeretettel vár:
Papp László
református lelkész

Temetői felhívás!
Az Algyői Köztemető üzemeltetője felhívja a rendelkezésre
jogosultak figyelmét, hogy 1982. év végéig temetett és újraváltott sírok 25 éves használati ideje valamint az 1997. év végéig
váltott urnafülkék 10 éves használati ideje 2007. december 31én lejár.
A temető gondnokságon a sírhelyet, urnafülkét újraválthatja,
illetve amennyiben nem kívánja meghosszabbítani, úgy írásban
nyilatkozni kell a lemondásról. Meghosszabbítás hiányában a
rendelkezési jog gyakorlása megszűnik, ezt követően az újra
nem váltott sírhelyek, urnafülkék értékesítésre kerülhetnek.
Egyben kérem az intézkedésre jogosult hozzátartozókat, hogy
a nyilvántartás pontosítása érdekében munkanapokon 8 -12 óráig
a temető-gondnokot felkeresni szíveskedjenek.
További felvilágosítást a gondnoknál lehet kérni munkanapokon 8- 12 óráig a ravatalozó mögött található irodában.
Telefonon 8-18 óráig a 06-20/327-7406 ill. a 06-30/533-3138as számokon.
GYEVIÉP Kht., Temető gondnokság

Tisztelt Algyői lakosok !
Megalakult a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi
Bizottság, és meghirdette a Parlagfűmentes Ház
akcióprogramot
Mi a Program lényege?

Önkéntesek járják a települést
és nézik, épp úgy a magánházak
kertjeiben, mint az önkormányzati tulajdonú területeken, hogy jelen van-e
a parlagfű. Tájékoztató kiadványok,
postaládákba történő kihelyezésével
az önkéntesek igyekeznek a lakosság
minél szélesebb körében elősegíteni
a növény felismerését, valamint tudatosítani a parlagfű káros hatásait,
és a gyommentesítés jelentőségét.
Azon lakosok, akik tulajdonán nincs parlagfű, illetve az önkéntesek figyelemfelkeltésének hatására gondoskodtak ingatlanuk
parlagfű mentesítéséről, postaládájukra dicséretet és elismerést
dokumentáló matricát kapnak.
Így minden arra járó messziről láthatja, hogy olyan területre
érkezett, ahol a tulajdonosok figyelnek egymásra és elvégzik
törvényi kötelezettségüket, hiszen mondhatjuk, hogy minden
negyedik honfitársunk allergiás megbetegedéstől szenved.
Hol szerezhető be a matrica?
Akik nem csak a törvényi előírások és a büntetéssel fenyegetettség miatt, hanem saját maguk vagy szeretteik allergiás
tüneteinek enyhítését szeretnék elősegíteni, csatlakozhatnak
a „Parlagfűmentes Ház” akcióprogramhoz. Az ingatlanuk
parlagfű mentesítését elvégző tulajdonosok az önkormányzatunk parlagfű koordinátorától igényelhetik a segítségnyújtást
„igazoló” matrica postaládájukra történő kihelyezését.
Koordinátor:
Molnár Lajos
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Kitüntetések és tűzijáték

Borbála Fürdő

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem
szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, / messzeringó gyerekkorom világa…” Radnóti versét Kátó Sándor
színművész szavalta el az Algyő népszavazással visszaszerzett önállóságát ünneplő képviselő-testületi ülés nyitányaként. A szeptember 29-i rendezvény fényét emelte a
szegedi dóm énekkarának színvonalas műsora.
„Újjászületést ünneplünk” – jelentette ki, majd az eltelt
évtized főbb fordulatait és történéseit értékelte dr. Piri
József polgármester a faluházban tartott nyilvános testületi ülésen. Azt mondta: hatalmasat változott tíz év alatt
Algyő, de nem került távolabb sem Vásárhelytől, sem
Szegedtől. Ezért ösztönzi a szomszéd településekkel és a
kistérséggel való együttműködést. A Mol Rt.-től származó
iparűzési adóbevétel felhasználásáról a falu lakosságával
együtt döntenek. A szilárd útburkolattól kezdve a felújított intézményeken át a fürdő és a bölcsőde fölépítéséig
számos beruházással gyarapodott a falu. Mindez azonban
eszköz ahhoz, hogy minél jobban egybekovácsolódjon a
falu közössége. Algyő úgy működtette és fejlesztette intézményeit, hogy az állami normatívát – más településekkel ellentetében – Algyő éveken át nem kapta meg, s az
utóbbi években is csak az összeg 20 százalékának felhasználásáról dönthetnek. A polgármester kifejezte reményét, hogy Algyő összefog a kistérséggel!
Átnyújtották az algyői kitüntetéseket. Algyő Községért
Érdemérmet kapott Süli Istvánné. Algyő Községért kitüntetést vehetett át Sebők Péterné, továbbá: Juhász Istvánné
Évike, valamint Borbély János, illetve az Algyői Faluvédő
Egyesület. Átadták a Virágos Algyőért pályázat nyerteseinek díját is.
A falu apraja-nagyja ünnepelt a Szabadidőközpontban:
a délutáni gulyáspartin 3500 személynek főztek, a Hóra
Táncegyüttes adott műsort, az algyőiek kipróbálhatták az
ingyenes éjszakai fürdőzést. A jubileumi rendezvénysort
tűzijáték zárta.

Programok
Éjszakai fürdőzés: minden szombaton 20-24 óra
között. Úszótanfolyamok, gyerekek valamint
felnőttek részére. Bébi úszás. AQAFITNESS.
Csoportos gyógyúszás.
Jelentkezés a Borbála Fürdő pénztáránál, valamint Magosi Krisztina
úszóedzőnél.
További információk olvashatók a www.borbalafurdo.hu honlapon!
Látogassa meg Ön is! De nem csak a weboldalt, hanem a fürdőt is!

A vizitdíj visszaigényelhető
Valamennyiünket érintő probléma a vizitdíj visszaigénylése, melyet a módosított 217/1997(XII.1.) Kormányrendelet sza-bályoz. A biztosított a befizetett – nem emelt
összegű – vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél
terjesztheti elő legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon
belül. A kórházi napidíj nem tartozik a visszatérítendő ellátások közé! A kérelemhez csatolni kell az adott naptári
évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított nyugtát vagy számlát.
Amennyiben a biztosított (nem a család!) számlával,
nyugtával igazolja, hogy az adott naptári évben az általa
igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg szakellátásért vizitdíjat (ide
értve a fogászati szakellátást is) legalább már 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett
vizitdíjak összegét az illetékes jegyzőtől visszaigényelheti.
Felhívom figyelmüket, hogy a személyesen kérelmezett
vizitdíj visszatérítés ügyében azonnali határozatot minden
hónap első szerdáján 8-12 óráig beadott kérelmekre hozok,
mely összeg délután a Polgármesteri Hivatal házipénztárában pénztári órában (13-tól 17 óráig) készpénzben ki is
fizetünk. Kérésem, hogy a 20 nyugtán felül ne egyesével
hozzák be a Polgármesteri Hivatalba a számlákat, hanem
várjanak össze 4-5 darabot!
Üllei Kovácsné Dr. Udvardy Gizella
mb. jegyző

Ismeri a fürdő szolgáltatásait?
Pedikűr
Testápoláskor hajlamosak vagyunk elhanyagolni lábunkat,
pedig ez a végtagunk végzi a
legnehezebb munkát, emellett túl
gyakran préseljük szűk, vagy magas sarkú cipőkbe. Ami a hideg
évszakban nem tűnik fel, a szellős
tavaszi, nyári körömcipőkben és
szandálokban már zavaró! A szép
női lábak mágnesként vonzzák
a férfi tekinteteket, de lábunk
fő szerepet játszik közérzetünk
alakulásában is, ezért kötelező
rendszeresen pedikűrözni!
A Borbála Fürdőben az alábbi
pedikűr szolgáltatások hétvégi napokon 10-19 óra között
vehetők igénybe: lábápolás, lábmasszázs, manikűr és lakkozás.
Mi is a szauna?
A szauna finn eredetű szó, a
„savu” (füst) szóból származik.
Fordítása az Idegen szavak és
kifejezések szótárában egész
egyszerűen: finn gőzfürdő A helyiség levegője 90-95 oC fokos,
melynek páratartalma 60-80%os.
A szauna melegében a bőrfelszín aprócska hajszálerei megnyílnak az odatóduló véráramnak.
A friss vér vitaminokat, vizet hoz
a bőr felső rétegeihez. A forróság
hatására kitágulnak a bőr pórusai,
így az őket eltömítő piszok könynyedén kilökődik. Beindul az izzadás, és a bőr olajmirigyeinek a
termelése is. A szaunázás végeztével a bőr feszesebb, simább,
tisztább. Ezen kívül még számos
jótékony hatással számolhat az,
aki szaunázik, például megfázás
utókezelésére,
alvászavarra,
testsúlycsökkenésre, serkenti az
anyagcserét, növeli a szervezet
ellenálló-képességét, a szervezet
fizikai terhelésén túl pszichésen
is jótékony hatású.
Szaunázás előtt le kell zuhanyozni, langyos-hűvös vízzel.
Kicsit felfrissülve, majd teljes
testünket szárazra törölve lehet
belépni a szauna kabinba, vagy
helyiségbe. A test melegítésé-

nek időtartama 10-15 perc. (Természetesen aki kevésbé bírja a
meleget hamarabb is abba hagyhatja.)
A szaunából kilépve a testet
hideg vízzel hűtjük, mindaddig, amíg a testből a teljes meleg távozik. A hevülés és a hűtés
ciklust kétszer háromszor ismételjük. A szauna végeztével
bő vízben lezuhanyozva, majd
alaposan megtörölközve, és kényelembe helyezkedve pihenhetjük ki a szauna fáradalmait.
A nyugodt szaunázásra mindig
szánjunk bőséges időt, melybe a
pihenés is fontos szerepet tölt be.
A Borbála Fürdőben két fajta szaunát vehetnek igénybe a vendégek. A hagyományos finn típusú
mellett infra szaunánk is üzemel.
Szauna nyitvatartási rendje
októbertől. Hétfő, szerda: infra
szauna, kedd, csütörtök, péntek: 15–20 óráig finn szauna,
szombat: 9–24 óráig finn szauna, vasárnap: 10-20 óráig finn
szauna
Az infra szauna bármikor
igénybe vehető. A szauna rendtől
eltérő időpontban a finn szauna
négy kiegészítő jegy megváltása
esetén használható.
Számítógépes állapotfelmérés
A biorezonanciás állapotfelmérés
számítógépes módszer, melynek
segítségével információkat kaphatunk szervezetünk állapotáról, a
testünk öngyógyító képességének lehetőségeiről. E felméréssel – többek között – megtudhatjuk: megfelelően működik-e
immunrendszerünk, mi idézi elő
allergiánkat, megfelelő-e testünk
vízháztartása, milyen vírusok
és paraziták betegítenek, milyen méreganyagok rakódtak le
testünkben, milyen az izmok és
csontok állapota, de a dohányzásról való leszokásban is segít.
Tehát lábápolás, szauna, állapotfelmérés a fürdőben – a
részletekről érdeklődni lehet: az
517-520 számú telefonon.
Zsura Zoltán
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Virágtenger a ház körül
Eredményhirdetés
A tavasszal kiírt virágosítási verseny lezárult. E pár hónap
alatt szebbnél szebb falurésszel találkoztunk. Folyamatosan jártuk a falut, fotókat készítettünk.
A tiszta udvar, rendes ház kategóriára – sajnos csak – 9 lakos
nevezett be. A legszebb előkert, illetve erkély kategóriába 32,
illetve 15 versenyzőt tudtunk indítani. Találkoztunk sok kedves
algyőivel, akik büszkén mutatták munkájuk „gyümölcsét”.
Volt itt: sövényben rejlő rózsasor (Kosárfonó u. 59.), növényritkaságokban gazdag kert (Szüret u. 52.), bársonyvirágokkal
borított előkert (Sövény u. 8.), ház előtti mutatós virágállvány
(Tüskevár u. 9.), a teraszt körülvevő muskátlik és egynyáriak
tüneményes színkavalkádja (Géza u. 37.). Mind-mind az ott
élők virágszeretetét tükrözik.
A szakmai zsűri összesítette a pontokat, ennek alapján az alábbi eredmények születtek:
A legszebb virágos előkert kategóriában:
I. helyezett: Komp utca 27. Az összkép, a virágok elrendezése, az ápolt kert látványa együttesen váltotta ki a zsűriből
az elismerést.
II. helyezett: Sövény u. 29. A színek játéka, a rendezettség alapján kapta a szavazatokat.
III. helyezet: Egészségház u. 15. A dúsan virágzó muskátlikból álló sor mindenkit lenyűgözött.

Bartók B. u. 69.
a belső kert ápoltsága, finom vonala, a gondos munka tökéletes
összképet eredményezett.
II. helyezett: Bartók B. u. 51. A növénycsoportok szigetszerű
elosztása, tudatos elhelyezése a használhatóság jegyét is magában hordozza.

Téglás utca 160.

Komp utca 27.
A legvirágosabb erkély kategóriában:
I. helyezett: Bartók B. u. 69. Az ampolnákban kihelyezett balkonnövények sokszínűsége és változatossága magáért beszélt.
II. helyezett: Kastélykert u. 119. A begóniák tömege fogadta
a betérő vendéget.
III. helyezett: Könyök u. 8. Az ablakba kitett muskátlik szépsége messziről vonzotta a szemet.
Tiszta udvar, rendes ház kategóriában:
I. helyezett: Téglás u. 160. A növények stílusos elrendezése,

III. helyezett: Keszeg u. 4. Az apró virágokkal borított ágyások, a különleges fák ötvözik az állat- és madárbarát kert szemléletet.
Rendezett utcakép helyezettje:
Téglás u. 140-162. Az előkertek stílusa, állandó gondozottsága, elrendezése az utcaközösség hasonló – környezet- és szomszédbarát – szemléletét híven tükrözi.
Közönségdíjas kategória:
A faluházban kiállított fotók alapján a látogatók szavazatai
döntenek. Ennek eredményét az Algyői Hírmondó novemberi
számában tüntetjük fel.
A helyezetteket Algyő napján tüntették ki.
A kategóriák első helyezettjei és a közönségdíjas 50 ezer-50
ezer forintos pénzjutalomban részesültek. Kategóriánként az
első három díjazott emléktáblát kapott.
Köszönet a résztvevőknek, akik fogékonyak voltak az új
lehetőségekre és dolgoztak környezetünk harmonikusabbá tételéért.
Külön köszönet Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester asszonynak, Vidács László és Herczeg József képviselő uraknak,
akik támogatták a virágverseny gondolatát, továbbá Bereczné
Lázár Nórának a fotókiállítás előkészületi munkálataiért!
Algyő Nagyközség Önkormányzata nevében:
Dohány Renáta

Algyői tükör
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Újra meglátogattuk a Rudolf-tanyát
Egy csendes kora őszi napon indult negyvennégy fős csapatunk a Mátrába, ahol a Rudolf-tanyán kívántunk eltölteni három
pihentető napot. A ragyogó napsütésben gyorsan telt az út, kora
este szalonnasütéshez készülődtünk a már jól ismert hangulatos
tisztáson. Vidám nótázással telt az első esténk, a szobákban kellemes meleg fogadott, a begyújtott kandallóknak és kályháknak
köszönhetően. Reggel a vállalkozó kedvűek jógával és tornával
köszöntötték a napot, majd a közös reggeli után a bátrabbak
elindultak meghódítani a Kékest. A társaság másik része sétálni
indult egy kellemes erdei ösvényen, gombát, szedret szedtünk,
csodáltuk a tájat, láttunk sast, őzet, mátyás-madarat és mókust.
Mire visszaértünk, a konyhások áldozatos munkájának
köszönhetően, finom tyúkpaprikás várt ránk, amihez különböző
ízletes házi savanyúságot fogyasztottunk. Süteményeknek sem
voltunk híján, így aztán újabb erdei túra következett a közeli tisz-

tásra, ahol a most nyíló őszi kikerics színeiben gyönyörködtünk.
Estére megérkezett a Kékest megjárt csapat, vacsora után senkinek nem kellett a ringatás...
Ragyogó napsütésre ébredtünk, torna, majd reggeli után
elindultunk a Galyatetőre. Jó másfél órás erdei kapaszkodó
után értünk fel a kilátóhoz, ahonnan a bátrabbak megcsodálták
a tájat. Megnéztük a szép üdülőket, mondtunk egy imát a kis
templomban, majd visszaindultunk. Lenn már készen várt a forró
gulyás és az a körülbelül 150 palacsinta, amit konyhatündéreink
készítettek. Ebéd után nehéz szívvel búcsúztunk a napfényben
úszó hegyektől.
Minden szervezőnek, sütő-főző társunknak, és nem utolsó sorban Antinak köszönjük áldozatos munkáját. Nekik köszönhetően
újra eltölthettünk egy csodás hétvégét ezen a gyönyörű helyen.
Algyői Nőegylet

Kertész leszek, fát nevelek… Egyesület, nem csak mozgáskorlátozottaknak
Októberi teendők

A gyepet legkésőbb e hónap végéig nyírhatjuk. Gondosan gereblyézzük össze, így télen is mutatós marad a
felület.
Ültetés
A lombhullató cserjék ültetésére ez a legalkalmasabb
időpont. Elegendő idejük marad arra, hogy a fagyok előtt
meggyökeresedjenek. Arra ügyeljünk, hogy ültetésig a
gyökerek ne száradjanak ki, alaposan öntözzük.
Rizómások, tőosztás
A rózsanádat (Canna) az első fagyok után szedjük ki.
A föld feletti részeket kb.10 centiméteresre vágjuk vissza.
Ezután teleltethetjük.
A krizantém tövét csak tavasszal osszuk szét,
fagyérzékenysége miatt az eredés ekkor biztonságosabb.
Rózsa
Az októberben ültetett tövek még fejlesztenek új gyökereket, tavasszal már erősebben hajtanak. A rózsafákat
egymástól kb. 80-110 centiméterre ültessük. Ezt a típust ferdén helyezzük a földbe, ezzel megkönnyítjük a
törzsek eldőlését. Ültetés után hajlítsuk le a földre, és a
koronájukat földdel takarjuk be. Bokorrózsának a 40-50
centiméter tőtávolság elegendő. A gyökereket ültetés előtt
vágjuk vissza. Alaposan iszapoljuk be. A hajtásokat csak
tavasszal vágjuk vissza. A régebben telepített rózsákat is
takarással védjük a fagytól.
Sövény
Szélvédő sövény telepítésére a felfelé növő cserjék
(pl. fagyal, boroszlánlevelű fűz) a legalkalmasabbak. Az
ültetés helyén a sávot két ásónyomnyi mélyen forgassuk meg. Keverjünk a földbe komposztot, vagy tőzeget.
Bükkből vagy gyertyánból többször iskolázott egyedeket
válasszunk. Ha nem ültetjük el azonnal, vermeljük el. A
fagyalt a legalsó elágazásig beültethetjük a földbe. Ültetés után alaposan öntözzük, majd az első metszést végezzük el. A sáv peremét magasítsuk meg. Ez megvédi a
fagytól és megőrzi a nedvességet is. A sövények talaját is
takarjuk, erre legjobb az összegyűjtött lomb.
Kerti berendezések
A kerti csapokat, automata öntözőrendszereket le kell
vízteleníteni. A tömlőket tegyük be fedett helyre. A kerti
bútorokat se hagyjuk sokáig kinn a szabadban, a nedvesség tönkreteheti.
A kertünkben élő madarakról gondoskodjunk, készíthetünk etetőhelyet.
Mindezekhez sok sikert kívánok!
D. R.

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének algyői csoportja néhány éve alakult meg nagyközségünkben. Persze nemcsak a
mozgáskorlátozottak, hanem egyéb fogyatékkal élők is tagjai a közösségnek. Korábban – akiknek egészségi állapota engedte – Szegedre járt
be a klubfoglalkozásokra és a rendezvényekre. A helyi csoport megalakulása óta azok is be tudnak kapcsolódni, akiknek eddig a városba
járás nehézséget okozott, így örvendetesen megnőtt a taglétszám.
A csoport nemrégen megválasztott titkárának, Kapota Mihálynak a
vezetésével aktív klubélet alakult ki az utóbbi időben. Így indultunk a
lovasnapok keretében meghirdetett kakaspörkölt főzőversenyen. Tagjaink jó hangulatban fogyasztották el a „versenyművet”.
Evés közben jön meg az étvágy, így szeptember végén a tájházban
grillpartit tartottunk, finom roston sültekkel, zöldségekkel.
Az önkormányzattól kapott támogatás segítségével októberben az
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkba látogatunk. Még a hideg idő beállta
előtt tervezzük a szegedi Vadaspark megtekintését.
Legközelebbi klubnapunkat október 17-én (szerdán) 15 órától tartjuk
a faluház aulájában.
Mindenkit várunk, aki szeretne a csoportba bekapcsolódni, kellemes
rendezvényeinken részt venni!

A Gyevi Art az 1%-ról
Az Szf. Törvény 6. § (3) bekezdésére hivatkozva a Gyevi Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy az SZJA 2006. évi, az
adófizető magánszemélyek által felajánlott 1%-os összegét, összesen
115499 forintot teljes egészében az egyesület keretében működő Parlandó Énekegyüttes utazási költségeinek, valamint a művészeti vezető
EKHO hozzájárulásának kifizetésére használta fel.
Felajánlásaikat ezúton is ismételten megköszönjük.
Moravszky Éva, az egyesület elnöke

Anyatejes Világnap
Algyőn is megünnepeltük szeptember 13-án az Anyatej Világnapját.
Rendezvényünk célja, hogy az édesanyákat az anyatejes táplálásra
ösztönözzük. Ebben volt segítségünkre előadónk, dr. Kriván Márta,
aki a szoptatás jelentősége és érzelmi hátteréről tartott előadást. Ezután került sor Szabó Emese vezetésével egy énekes, mondókás, játékos
foglalkozásra – Ringató címmel –, ami nagy tetszést aratott mind a
gyermekek és anyukájuk, mind pedig a várandós mamák körében. A
Pezomed Kft. képviseletében Kapás Emesétől kaptunk tájékoztatást
termékeikről. A rendezvény alatt a résztvevők Vámos Zoltán által felajánlott finom süteményekből válogathattak, köszönjük kedvességét.
Köszönjük mindazoknak, akik részvételükkel rendezvényünket
megtisztelték.
Védőnők

Orvosi rendelési időpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Október 01-05-ig
Október 08-12-ig
Október 15-20-ig
Október 24-27-ig
Október 29-31-ig

8.00-12.30-ig
12.00-16.30-ig
8.00-12.30-ig
12.00-16.30-ig
8.00-12.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17
DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
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:
Október 01–05-ig
Október 08–12-ig
Október 15–20-ig
Október 24–27-ig
Október 29–31-ig
November 05–09-ig
November 12–16-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
07.30–11.30-ig

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
Október 22 és november 2. szabadnap, október 23 és
november 1. munkaszüneti nap.

2007. októberi Hírmondó

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

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:
Október
Október
Október
Október
Október

01-05-ig
08-12-ig
15-20-ig
24-27-ig
29-31-ig

12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5-08

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:
Tassy Hanna (2007. 09.10.) – anya: Nagy
Marianna – apa: Tassy Jenő. Jó egészséget kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Házasság:
Gajdács András és Acsai Anikó (2007. 09.
01.); Kovács Gyula és Maristyán Brigitta

(2007. 09. 08.); Lasancz István és Kis Anita (2007. 09. 08.); Szekerczés Krisztián és
Fehér Csilla (2007. 09. 13.) házasságot
kötött. Sok boldogságot kívánunk!

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.

Tollforgatók ajándéka a vers

Sok-mindent-tudás egyeteme

Az Algyői Tollforgatók Köre tagjai szeptember 13-án a
hódmezővásárhelyi könyvtárban működő Kárász József Alapítvány Irodalmi Köre vendége volt. Az ottani tollforgatók nagy
szeretettel és színvonalas műsorral várták az algyőieket, és az
alábbi verssel köszöntötték őket, melyet Mónus Ottó írt a tiszteletükre:

Október 8-án (hétfőn) 18 órai kezdettel dr. Pozsgay Imre előadása következik az 1. szemeszterben, az előadás
címe: A rendszerváltás közelről.
Pozsgay Imre 1957-ben a Lenin Intézet történelem-marxizmus-leninizmus
tanári szakát végezte el, majd 1969-ben
a filozófiai-szociológiai tudományok
kandidátusa lett. 1975-ben lett kulturális miniszterhelyettes, 1976-80 között kulturális miniszter, majd
két évig művelődési miniszter volt. 1982-től 1988 júliusáig a
Hazafias Népfront főtitkára. 1988-tól 1990-ig államminiszter.
1989-90-ben a Magyar Szocialista Párt Országos Elnökségének
tagja.
1991. május 17-én – Bíró Zoltánnal együtt – megalapította
a Nemzeti Demokrata Szövetséget, amely 1996-ban megszűnt.
1995-96-ban a Magyar Egységért Mozgalom elnöke, 19962001 között a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja.
Egyetemi tanár.

Mónus Ottó

Köszöntünk Titeket
Tisza vize folyik
Ki tudja mióta,
Itt élünk mindnyájan
Évezredek óta.
Vásárhely és Algyő
Nem messze egymástól,
Azért jöttünk össze,
Hogy beszéljünk az írásról.
Köszönt Titeket
A Kárász József csapat,
Lelkesedve vártuk
Az algyői Nagyokat.
Vers és próza írás
Mindannyiunk erénye,
Tanuljunk most egymástól,
Ez a Tollforgatók reménye.
Készültünk mi együtt,
Amint látjátok,
Csupa derű arcunk,
Hisz ez a kívánságtok.
Alapítványunk új,
De nem most kezdődött,
Sokat írtunk máig,
És még nem is tetőzött.
Mert összefogunk ma,
És írunk még sokat,
Hisz Tollforgatók vagyunk,
S köszöntjük az algyői Nagyokat.

A könyvtár új szolgáltatása:
laminálás
Az algyői könyvtár új szolgáltatással jelentkezik. Igénybe vehető
a laminálás (a nyomtatott szöveg, vagy kép műanyag fóliával
való borítása). A laminálás díja:
A4-es méretben: 100 Ft,
A3-as méretben 200 Ft,
A5-ös méretben 50 Ft,
Kártya, igazolvány méretben 30 Ft.

Október 2-6.: Nagy Olvashow
2007 őszén ismét sor kerül
a „Könyvtárak összefogása a
társadalomért” országos rendezvénysorozatra az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Október 2–12. között a
„Nagy Olvashow” a társadalom
minden korosztályának figyelmét igyekszik ráirányítani az olvasásra. Könyvtárunk az alábbi
rendezvények látogatására, új olvasók beiratkozására hívja fel a
figyelmet.
Október 2. (kedd) 18 óra. „Fába zárt varázslatok”. Ga’ali
Zsolt faműves kiállítása. Megnyitja: Dönczi András fafaragó.
Közreműködik: Bereczné Lázár Nóra és Harcsás Gizella
„Áldalak búval, vigalommal”– az algyői könyvtár törzsolvasóinak köszöntése a Lyra Együttes közreműködésével.
Október 3. (szerda) 15 óra. Tiniolvashow. Vendég: Leirer Alíz
Október 4.(csütörtök) 10 óra. Babaolvashow – kismamák és
kisbabák meghívása a könyvtárba. Könyvajánló. Ajándékkönyv
és babaolvashowjegy a babáknak.
Október 5. (péntek) 10 óra. Kölyökolvashow – mesefoglalkozás
ovisoknak. 14 óra. Kölyökolvashow – mesefoglalkozás alsó
tagozatosoknak.
Október 6. (szombat) 9-12 óra. Ingyennap – a könyvtár minden szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe.
Október 12. (péntek) 18 óra. Algyői Tollforgatók Köre –felolvasás.
Minden új olvasó, aki október 2–12. között iratkozik be a könyvtárba, meglepetés ajándékot kap. A beiratkozás ingyenes, jöjjön
el, várjuk!
Könyvtárosok
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Programajánló

Rendezvénytár
OKTÓBER 1-2- 3. (hétfő, kedd, szerda) 9-17 óra – Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében
OKTÓBER 2. (kedd) 18 óra – A törzsolvasók köszöntése a
könyvtárban
OKTÓBER 2. (kedd) – 6. (szombat) – „A Nagy Olvashow” az
Algyői Könyvtárban (INFO: Ménesi Lajosné, T.: 62/517-170,
bibl@algyo.hu, www.algyo.hu)
OKTÓBER 3. (szerda) 10-18 óra – MOL-rendezvény a faluház
színháztermében
OKTÓBER 4. (csütörtök) 16 óra – Idősek Napja az Algyői
Nyugdíjasklubban. Közreműködnek a Szivárvány Óvoda ovisai, az Algyői Általános Iskola diákjai, valamint az Egyesített
Szociális Intézmény munkatársai (özv. Maszlag Józsefné)
OKTÓBER 8. (hétfő) 18 óra – „Sok-mindentudás-egyeteme
Algyőn” III. Előadó: dr. Pozsgay Imre egyetemi tanár (DTE
BTK Politológiai Tanszék). Téma: A rendszerváltás közelről
OKTÓBER 10. (szerda) 13-15 óra – a Településtisztasági Kft.
fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó)
OKTÓBER 11. (csütörtök) 18 óra – az Algyői Művészkör taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Gálné Nagy Ildikó)
OKTÓBER 16. (kedd) 17 óra – A Boldog Gyermekkor alapítvány rendezvénye a faluház színháztermében (INFO: Karsai
Lászlóné: 62/517-194, szivarvanyovi@vnet.hu)
OKTÓBER 16. (kedd) 18 óra – az Algyői Gazdakör taggyűlése
a faluház emeleti klubtermében (Gubacsi Zoltán)
OKTÓBER 17. (szerda) 17 óra – Életreform Klub a faluház
emeleti klubtermében. Előadó: dr. Pohl Tibor főorvos. Téma:
A betegségek felismerése computeres arteriográffal. Előadó:
Szárszó Zoltánné terméktanácsadó. Téma: Hogyan készüljünk
a télre az Aloe Vera termékcsalád segítségével?
OKTÓBER 18. (csütörtök) 18 óra – Kodály Zoltán Emlékest
a faluház színháztermében. Közreműködnek a SZTE JGYPK
Ének-Zene Tanszékének oktatói, hallgatói és együttesei
OKTÓBER 20. (szombat) 11 óra – Az Algyői Általános Iskola
ünnepi megemlékezése az 1956-os forradalomról és szabadságharcról a faluház színháztermében
OKTÓBER 22. (hétfő) – Pihenőnap – a Faluház zárva tart!
OKTÓBER 23. (kedd) 17 óra – Nemzeti Ünnep a Faluházban
18.00 órakor: Kiállítás-megnyitó. 18.30 Szilágyi Perjési Katalin:
A tündér keresztgyereke (Napló a Corvin-közi eseményekről)
című írását a Móra Ferenc Népszínház tagja, Mihály Helga
olvassa fel. 19.00 órakor filmvetítés: Szabadság, szerelem
című magyar film
OKTÓBER 26. (péntek) 18.00 óra – Az Algyői Nőegylet
taggyűlése a faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai
Éva)
OKTÓBER 27. (szombat) 10 óra – Gyermekszínházi előadás a
faluház színháztermében – A Kleopátra c. történelmi mesejáték
a Mandula Színház előadásában
OKTÓBER 29. (hétfő) 16 óra – Ingyenes jogi szaktanácsadás a
faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János)
OKTÓBER 30. (kedd) 9-17 óra Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében
OKTÓBER 31. (szerda) 9-17 óra Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében

Katalin-napi Magyarnóta-est Algyőn
November 24-én (szombaton) 18 órától Magyarnóta-estre várjuk az érdeklődőket. Bakró Lajos és népi zenekara, valamint ismert és kedvelt nótaénekesek gondoskodnak a jó muzsikáról és
a fergeteges hangulatról. Jegyek elővételben kaphatók a faluházban. Katalinoknak a belépés díjtalan!
További információ kérhető: Lele Istvánné Erikától a 62/517172, faluhaz@algyonet.hu elérhetőségeken.

Vásárok
5. (péntek) 9-12 óra
11. (csütörtök) 8-12 óra
11. (csütörtök) 9-12 óra
12. (péntek) 9-12 óra
15. (hétfő) 9-11 óra
16. (kedd) 9-13 óra
18. (csütörtök) 9-12 óra
25. (csütörtök) 9-12 óra
26. (péntek) 9-12 óra
29. (hétfő) 9-11 óra

Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában
Margó méteráru és katonai
ruhavásár
Női divatáru, gyermekruha vásár a
faluház előtti parkolóban
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár
Női, gyermek divat, ruhavásár
a faluház előtti parkolóban
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában
Vegyes iparcikk vásár

Kirándulás: a TITANIC kiállításra
és a Szépművészeti Múzeumba
Kellő számú jelentkező esetén az algyői Faluház, Könyvtár
és Tájház kirándulást szervez a világhírű TITANIC kiállításra
a Millenáris Fogadóba, valamint a Szépművészeti Múzeum „A
rézmetszés virtuózai Dürertől Hogarth-ig” című tárlatára.
Titanic. 1912. április 14-én éjszaka, korának legnagyobb
óceánjáró gőzhajója, amelyet három éven át építettek, első útján
jéghegynek ütközött. 1985. szeptember 1-jéig a tragédia okai
rejtve maradtak, ekkor sikerült dr. Robert Ballard expedíciójának
felfedezni a roncsok pontos helyét. Több éves kitartó munka
során, speciális robot-technológia kifejlesztésével tudták a 4000
méter mélyen lévő tárgyakat felszínre hozni. A Magyarországra
érkező kiállításon a gyűjtemény több száz válogatott darabját
állítják ki. A látogatók minden érzékszervére hat a kiállítás,
valódi jéghegyet érinthetnek meg, így átélhetik, hogy milyen
gyilkosan fagyos volt a tengervíz a tragédia éjszakáján. A Titanic kiállítás 1991 óta a világ 18 országában már több mint
16 millió látogatót vonzott. Közép-Európában először Magyarországon kerül bemutatásra.
A rézmetszés virtuózai Dürertől Hogarth-ig a
Szépművészeti Múzeumban. A sokszorosított grafikai eljárásokat feldolgozó sorozat második tárlatán a legrégebbi mélynyomású grafikai technikát, a rézmetszést mutatja be a Múzeum
mintegy 200 válogatott mű segítségével. A legtöbb alkotás a 16.
századból származik: a német mesterek közül a legkiemelkedőbb
Albrecht Dürer, Heinrich Aldegrever. De képviseltetik magukat
a németalföldi, az itáliai, és a francia mesterek is. A tárlaton bemutatják a mezzotinto technikát is, amelyet főként a 18. századi
művészek alkalmaztak.
Tervezett időpont: október 19. (péntek) reggel. Utazás:
vonattal.
Bővebb információ kérhető: Bereczné Lázár Nórától a
62/517-173, faluhaz@algyonet.hu elérhetőségeken.
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