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Képeslap – a szentről
Megszületett Lili, kedves húgom! 
Apa lett a fi am! – érzékenyült el drága jó férjem, a négy-

gyerekes apa, mikor megtudta: idősebb fi ának lánya született. 
A mostani pillanat nagyszerűsége saját apává nemesedését ju-
tatta eszébe. 

Mióta hírét vette Lili érkezésének a család, mi, nők a ko-
rábbinál is többet beszélgetünk az anyaság kínjairól és 
szépségeiről. Szerettük nézni a csöpp Lilit a búvóhelyén ellesett 
„sokdimenzós vidozon-felvételeken”, hallgatni édesanyja me-
séit „belső életéről”, majd születéséről és az azóta eltelt na-
pokról. De ennél is jobb megérinteni, hallgatni és unokaként/
unokahúgként szeretni Lilit! 

Anna napján érkezett, s bár a Lili (és másodikként a Zoé) 
nevet kapta a legifjabb családtag, Szent Anna védelmét kértük 
neki magunkban – Anna napon, a Szent Anna tiszteletére épült 
algyői templomban. 

Kegyelemmel áldott, ez az Anna név jelentése. Az Annák 
között az első: Szűz Mária édesanyja, akit a legenda és a kato-
likus egyház szerint is Annának hívtak. E szép nevet választot-
tam én is a leányom (második) nevének. Akkor nem gondoltam 
persze a legendára. De Lili, a mi kis szentünk érkezésének tit-
kát is kutatva olvastam el az első Anna történetét.

A legenda szerint a betlehemi Anna és a Názáretből 
származó Joachim húsz évnyi házasság után sem örülhetett 
a gyermekáldásnak. Angyali jelenés hozta a férj és a feleség 
tudtára: imádságaiért és alamizsnáiért Anna egy leányt szül, a 
gyermeket, aki „fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel”, 
Máriának kell nevezniük. Külön-külön megélt látomásukat 
boldogan mondták el egymásnak, mikor Jeruzsálemben a tem-
plomban, az Aranykapunál találkoztak. A hálaadás után Anna 
és Joachim visszatért Názáretbe, a Bethesda-tó közelében lévő 
közös otthonukba, ahol megszületett Mária... A legenda azt is 
tudja, hogy Anna még élt, amikor a szentcsalád nagy Heródes 
halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jé-
zust…

Ünnepéről írja Bálint Sándor: ,,A hazai Szent Anna-tisztelet 
gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége 
mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajá-
ban az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása 
valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással 
függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. Céh-
patrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az 
oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tar-
tozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernáku-
lumot, Máriát a méhében hordozza... A barokk korban Szent 
Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.” Így függ 
össze születés és halál. Mint ahogy a hétköznap és az ünnep.  

Piacon jártam, lekvárt és ebédet főztem, takarítottam és 
más hétköznapi ügyekkel foglalkoztam a napon, mely – lányom 
(egyik) névnapja, s Lili szülinapja miatt – immár kétszeres csa-
ládi ünneppé lett, kedves húgom.

Ölel nővéred:
Ágnes   

Algyői Lovas pálya
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

Díjugrató lovasverseny: C – O kategória, B1 – A, B, C ka-
tegória, B2 – Ifi  kategória, B2 – Nyitott kategóriában, 

C3 – Gyevi Kupa

  9.00 óra:  Civil szervezetek, családok főzőversenye.
 Díjugratás: C – O, B1 – A, B, C kategória.
10.30 óra:  Lovas dalszínház.
11.00 óra:  Díjugratás: B2 – Ifi , 
 B2 – nyitott kategória.
14.00 óra:  Póni világszám bemutató.
14.15 óra:  Díjugratás: Gyevi kupa – C3.
16.30 óra:  Gyerekek pónibemutatója.
17.00 óra:  Tábortűz.
18.00 óra:  Süli Tibor lakodalmas együttes koncertje.
19.00 óra:  Sztárvendég: Dupla Kávé együtets.
20.00 óra:  Lovasbál.

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
Fogathajtó nap

Algyői Lovasnapok

Algyőn idén nincs szabad strand
A Gyevitur Kft. tájékoztatja Algyő lakosságát, hogy a szigorodó 
jogszabályok következtében az ANTSZ idén nem járul hozzá, hogy 
a kft. a Tiszának a nagyközség alatti szakaszán szabad strandot üze-
meltetessen. Tehát Algyőnél: A TISZÁBAN FÜRÖDNI TILOS!

  9.00 óra:  Zenés fogatos felvonulás  
 Algyő utcáin.
10.00 óra:  Fogatok felsorakozása. 
 Köszöntés.
10.15 óra:  Pályabemutató.
11.00 óra:  Akadályhajtás.
12.00 óra:  Jó ebédhez szól a nóta: 
 az Algyői Hagyományőrző 
 citerazenekar játszik.
14.00 óra:  Vadászhajtás.
15.30 óra:  Lovas dáma.
15.45 óra:  Kutyás bemutató.
17.00 óra:  Eredményhirdetés.
17.30 óra:  Algyői Általános Iskola 
 néptánc csoportja.
18.00 óra:  Tombola sorsolás – értékes nyereményekkel, 
 fődíj: egy csikó.
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Európát 70 évre megmentette Hunya-
di János a török hódítástól: 1456. július 
22-én a magyar királyság és az oszmán 
birodalom sorsdöntő csatájában meg-
akadályozta Nándorfehérváron II. Meh-
med seregeinek továbbvonulását. 

A törökök július elején értek a vár alá, 
az ostrom július 4-én kezdődött. A föld-
sáncokba helyezett tüzérség (huszonhét 
ostromágyú, hét mozsár és több száz 
kisebb ágyú) kezdte meg ekkor a vár 
rombolását. II. Mehmed csak egyetlen ro-
hamot tervezett. A védőket kiéheztetéssel, 
az utánpótlás bejuttatását megakadályozó 
teljes ostromzárral kívánta gyengíteni, 
másrészt tüzérségével a falakat próbálta 
annyira lerombolni, hogy az utolsó roham 
már szinte nyílt terepen folyhasson. 

A török szárazföldi csapatok csak a 
Duna és a Száva összefolyásának vár 
előtti részét szállták meg, és a török 
hajóhad parancsnoka, Baltoglu admirá-
lis feladata volt megakadályozni, hogy a 
várba vízi úton erősítés jusson. Baltoglu 
a rendelkezésére álló kétszáz hajót össze-
láncoltatta és Zimony fölött a Dunát teljes 
szélességében lezárta. Baltoglu admirá-
lis hajózára miatt Hunyadi és Kapisztrán 
serege nem tudta befolyásolni az ostrom 
menetét. Addig, amíg a törökök uralták 
a Duna Zimonyon túli szakaszát, a várba 
nem juthatott be erősítés. 

Hunyadi csak egy nagyobb és negyven 
kisebb hajóval rendelkezett, de a környék 
szerb hajósaitól még több mint száz kisebb 
dereglyét szerzett. Brankovics György, 
aki a közeli Becse várából kísérte fi gye-
lemmel az eseményeket, szintén küldött 
néhány szerb sajkát, de a magyar hajóhad 
így is jelentős hátrányban maradt a török-
kel szemben. 

A támadás július 14-én reggel indult. 
A fegyveresekkel megrakott magyar fl ot-
tillát a folyó mindkét oldalán szárazföldi 
csapatok kísérték. A roham nem járt si-
kerrel, a kis magyar hajók nem tudtak any-
nyira felgyorsulni, hogy a török hajózárat 
átszakítsák. Mindkét oldalon nagy vesz-
teséggel járó állóharc kezdődött. A ma-
gyar dereglyék összetorlódtak a török 
hajózár előtt, így a katonáknak nem volt 
hová menekülniük. Egyik oldalnak sem 
maradt más választása, mint az elke-
seredett harc. A több mint öt órás harcban 
döntő fordulatot hozott, hogy Szilágyi Mi-
hály a negyven naszádot útnak indította a 
magyar hajóhad megsegítésére. Az így 
már két oldalról szorongatott törökökkel 

szemben a magyarok számbeli fölénye 
lassan éreztetni kezdte hatását. A dunai üt-
közetet a magyar csapatok nyerték, meg-
nyílt a várba vezető út a felmentő sereg 
előtt. A vízi út szabaddá tétele után Hu-
nyadi mindenekelőtt élelmet szállíttatott 
a kiéheztetett helyőrségnek, majd seregét 
két részre osztotta. A keresztesek Ka-
pisztrán vezetése alatt a Száva bal partján 
letáboroztak, Hunyadi saját serege élén 
pedig csatlakozott a vár védőihez. 

II. Mehmed értesült a dunai vereségről, 
a következőt mondta: „Nehezebben 
ugyan, de elnyerjük, amit akarunk!” Az 
idő múlása, az ellátási nehézségek, az 
elharapódzó pestis már nem kedvezett a 
török seregnek, ezért a szultán július 21-
én kiadta a parancsot a döntő rohamra. A 
védők a hatalmas nyomásnak nem tudtak 
ellenállni, kénytelenek voltak feladni a 
várost. Éjfél után a harc már a vár falai 
körül folyt, amelyen ekkor már öt török 
zászló lobogott. A szultán pasaságot 
és jutalmat ígért harcosainak a lobogó 
kitűzéséért és a magyarok ezt természe-
tesen igyekeztek megakadályozni. Dugo-
vics Titusz, Hunyadi János veterán har-
cosa ekkor vitte végbe hőstettét, mellyel 
az önfeláldozó magyar katona jelképévé 
vált. Dugovics Titusz hőstette lelkesítő 
hatással volt a várvédő csapatokra, hisz 
22-én virradatra visszafoglalták a várost.

Hunyadi csapatlétszáma erősen megfo-
gyatkozott, reménytelennek tűnt a védők 
harca. A török csapatok szintén jelentős 
veszteségekkel várták a következő üt-
közetet.

Kapisztrán és Hunyadi teljesen ellenté-
tesen gondolkodott, Hunyadi átgondoltan 
győzni akart, Kapisztrán önfeláldozóan 
támadni akart.

Hunyadi pihenőt tartott és tűzszünetet 
parancsolt, de néhányan a keresztesek 
közül nem engedelmeskedtek, felmentek 
a várdombra és onnan kezdték nyilazni a 
csapatok között kószáló törököket. Ezen 
felbuzdulva a többiek is átkeltek a Száván, 
utánuk mentek és heves nyílzáport zúdí-
tottak a törökökre.

Kapisztrán ezt és a dolgok kétes ki-
menetelét látva, úgy döntött, hogy vissza-
hívja csapatát: csónakba szállt és elindult. 
Félreértették ezt a keresztesek és még töb-
ben harcba lendültek.

II. Mehmed elvonta a lovasságot a 
tüzérek mellől és a keresztesek ellen in-
dította.

Hunyadi ezt látva nehézlovasságával 
megtámadta a török tüzérséget, akiket ez 
villámcsapásként ért, és még megrongálni 
sem volt idejük ágyúikat.

A törökökre tehát saját ágyúikkal lőttek 
a magyarok. Az elkeseredett lovasság 
próbálta visszafoglalni a tüzérséget, de si-
kertelenül. A csatában II. Mehmed is részt 
vett: a combjába fúródott egy nyílvessző, 
sebesülése következtében eszméle-
tét vesztette. A magyar sereg éjszakára 
visszavonult a várba, hogy felkészüljön 
a következő csatára, de már nem kellett, 
mert a törökök – az éj leple alatt, mindent 
hátrahagyva, kimenekítve szultánjukat 
– visszavonultak Konstantinápolyba. 

A győzelem következtében az oszmán 
birodalom európai terjeszkedése közel hét 
évtizedre megtorpant. 

A győzelem híre sok európai városba 
röviddel a déli harangozást elrendelő pá-
pai Imabulla kihirdetése után érkezett, 
sőt: volt olyan város, ahová előtte. Az is 
előfordult, hogy már a győzelem hírére 
kongatták a harangokat, de az Imabullát 
még ki sem hirdették. A déli harangszót 
tehát sokan már kezdettől fogva a nán-
dorfehérvári diadallal kapcsolták össze. 
Maga a pápa is érezte az összefüggést, 
módosított a kiadott bullán, melynek új 
szövege szerint: mivel Isten győzelemre 
segítette a keresztényeket, a déli haran-
gozás alatt elmondott imák egyben a há-
laadás imái is legyenek. Így változott át 
az eredetileg könyörgésre felszólító déli 
harangszó a nándorfehérvári győzelemért 
való hálaadás harangszavává.     

Canjavec Tamás

Déli harangszó: nándorfehérvári győzelemért való hálaadás

„Szabad-
ságon” 

a könyvtár
Értesítünk min-

denkit, hogy a 
könyvtár augusz-
tus 4-től augusz- 
tus 23-ig zár-
va tart. Nyitás: 
augusztus 25-én 
(hétfőn ½ 10-kor).

Az Algyői Faluház, Könyvtár 
és Tájház, valamint az Algyői 
Tollforgatók Köre téma- és 
műfaji megkötés nélkül irodalmi 
pályázatot hirdet 14 év alatti, és 
14 év feletti kategóriákban. A 
prózai művek terjedelme maxi-
mum 5 gépelt oldal legyen, 
12-es betűmérettel és 1,5-es sor-
távolsággal készüljenek. Versből 

1 pályázó legfeljebb 3 alkotás-
sal pályázhat. Beadási határidő: 
szeptember 15.

Ünnepélyes eredményhirde-
tés Algyő Napján. Az értékelést 
szakmai zsűri végzi: Bene Zoltán 
író, Kátó Sándor író, rendező, 
Újszászi Ilona újságíró.

Díjazás:  14 év feletti kategória 
I. díj 10.000,- Ft (utalvány), II. 

díj 8.000,- Ft (utalvány), III. 
díj 5.000,- Ft (utalvány), 14 év 
alatti kategória I. díj 5.000,- Ft 
(utalvány), II. díj 4.000,- Ft 
(utalvány), III. díj 3.000,- Ft 
(utalvány).

A győztes pályázati műveket 
megjelentetjük Algyő honlapján 
és az Algyői Hírmondó hasáb-
jain.

Pályázati felhívás
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GYEVIÉP Algyői 

Településüzemeltetési és -fejlesztési
Közhasznú Társaság

Algyő, Kastélykert u. 16.
2007. évi beszámolójának főbb adatai

MÉRLEG
Eszközök  adatok ezer forintban
A. Befektetett eszközök  74 692
B. Forgóeszközök 6 298
C. Aktív időbeli elhatárolások 763
Eszközök (aktívák) összesen 81 753 
Források
D. Saját tőke 71 808
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 3 191
G. Passzív időbeli elhatárolások 6 754
Források (passzívák) összesen  81 753 
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú bevétel 48 380
B. Vállalkozási bevétel 13 186
C. Összes bevétel 61 566
D. Közhasznú tevékenység 
 költségei 47 674
E. Vállalkozási tevékenység 
 költségei 12 615
F. Összes tevékenység költsége  60 289

Karbantartás 
a földgáz 
vezetéken 

Algyő Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatala érte-
síti a lakosságot hogy az 
Égáz-Dégáz Zrt. augusz-
tus 15-én (pénteken) 10-
14 óra között karbantartási 
munkát végez az Algyő I. 
gázátadón. A munkavégzés 
ideje alatt a gázszolgálta-
tás szünetel. Megértésüket 
köszönjük.

Molnár Lajos
közterület-felügyelő

GYEVIÉP Nonprofi t  Kft.
Algyő, Kastélykert u. 16.

Telefonszám: (62) 267-567

Vállalunk:
• kertészeti szaktanácsadást;
• kertápolást (fűnyírás, favágás,  
 metszés, ültetés, gyomlálás,  
 sövényvágás), a keletkezett 
 hulladék elszállítását;
• növénybeszerzést (telepítéssel  
 egybekötve);
• szállítást;
• villanyszerelési munkákat;
• klímaberendezések tisztítását.
 

Kedvező árak, rövid határidő!
 
Ügyfélszolgálati irodánkban:
• Délmagyarország 
 hirdetésfelvétel;
• fénymásolás.
Sportpálya, edzőterem bérbeadása.

Ülésezett az önkormányzati testület

Egy helyen az idősek klubja és a családsegítők
Közel húsz témát tárgyalt július 30-i ülésen 

Algyő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete. A tíz megjelent képviselő tanácskozását 
dr. Piri József polgármester vezette. A nyilvános 
ülést néhány algyői civil érdeklődése is kísérte. 

Idei költségvetési rendeletének módosításával 
kezdte munkáját Algyő önkormányzati testülete. 
A korrekcióra azért volt szükség, mert az előző 
ülésen több olyan kérdésről is döntöttek, me-
lyek érintik a költségvetést. „Mellékszálként” 
– Vidács László képviselő felvetése nyomán 
– úgy határozott a testület, hogy fölmérik, mibe 
kerülne, hogy a Borbála fürdő melletti, mély 
fekvésű területen a föltöltés utáni tereprendezés, 
a közelmúltban oda vitt „vadföld” tetejére 20-30 
centis humusz réteg terítése. 

 A távhő díja 10 százalékkal nő
A távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletét 

– a jogszabályok változása miatt – felülvizsgálta 
és módosította a képviselőtestület. Legmagas-
abb hatósági díjáról szólva pedig – a szolgáltató 
kérésére – hozzájárul a mintegy 10 százalékos 
emeléshez, de csak szeptember 1-jétől. Az ezzel 
kapcsolatos vitában – többek között dr. Loydl Pé-
ter képviselő – hangsúlyozta: korszerűsíteni kell 
a mintegy 1200 algyőit érintő távhőrendszert, 
hogy hatékonyabb legyen a szolgáltatás. Mol-
nárné Vida Zsuzsanna alpolgármester és dr. Piri 
József polgármester pedig fölvetette, a távfűtéses 
épületek társasházi alapító okiratainak rendezé-
sét követően meg kell vizsgálni, miként vehetné-
nek részt a felújítást eredményező, úgynevezett 
panel-programban.  

 A víz és csatorna hálózatról
A vízközmű hálózat bérleti díjának elszá-

molását is áttekintették a képviselők. Dr. Piri 
József polgármester azt hangsúlyozta, a szol-
gáltatónak javítania kell a víz- és csatornadíj be-
hajtási arányán.  A Vízügyi Építési Alap terhére 
végzendő munkák is terítékre kerültek. A vitá-
ban több képviselő is elmondta: az esővíz és a 
szennyvíz elvezetése a település némely pontján 
(például a Téglás utca végén) gondot okoz. Ezért 
a lakosság fi gyelmét most is a hálózatok rendel-
tetés szerű használatára hívták föl. 

 Iskola, óvoda és ESZI
Mivel az Egyesített Szociális Intézményben 

(ESZI) megszűnt az átmeneti elhelyezést nyújtó 
ellátás, módosítani kellett az intézmény szervezeti 
és működési szabályzatát, illetve szakmai prog-
ramját. Fontos változás, hogy szeptembertől 
a Piac tér 17. számú épületbe kerül a Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Így csökken 

a szociális feladatokat ellátó intézmény telephe-
lyeinek száma, széttagoltsága. 

Az idősek klubjának 12 órás nyitva tartásával 
a nappali ellátást  a Piac tér 17. számú épületben 
30 személynek biztosítja az önkormányzat. A 
szociálisan rászorultak közül félszáz algyőinek 
biztosítanak napi egyszeri étkezést. 

A családsegítő szolgálatot idén június végéig 
105 algyői kereste föl, főleg szociális és mentál-
higiénés anyagi probléma miatt. Közülük – töb-
bek között – 4 család részesült adósságkezelési 
szolgáltatásban, 12 család kapott adományokat, 
76 személyt segített a rendszeres szociális se-
gély, 17-et a jogi tanács. A gyermekjóléti szol-
gálat családgondozóját 146 alkalommal keres-
ték – alapellátásában részesült 15 gyerek és 10 
család, míg védelemben 6 családból 9 gyermek. 
Rajtuk kívül (3 családból) 12 gyerek él átmeneti 
nevelésben.

Ezen az épületen kívül működik ezentúl is az 
ESZI-hez tartozó Bóbita bölcsőde (Kastélykert 
utca 15.), illetve a védőnői hálózat (Egész-
ségház u. 42.). A két védőnő jelenleg 47 terhes 
nő, továbbá 668 (45 csecsemő, 107 kisgyermek 
és 204 3-7 év közti) gyerek ellátásában vesz 
részt, de nővédelmi tanácsadást is végez. Sőt, 
olyan nagyszabású programokat szervez, mint 
például a szeptemberre időzített, az anyatejes vi-
lágnaphoz tíz éve kötődő helyi rendezvény. 

Bővíteni kell a bölcsődében a csopor-
tok számát, ugyanis a felvehető létszámon 
túl 9 további gyereket szeretnének itt elhe-
lyezni a szülők. A földszinti helyiségek némi át-
alakításával teljesíthető az igény – határozott a 
képviselőtestület.  

Saját művészeti iskolára nincs szükség Algyőn 
– derült ki a szülők körében végzett felmérésből. 
Ellenben a néptánc iskolai népszerűsége indo-
kolja, hogy megvizsgálják, miként csatlakozhat-
nának például a Szeged Néptánc Együttes után-
pótlását is jelentő művészeti oktatáshoz.

A pedagógiai szakszolgálati feladatok (logo-
pédia, gyógytestnevelés, pályaválasztási és 
nevelési tanácsadás) ellátása mellett nagyító alá 
tették a képviselők a közoktatási feladat-ellá-
tási rendszert – a jogszabályok változása miatt 
– Algyőn is. Ebben az óvoda és az iskola esz-
közfejlesztési tervének meghatározása mellett, 
a célok között szerepelt az új iskola építése is. 
Ám ebben a település jövőjét érintő kérdésben 
a képviselők többsége nem támogatta az írásbeli 
előterjesztésben megfogalmazott elképzelést, 
vagyis a Fazekas utcai iskolafejlesztést. Az ön-
kormányzati testület úgy határozott, hogy új 
helyszínt kell kijelölni az új iskolának..

P. I.

Megújult büfé, hangulatos terasz 
a Borbála fürdőben!

Sok szeretettel várjuk régi és új vendégeinket 
eredeti olasz kávéval, kávékülönlegességekkel, 

hűsítő italokkal, jégkrémmel!!

Barátságos árak, kellemes környezet –
 nem csak fürdőzőknek!

Nyitva tartás: 
minden nap ½ 10 –től  20 óráig 

– kivéve: 
szombaton  ½ 9-től  24 óráig.

Redőny, reluxa, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny készítés.
Telelefon: 06-30/953-0395

*
Számítógép javítást és bővítést vál-
lalok. Telefonszám: 06-70/333-3596

*
Sötét huzattal nagy méretű kana-
pé eladó. Érdeklődni: Algyő, Kosár-
fonó u. 26., telefonszám: 267-102.

*
Algyő határában 2 hold szántóföld 
eladó. Ár: 690 ezer forint.
Érdeklődni: 06-30/355-1753.

*
Algyőn a Bartók Béla utcai I. emelet 
1+1/2 szobás panellakás kiadó. Érd.: 
06/30/393-8377. 

Apróhirdetések
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Augusztusban nyit a bölcsi
A bölcsőde július 21. és augusztus 11. között zárva tart.
A gyermekeket augusztus 11-én (hétfőn) reggel 6 órától fogadja a 

bölcsőde. Az új gyermekek számára a beszoktatás a gondozónőkkel 
való előzetes megbeszélés alapján kezdődik meg.

A júliusi térítési díj befi zetésének napja: augusztus 12. (kedd) 7.00-
től  16.00 óráig.

Az intézmény neve: Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde; 
címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 15.; telefonszáma: 62/517-368.

Hét csoport az oviban
Algyő képviselő-testülete júniusi ülésén döntött: a gyermeklét-

szám örvendetes növekedése miatt a hetedik csoport is kialakulhat a 
Szivárvány Óvodában. A csoport működéséhez szükséges feltételeket 
jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítja. A csoport kialakí-
tásával kapcsolatos intézkedések folyamatosak.
 

Óvónők látogatása 
Az új óvodásokkal az óvónők – az előzetes megbeszélés alapján 

– családlátogatás keretében ismerkednek ezen a nyáron is. 
Kérjük, fogadják őket bizalommal!

Karbantartás 
A Szivárvány óvodában a karbantartási munka elkezdődött. Az intéz-

ményben csiszolják, lakkozzák a csoportszobák parkettáját. A gyermek 
mosdók helységeiben tisztasági meszelést végeznek, új törülközőtartókat 
szerelnek fel, a játszóudvar részleges parkosítása megkezdődött. A tor-
naszoba átalakítása folyamatos. A megszépült óvoda szeptember 1-
jétől várja a gyerekeket!
 

Óvodától iskoláig
Az iskolába induló gyermekeket szeptember 1-jén (hétfőn) 7 óra 

30 percre várják az óvodába, ahonnan az óvó nénik, tanító nénik és a 
szülők kíséretében mennek át az iskolai tanévnyitó ünnepségre.
 

Étkezési díj
A szeptemberi étkezési díj befi zetésének időpontja az óvoda 

hirdetőtábláján lesz megtekinthető.
 

Iskolai határidőnapló
Augusztus 25-től minden nap 8–12 óra közt: nyári ügyelet az isko-

lában, a hivatalos ügyintézés időszaka. 
Augusztus 25–26., Fehér iskola: konzultáció a javító vizsgára 

készülőknek.
Augusztus 27., 8.00 óra, Fehér iskola: javító vizsga. 
Augusztus 26-27., 7–17 óra között, Fehér iskola, gazdasági iroda: 

Baráth Jánosnénál ebédbefi zetés szeptember hónapra (részletes tájékoz-
tatás a Fehér iskolánál található faliújságon).                                    

2008. szeptember 1. (hétfő): a 2008/2009-es tanév első tanítási 
napja; 8.00 óra: tanévnyitó ünnepség a Fehér iskolában (Kastélykert 
u. 59.). 

2009. június 15. (péntek): a 2008/2009-es tanév az utolsó tanítási 
napja. 

2008. október 27–31.: őszi szünet.
2008. december 22–2009. január 2.: téli szünet.
2009. április 9–14.: tavaszi szünet.

Nyári táborok hónapja
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház szervezői, munkatársai „tá-

borozós hónapot” tudhatnak maguk mögött. Júliusban három turnusban 
mintegy 80 gyerek számára szerveztünk napközis nyári tábort, kellemes 
kikapcsolódást, felhőtlen szórakozást, számtalan közös játékot, szép él-
ményeket nyújtva a vakációzó nebulóknak. 

A mellékelt fotók is mutatják: változatos programokon vehettek részt 
a táborozók. A helyszínek, a kirándulások, a csapatvetélkedők, a jó el-
látás biztosítása, a kitűnő időjárás mind a siker része, de mindehhez 
nélkülözhetetlen volt a társintézmények, a helyi civil szervezetek, 
közösségek támogatása, segítsége is. Ezúton szeretném megköszönni 
az összefogást, a közös munkát mindannyijuknak.

Köszönet a Gyevitur Kft. munkatársainak, hogy biztosították szá-
munkra az étkezést, és fi gyelembe vették a gyerekek kívánságát a menü 
összeállításában. A Borbála fürdőnek azt, hogy pancsolhattunk, úszhat-
tunk; az Algyői Művészkör tagjainak pedig azért vagyunk hálásak, mert 
kézműves játszóházat tartottak a gyerekeknek, akik sok, szép, maguk 
által készített  ajándékot vihettek haza. Külön köszönet a Lambris Kft.-
nek, mert az anyagot biztosították a kézműveskedéshez. Köszönjük az 
Algyői Lovasklub Egyesületnek, hogy a lovaglás rejtelmeibe, a lovas-
sport szépségeibe próbálták beavatni a táborlakókat. Hálásan köszönjük 
a pénteki ebédeket Bera Sándornak és feleségének, Zsuzsinak: igazi há-
zias ízekkel, palacsintával és fi nom süteményekkel vették le a lábukról 
a gyerekeket. 

Jövőre, veletek, ugyanitt!

Testvértelepüléseinkről érkeztek...
A búcsú hetében, július 21. és 27. között ismét határon túli magyar 

gyerekek táboroztak Algyőn. Testvértelepüléseink közül Martonosról 9, 
Újvárról 14 gyerek érkezett, hozzájuk 8 algyői csatlakozott. Ebben a 
honismereti táborban a táborlakók Algyőn és Szegeden kívül Csongrád, 
Szentes, Baja és a gemenci erdő nevezetességeit, szépségeit is megis-
merhették.

Lele Istvánné

A szentesi Művészetek Házában



52008.  augusztusi Hírmondó  Civil tükör

A mozgáskorlátozottak tervei
Júliusi klubnapunkon már jövő hónapra tekintettünk. Tervünk 

szerint augusztus 13-án kipróbáljuk magunkat a „kőtt kalács” 
sütésben a tájházban. Szent István nap környékén pedig megis-
mételjük a tavalyi elsőrangú kakaspörkölt főzést. Augusztus 27-
én kirándulunk: megtekintjük Budapesten a Tropicárumot  és a 
Parlamentet.

Júliusi klubfoglalkozásunkat szép élménnyel zártuk: meg-
nézhettük Magyar Józsefné Anna varázslatos mini füvészkert-
jét és bio veteményesét a Szüret utcában. Családias hangulatban 
jó tanácsokat is kaptunk a biokert létesítésére, és a házigazda 
még 1-1 növényt is felajánlott a tagtársaknak – a megfelelő ülte-
tési időben. Előre is köszönjük.

Sermann József
vezetőségi tag

 KOBAK-nyertes
A Karinthyt Olvasók Baráti Köre (KOBAK) irodalmi 

pályázatot hirdetett a tanév idején. A pályázaton Karinthy Fri-
gyes: Tanár úr kérem című regényét kellett feldolgozni, feladat-
lap segítségével.

A falu könyvtárosa, Kis Mihályné Nusika néni biztatására 
részt vettem a pályázaton. Érdemes volt! Sok új ismeretet sze-
reztem az író életérről, családjáról, munkásságáról.

Munkámat a KOBAK emléklappal és egy szép könyvvel 
jutalmazta, valamint meghívtak egy novemberi irodalmi estre a 
Millenniumi Kávéházba.

Molnár Dóra 
6/A osztályos tanuló

Kertész leszek, fát nevelek…
Augusztusi teendők

Algyőn jártak a vásárhelyi 
művészeti önképzőkörösök

Derűs reggelre ébredtünk július 11-én, pénteken. Izgatot-
tan mentem ki a vásárhelyi buszmegállóba – vendégeket vár-
tam. Ezen a napon ugyanis Algyő bemutatását, megismertetését 
terveztem, előtte a könyvtárba csendesen elvonulva készültem 
egy kis anyaggal a falu történelmi múltjáról.

A  meghívott vendégek: a Vásárhelyi Művészeti Önképzőkör 
tagjai. Dr. Cserjés Katalin vezetésével tették tiszteletüket a fa-
lunkban. 

Az első utunk a Borbála fürdőbe vezetett, ahol Zsura Zoltán 
bemutatta a létesítményt. Aztán a faluházban Bene-Kovács Zol-
tán igazgató fogadta a csoportot, és Algyő történelmi múltjáról 
tartott előadást, majd munkásságáról érdeklődtünk. A templom 
felé vettük az irányt, útközben arról beszélgettünk, hogy mi-
lyen szép is ez a közösségi ház, és itt mindig történik valami: 
ott jártunkkor tánctábort tartottak. Útközben bemutattam a pol-
gármesteri hivatalt, a tájházat, a könyvtárat. 

Megérkeztünk az algyői templomhoz, amit – a tisztelendő úr 
rövid tájékoztatója után – belülről is megtekintettük. Eszembe 
jutottak az egykori emberek, akik évszázadokon keresztül itt 
éltek, e műemléki templom közelében.

A Tisza-partot vettük célba – arra is utalva, hogy halászfa-
luban járunk. Sétánkon megemlítettük a tatárjárást, a tiszai ár-
vizeket is. Belemártottuk a Tiszába a lábunkat, így hűsöltünk. 
Innen Szüret utcai otthonomba hívtam a vendégeket – a dió-
fa árnyékában kisebb botanikus kert fogadja látogatóimat. 
Rajzaimat, festményeimet is megtekintettük. A látogatás ha-
tására írt sorokat vendégkönyvem lapjai őrzik. Az algyői kirán-
dulást a halászcsárdabeli étkek, a falatozás melletti beszélgetés 
koronázta.

Legközelebbi közös utunk a Duna-kanyarba visz.
Magyar Józsefné Anna 

Senior úszók versengése
A III. Tótkomlósi Országos Senior Úszóversenyen az algyői 

Borbála fürdő színeiben induló Szilágyi-Perjési Imre szép sike-
reket ért el. A július 19-i versenyen a 33 méteres pillangó szám-
ban aranyérmes, a 33 méteres gyorson bronzérmes lett, 133 mé-
teren vegyesben szintén első helyezést ért el. 

Parketta lerakást, 

csiszolást, lakkozást, 

valamint szőnyegpadló 

és pvc ragasztást vállal 

szakember.

Érdeklődni: 

a 06-20/941-85-96 

telefonszámon.

Felhívjuk az algyőiek 
fi gyelmét, 

hogy 
a Kosárfonó utca 

42. szám alatti 
Termény- és tápboltban 

kaphatók:

– horgászcikkek,
– csalik, etetőanyagok,
– száraz kutyaeledelek.

1. Hagymások
A tigrisliliom tövében megbújó sarjhagymákat augusztusban 

ültethetjük. Elég ha 10-15 cm sortávolságra helyezzük el. A 
tőtávolság körülbelül 5 cm legyen. 

A fehér liliomot az új hajtások megjelenése előtt ültessük át. 
Mivel az elvirágzás után újra kihajt, az ősszel kibújt hajtásokkal 
telel át. Ezért kell ebben a szakaszban elültetnünk. Csoportosan 
ültetve mutat jól.

2. Magvetés
A júniusban elvetett százszorszép, árvácska e hónapba palán-

taként kerülhet az ágyásokba. Végleges helyükre csak tavasszal 
ültessük. A sorok 20 cm-re, a tövek 10 cm-re legyenek.

Mindezekhez jó munkát!
D. R.

„REKVIEM” Temetkezési Vállalkozás
az Algyői temetőben. Telefonszám: 06-20-32–77–406.

Teljeskörű temetkezési szolgáltatással állunk az algyői lako-
sok részére, bemutatóterem, gyász, illetve köszönet-
nyilvánítás (DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 06-20-9433645
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Augusztus    04-től   augusztus  08-ig:       08.00-tól 12.30 óráig.
Augusztus    11-től   augusztus  15-ig:      12.30-tól 16.30 óráig.
Augusztus    18-tól   augusztus  22-ig:      08.00-tól 12.30 óráig.
Augusztus    25-től   augusztus  29-ig:      12.30-tól 16.30 óráig.

Augusztus 4-től augusztus 15-ig  dr. Bakó Ildikó szabadságon lesz, 
helyettesíti: dr. Kálmán Antónia (a rendelési idő nem változik).  

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15 óra között
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00 óra között
 Péntek:  9.00–14.00 óra között

 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte-
tés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fogászati röntgen 

 ultrahangos fogkő eltávolítás  fog-
fehérítés, fogékszer  tömések minden fajtája  góckutatás

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

Hétfőn, szerdán: 12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken: 
  07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).

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

Igénybe vehető szolgáltatások:
* vérvétel minden héten * otthoni szakápolás * kezelések 

mini-fi zikoterápiás készülékkel otthonában vagy a rendelőben * 
fényterápiás kezelések * foglalkozás-egészségügyi alkalmasság 

és hivatásos jogosítvány hosszabbításának megszervezése.

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

Augusztus   04–augusztus 08. között:   12.30-tól 16.30 óráig;
Augusztus   11–augusztus 15. között:   07.30-tól 12.00 óráig;
Augusztus   18–augusztus 22. között:  12.30-tól 16.30 óráig;
Augusztus   25–augusztus 29. között:  07.30-tól 12.00 óráig.

A rendelésen 08.18.–08. 29. között dr. Bakó Ildikó helyettesít.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756. Telefon: 268-038.

Nyári összevont rendelés június 30-tól  augusztus 29-ig.
 
Hétfő: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
Kedd: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
Szerda: 10-től 12-ig (Vadas Márton) 12-től 14 -ig Algyő.
Csütörtök: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
 Tanácsadás:   12-től 14-ig Algyő.
Péntek: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12.00-ig Algyő.
 
Elérhetőségek 12–16 óra között: 
  30/963-3756 Dr. Molnár Mária.
                             30/212-8495 Dr. Elek Ágnes
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, Egészség-
ház u. 42. Tel.: 267-234
Az 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: 15–19 óráig.

Telefon: 20/965-0997

Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
 Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak
 Esztétikus, kozmetikai fehér tömések
 Fogtömések minden fajtája
 Fogpótlások  egyéni igényekhez igazítva
 Ultrahangos fogkő-eltávolítás
 Fogfehérítés, fogpolírozás
 Fogékszerek felrakása garanciaidővel
 Lézeres nyálkahártya kezelések
 Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

 MOL, ORP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42.   Telefon: 517-261

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra között; 

szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: 

a 06-20/981-35-75 telefonszám.
Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fi zetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS 
MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. Telefon: 474-374. 
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, 
vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Házasság
Bencsik Károly és  Kiss Tímea 
(2008.06.21-én), Tóth Péter és 
Varró Linda (2008.06.25-én) 
házasságot kötött. Sok boldog-
ságot!
Születés
Megszületett Erdélyi Balázs And-
rás (2008.07.01.) – anya: Szűcs 
Judit, apa: Erdélyi András;  Bol-

dizsár Réka (2008.07.07.) – anya: 
Barna Gabriella, apa: Boldizsár 
Zoltán; Bozóki Joel (2008.06.16.) 
– anya: Fodor Ágota, apa: 
Bozóki Tamás; Balogh Edgár 
(2008.06.18.) – anya: Zombori 
Ildikó, apa: dr. Balogh József; 
Mihály Brigitta (2008.06.21.) 
– anya: Bakó Tünde, apa: Mihály 
József. Gratulálunk!

Homlokzati és guruló 
állvány bérelhető. 

Homlokzati hőszigetelést 
vállalok. 

Az állványokról 
érdeklődhet, és a 

hőszigetelésre előjegyzést 
kérhet 

a 06-30/987-40-60-as 
telefonon.

Hévízen a tófürdő, 
kórház és buszpályaudvar 

mellett 
a sétáló utcában

 3 fő részére üdülési jog 
eladó vagy kiadó 

a 45. hétre.

Ár: 
690 ezer forint 

vagy 40 ezer forint.
Telefonszám: 06-30/355-1753



72008.  augusztusi Hírmondó  Visszatekintő

Berkes nagyszerű szereplése 
a Szamos kupán

Az algyői Berkes István nagyszerű 
szereplésével avatta fel az elmúlt hétvé-
gén a pusztaottlakai Dragán-major öthek-
táros területén kialakított versenyhely-
színt az újkígyósi Viharsarok Autó-Motor 
Sport Egyesület (Viharsarok AMSE) szí-
neiben. A szervezők szerint a pálya alsó 
része kicsit technikásabb, az egyenes 

szakaszok gyorsak, úgyhogy kihívást jelentettek a versenyzőknek. 
Forró nyári melegben közel 900 néző látogatott ki az autocrossra, 100 
tisztelet jegyet osztottak szét a rendezők! A megrendezett 4 kategória 
közül a Divízió2-ben (1600 cm3) induló Berkes István kategóriája 2. 
helyét szerezte meg. Így 51 ponttal a biztos 2. helyen állva várhatja 
a Nagykategória bajnokságában az augusztus 17-ei Tótkomolósi ver-
senyt. Az algyői versenyző támogatóinak ezúton is köszönjük a sok-sok 
segítséget! 

Támogatók: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház (Algyő), Bakos 
Karosszéria és Gumijavító Műhely (Algyő), Lagúna Söröző (Algyő), 
Rádió7 és www.promenad.hu (Hódmezővásárhely), Szívós Mihály és 
családja (Algyő), Oláh Endre (Algyő), Wolf Motor – Farkas Gábor 
(Sándorfalva). Külön köszönet a versenyen segítő baráti társaságnak és 
a szurkolóknak!

Masszírozó tevékenységemet megkezdtem 
az Algyői Borbála fürdőben.

Sok szeretettel várom vendégeimet
- talp, egész test.

- olajos masszázs,
- celluit, narancsbőr,

-  thai masszázs
 

Kis Lászlóné ( Ildikó)
Bejelentkezés: 

a Borbála fürdő 517-520  telefonszámán, 
vagy a 06-70/350-0319 mobilon.

Belépő nincs.

Pedikűr, manikűr, 
műköröm 
Algyőn, 

a Borbála fürdőben.

Kedd, csütörök:       16 órától   19 óráig;
Szombat, vasárnap:    9 órától   13 óráig.      

Sok szeretettel várom vendégeimet!      
Bejelentkezés: 

a Borbála fürdő 517-520 telefonszámán, 
vagy 14 óra után a 06/30/645-1913 mobilon.

Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével 
szombatonként 18 órától 

Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium 
éttermében.

Zenész: Sándor Csaba

Asztalfoglalás telefonon: a 268-078, 
illetve a 06-20/335-5479 számon.

Színesben még szebben
Az Algyői Hírmondó – 2008. júniusától, az önkormányzati támoga-

tásnak köszönhetően – részben (8 színes oldal, a többi, ha van, fekete-
fehér) színes fotókkal, rajzokkal illusztrálva jelenik meg. Ez lehetővé 
teszi, hogy hirdetőpartnereink közleményeit is színes fotókkal, logók-
kal közöljük. A lehetőségekről, a színes hirdetések emelt áráról a fa-
luházban, illetve a könyvtárban kapnak tájékoztatást az érdeklődők.

Algyő központjában üzlethelyiség 
kiadó! 

Érdeklődni
a 06-30/578-9204 telefonszámon lehet.

Jelentős pillanat a GYEVIÉP 
Nonprofi t Kft. életében… 

A 2008. májusi képviselőtestületi ülésen az üzleti tervben javasolt 
gépbeszerzést Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselői elfo-
gadták, megszavazták. 

Fróman Gábor műszaki előadó kollégával január óta folyamatosan 
fi gyelemmel kísértük a kiállításokat, gépbemutatókat. Információkat, 
üzemelési adatokat gyűjtöttünk, árajánlatokat kértünk be az elképzelé-
seink alátámasztására. Fontos szempontként jelöltük meg a könnyen 
kezelhetőséget, a célszerűséget és a sokoldalúságot.

Vidács László szakmai ismereteivel és tapasztalatával segítette 
munkánkat, a szakszerű és körültekintő javaslatunk összeállítását.

Az Agrolánc Kft. termékei közül a következők kerültek megren-
delésre: 

– TTR 4400 HST traktor ( fűtött fülkével, fűgumival, terepmintás gu-
mikészlettel )

– Adapterek közül: 400 literes sószóró, hidraulikus állítású hótolólap, 
egytengelyes utánfutó, szárzúzó, homlokrakodó, fűnyíróasztal.

Mindezek együttes értéke 11 millió 988 ezer forint.
2008. július 24-én Fótról megérkezett a szállítmány. Az önkormány-

zat udvarán mutattunk be dr. Piri József polgármester úrnak, Molnárné 
Vida Zsuzsanna alpolgármester asszonynak és Bakos András képviselő 
úrnak. 

Az Agrolánc Kft. ügyvezetője, Szemerei Károly személyesen navigál-
ta az átadás pillanatait. A beüzemelést, betanítást, illetve az öröm pilla-
natait a mellékelt fotók örökítik meg.

Ezúton köszönöm meg a képviselőtestület tagjainak a munkánkhoz 
szükséges berendezés beszerzéséhez adott támogatásukat.

Dohány Renáta ügyvezető
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Honfoglalás kori étkek versenye
Szeptember 6-án (szombaton) az algyői szabadidőközpontban  is-

mét megrendezik   a   helyi hagyományokra épülő, tájjellegű  HONFO-
GLALÁS  KORI  NOMÁD ÉTELEK  FŐZŐFESZTIVÁLJÁT.

A  versenyre 3 kategóriában lehet jelentkezni: bográcsban, nyárson, 
és parázsban készült ételek készítésével.

A versenyzők csapatokat is alkothatnak, de egyedül is versenyezhet-
nek. Minden egyes versenyző legalább 10 adag étel készítésére vál-
lalkozzon, ebből egy adagot a zsűri részére kell szervírozni. 

A verseny megkezdése előtt a versenyzők kötelesek leadni a 
szervezőknél a résztvevők nevét, a készítendő étel  fantázianevét.

Elbírálási szempontok: az étel elnevezésének leleményessége, fi -
gyelemfelhívó hatása és összhangja az elkészült étekkel; a készítés 
hagyományos jellege, a hagyományokat őrző felszerelés használata; 
az étel íze, kinézete, a tálalás módja; valamint az étel készítőjének 
hagyományhű  ruhája. A szervezők biztosítják a  területet, a tűz alá való 
fémtálcákat, a tűzifát, ivóvíz- és áramvételi lehetőséget, a szelektívhulla-
dék gyűjtést. A versenyzőknek kell hozniuk a bográcsot, állványt, nyár-
sakat, sátrat, asztalt, széket, a megfelelő dekorációt, műanyag pohara-
kat, tányérokat, evőeszközöket, a főzéshez szükséges alapanyagokat és 
eszközöket, illetve a fa aprításához a baltát.  A felhasznált alapanyagok, 
nyersanyagok és élelmiszerek kifogástalan minőségéért a csapatnak kell 
felelősséget vállalnia. A zsűri 3 tagú: elnöke Csányi Sándor, a Szolnoki 
Gulyásfesztivál Egyesület elnöke.

A hivatalos tűzgyújtás délelőtt 10 órakor lesz.
A műsorról a szeptemberi Algyői Hírmondóban olvashatnak az 

érdeklődőket. A fesztivál programjáról, a versenyző csapatok felada-
tairól részletes információt a 426-267, illetve  a 20/3857079-es telefon-
számon Csiszer László ad.

Főzzünk együtt az idei Lovasnapokon!
Az Algyői Lovasklub Egyesület az idei Algyői Lovasnapokon is-

mét meghirdeti főzőversenyét: augusztus 23-án (szombat) délelőtt a 
szervezők az algyői civil szervezetek, baráti társaságok, magányszemé-
lyek jelentkezését várják. Megkötés nélkül, bármilyen étel készíthető. 
Bővebb felvilágosítást kérhetnek: Bakos István elnöktől, a 30/223-
0017-es telefonszámon.

Rendezvénynaptár
AUGUSZTUS 1–10: A faluház zárva tart.
AUGUSZTUS 11–15.: Néptánc Tábor (Bozóné Hegedűs Edit).
AUGUSZTUS 13. (szerda), 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. 
 fogadóórája a faluház földszinti kistermében 
 (Csókási Ágnes számlázási előadó).
AUGUSZTUS 13. (szerda), 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői 
 Csoportjának taggyűlése a Tájházban (Kapota Mihály).
AUGUSZTUS 13. (szerda), 17 óra: Drámafoglalkozás 
 (Bereczné Lázár Nóra).
AUGUSZTUS 20. (szerda), 10 óra: Szent István és az államalapítás 
 ünnepe – ünnepi szentmise a Szent Anna-templomban, 
 az új kenyér megszentelése.

Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély 
János, Harcsás Gizella, Honti Katalin, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, 

Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu

Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: GOLD PRESS Nyomda

Algyői alkotók, 
kézművesek kerestetnek!

Kézművesek sátra az Algyői Lovasnapokon

Az Algyői Lovasklub Egyesület az idei Algyői Lovasnapokon 
megjelenési lehetőséget ajánl, kézműves bemutatóval egybekötve az 
algyői alkotók, kézművesek részére. Cél: a gyevi népi kismesterségek, 
egyéb kézműves technikák népszerűsítése, a helyi alkotók ismertségé-
nek biztosítása ingyenes megjelenés formájában. A szervezők kérik: 
bárki bármilyen igényes népi technikával jelentkezhet a Lovasnapok 
első rendezvénynapjának reggelén a helyszínen. Ajánlott: kézműves 
bemutató tartása, igényes kézműves kiállítás összeállítása a felállított 
bemutató sátorban. 

Bővebb információ kérhető: faluház, Bereczné Lázár Nóra, tele-
fonszám: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu, Bakos István elnök: 
30/223-0017. Jelentkezési határidő: augusztus 15.

Rajzpályázat: Én és a lovak

AUGUSZTUS 23-24. (szombat, vasárnap): Algyői Lovasnapok 2008.
AUGUSZTUS 25. (hétfő), 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás 
 a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).
AUGUSZTUS 29. (péntek), 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház 
 földszinti kistermében.

Algyői reformátusok
Református istentiszteletet tartanak minden hónap 4. vasárnapján 

(legközelebb augusztus 24-én) délután 3 órakor az algyői római katoli-
kus templomban. Mindenkit szeretettel vár:

Papp László református lelkész

Kézirat, hirdetés
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a könyvtár 

augusztus 4-től 23-ig zárva tart. Ezért az Algyői Hírmondó 
szerkesztősége a kéziratokat, hirdetéseket augusztus 12-től a faluház-
ban gyűjti. A faluház hétköznap 8-21 óra között, hétvégén a rendezvé-
nyek időszakában tart nyitva.

Vásárnaptár
AUGUSZTUS 14. (csütörtök), 9-13 óra: Ruha, cipő, vegyes iparcikk 
vásár a faluház előcsarnokában. 

Az Algyői Lovasklub Egyesület az idei Algyői Lovasnapok kere-
tében rajzpályázatot hirdet gyermekek részére a lovakhoz való kötődés, 
lovaglás témakörben. A szervezők az alkotásoknak kiállítási lehetőséget 
biztosítanak a lovasnapok helyszínén. Eredményhirdetés: augusztus 

23-án (szombaton) a 
lovasnapi színpadon. 
Az alkotások beadási 
határideje és helye: 
augusztus 15. (pén-
tek), faluház. 

Értékes nyere-
mények és kiállítási 
lehetőség! 

Bővebb információ 
kérhető: faluház, 
Bereczné Lázár Nóra, 
telefonszám: 62/517-
173, faluhaz@algyo-
net.hu, Bakos István 
elnök: 30/223-0017.


