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Képeslap – a jubileumokról
Az ötödik telünk lesz itt, az algyői Tisza-parton, kedves
húgom. Ez is jubileum. Algyővel együtt ötödik alkalommal ünnepeljük a függetlenséget október 1-jén.
Bennünket a munkahelyi hajtás és a város szépsége kötött
Szegedhez. Algyőt a kőolajkincs miatt kényszerítették házasságra Szegeddel. Mi visszaszereztük a természethez való
kapcsolatunkat azzal, hogy az itteni Tisza-partra költöztünk. Algyő, a honfoglalás kori település pedig visszaszerezte
önállóságát azzal, hogy népszavazáson mondta ki: elválik
Szegedtől.
Győztek a gyeviek: 1997. október 1-jén Algyő község – eredeti közigazgatási területi határokkal – újjászületett. Jeles
nappá lett október első napja itt, az algyői Tisza-parton. A
község önállóvá válásának kihirdetésére ünnepséget szervezett
az Ősgyeviek Baráti Köre, az Algyői Nőegylet és az Algyői
Gazdakör – olvasom az Algyő a maga kenyerén című emlékiratban. Fölolvasták az államfő algyőieknek címzett levelét,
melyet a település „történetének jeles napján, községavató ünnepük alkalmából” írt. Aztán önkormányzati választást tartottak, november 28-án megalakult a saját képviselő-testület…
Elkezdődött Algyő új élete.
A tíz évvel ezelőtti október 1-jén, 1998-ban tartotta a helyi
önkormányzat az első függetlenségi ünnepet. Akkora készültek
el a község jelképei (a címer és a zászló), akkor adták át először
a díszpolgári címet és a községi kitüntetéseket. Ez is jubileum.
Október 1. – amúgy, a maga pőreségében – az évnek a 274.
(szökőévben, így idén is: 275.) napja – a Gergely naptár szerint. Az esztendőből még 91 nap van hátra. Névnapot ül ilyenkor Malvin, no meg Bazsó, Diké, Euridiké, Ludovika, Malvina,
Reming, Rémus, Rémusz, Rómeó, Teréz, Tereza, Terézia, Teri,
Terka, de még Tessza is.
Az időben visszanézve az első jeles október 1-jét 965-re,
XIII. János pápa megválasztása teszi a Wikipédia. Az internetes lexikon szerint e napon kezdte meg működését 1867-ben
a Magyar Általános Hitelbank, 1869-ben pedig az OsztrákMagyar Monarchiában – a világon elsőként – használni kezdik
a postai levelezőlapot (a képeslap ősét)!
Évfordulós ünnepek is akadnak: október 1-jén száz esztendeje, hogy Henry Ford bemutatta a (makói Galamb József
tervezte) T-modellt; vagy hogy elindult az első szegedi villamos
(az algyőieknek fontos kapcsot jelentő) Rókusi pályaudvar és
Személyi pályaudvar között.
Virágos ünnep is október 1.: a nagyközségben immár második éve osztanak díjat azok között, akik részt vesznek a tavasszal
meghirdetett virágosítási mozgalomban. Ez csak egyetlen
olyan akció, amivel az algyőiek saját ünnepükké nemesítik ezt
a napot. Mert Algyőn megszokták, egy évtizede, hogy október
1-jére ünnepi önkormányzati testületi ülésre invitál a faluházi
meghívó, zene szól, kiállítás nyílik, könyv lát napvilágot, kedves
húgom. Idén éppen a neked is címzett Algyői képeslapok.
Szeretettel ölel nővéred:
Ágnes

Virágos Algyő

Október 1-jén, nagyközségünk függetlenségi ünnepén adták az
algyői virágosítási mozgalom díjait is. (Részletek a 6. oldalon.)
Az egyik legszebb algyői parkrészlet: a Borbála fürdő és az
algyői sportkomlpexum közötti terület. (Fotó: Dohány Renáta)

Októberi ünnepek
OKTÓBER 6.: Az aradi vértanúkra emlékezve az Algyői
Faluház, Könyvtár és Tájház,
valamint a Móra Ferenc Népszínház a faluház színháztermében október 6-án, hétfőn
18 órától bemutatja Bene
Zoltán: Istennél a kegyelem
(Történelmi játék 13 képben,
Damjanich János leveleinek
felhasználásával) című történelmi játékát.
OKTÓBER 23.: Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
évfordulóján, október 23-án,
csütörtökön 17 órakor az algyői Országzászlónál helyezzük el a nemzeti ünnep hősei
előtt tisztelgő koszorúkat,

virágcsokrokat, majd 18
órától a faluházban a Szabad Ötletek Színháza ad
emlékműsort.
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Algyő napja

Algyő napja: könyvbemutató és ünnepi testületi ülés
Ünnepi eseménysorral
ünnepli Algyő 2008-ban
is, hogy 1997-ben – népszavazás eredményeként
– a település levált Szegedről,
visszaszerezte
önállóságát, saját önkormányzatot választott.
A nyitány: Algyő napját – néhány éves, szép
hagyomány folytatásaként
– idén is könyvbemutató
köszöntötte. Algyői képeslapok címmel Újszászi
Ilona gyűjtötte kötetbe az
Algyői Hírmondó címlapján 1994-1998 között
napvilágot látott „anziksz-sorozatot”.Az öt év
alatt hónapról hónapra
született 60 levélkében
rögzített algyői hangu-

latot Segesvári Csaba
(képeslapszerűen a kötetbe illesztett) 16 fotója illusztrálja. A szeptember
30-án a faluházban tartott bemutatón Horváth
Dezső újságíró ajánlotta

Hagyomány immár Algyőn,
hogy október 1-jén ünnepi képviselő-testületi ülésen értékeli az
elmúlt egy évet dr. Piri József polgármester, majd átadják a községi
kitüntetéseket.
ALGYŐ
NAGYKÖZSÉG
DÍSZPOLGÁRA kitüntetésben
részesült idén: ALFRED WOLLINGER. (Algyő testvértelepülése, Hebersfelden polgármester
méltatásáról lapunk júliusi számában olvashattak.)
HARCSÁS GIZELLA a település lakossága érdekében végzett odaadó, önzetlen munkájáért:
ALGYŐ KÖZSÉGÉRT kitüntetésben részesült. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen elhangzó
méltatás szerint: Harcsás Gizella
Szegeden született 1956. december 23-án. A szarvasi Óvónőképző
Főiskolán szerzett diplomát.
Szakvizsgái: operátor, gyermekés ifjúságvédelmi tanácsadó,
adósságkezelő tanácsadó. 20002003 között kórusvezetője volt az
algyői Parlandó Énekegyüttesnek,
elnöke a Dél-alföldi Település
Egészségterv egyesületének. Tagja az Algyői Nőegyletnek, rendszeres közreműködője a faluház
Irodalmi Kávéházainak, felolvasó
estjeinek. A ’90–es évek óta
jelentős szerepet vállal a település
közösségeit formáló munkájában, számos önként vállalt funkciót lát el. 1999 óta dolgozik Algyőn. Tagja az Algyői Hírmondó
szerkesztőbizottságának, az Algyői Borbarátok szervezetnek.
2003-tól munkatársa Algyő Nagyközség Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézmény Családsegítő
Szolgálatának. Munkájának köszönhető az algyői családok men-

az olvasók figyelmébe a
könyvecskét,
melynek
borítóját Pászka Csanád
tervezte, s a Majzik István által vezetett Bába és
Társa Kiadó gondozásában, az algyői önkor-

mányzat
támogatásával
jelent meg. Horváth Dezső
megemlítette: Ágnesnek a
húgához írt képeslap-sorozatát olvasva neki Mikes
Kelelem (1690-1761) törökországi levelei is eszébe jutottak.
Az első „Édes néném!”
megszólítású levelet 1717
októberében Gallipoliból
írta Mikes Kelelem, az
utolsót 1758. decemberében, Rodostóból keltezte. A leveleskönyv XIV.
Lajos korának, a francia
klasszicizmus századának
divatos irodalmi formája
– mondják az irodalomtörténészek. Beszélhetünk
valóban elküldött misszilis, és nem elküldésre

Algyő legújabb kitüntetettjei
tális és szociális problémáinak feltárása és segítése. A rászorulókat
időben a megfelelő szakemberekhez irányítja. Algyőhöz családtagjai, édesanyja és húga köti.
BAKÓ FERENC a település
kulturális életének formálásában
betöltött meghatározó tevékenységének elismeréseként: ’ALGYŐ
KÖZSÉGÉRT’ kitüntetésben részesült – posztumusz. Bakó Ferenc Algyőn született 1944-ben,
az Algyő napi ünnepet már nem
élhette meg. Felesége: Belovai
Magdolna, gyermekeik: Tibor
és Ferenc, családja, barátai, jó
ismerősei, a község színházszerető
közönsége is gyászolja. Bakó Ferenc informatikai műszerész volt.
Az Algyői Általános Iskola elvégzése után a Rózsa Ferenc Villamosipari Technikumban szerzett
szakvégzettséget. Technikusi szakvizsgát szerzett. A kezdetek óta az
algyői Móra Ferenc Népszínház
tagja, meghatározó személyisége
volt. Láthattuk Ratkó József:
Segítsd a királyt! Sámánjaként,
Örkény: Tóték papjaként, megszemélyesítette Moliére: Úrhatnám polgárának Jourdainjét, A
Fösvény Harpagonját. Wurm
szerepét kapta Schiller: Ármány
és szerelem című drámájában,
Sámuel Úr volt Jókai: A Földönfutó című vígjátékában. További
felejthetetlen alakításai: az Ismeri Ön a Tejutat?, Móricz egyfelvonásai, a Népszínház egyéb
kamaradarabjai, felolvasóestjei.
Kátó Sándor színművész, rendező, a Móra Ferenc Népszínház
vezetője ekképpen méltatja a
kitüntetettet: „Bakó Feri barátom

A Borbála Fürdő értesíti kedves vendégeit!
Idén október 6-tól előre láthatólag október
11-ig karbantartási munka miatt a fürdő nyitva tartása szünetel. Tervezett nyitás: október
11-én szombaton 8 órától.
*
Értesítjük kedves vendégeinket, hogy új
szolgáltatással igyekszünk kedveskedni a
hozzánk ellátogató vendégeinknek. 2008. szep-

nagyszerűsége, emberi nagysága éppen egyszerűségében,
őszinteségében rejlett. Feri ezzel az adottsággal, tehetséggel
született. Ezt tanítani nem lehet!
A jóindulat, segítőkészség mindmind jellemezte. Bírált és bírál –
örömünkre, sértés nélkül. Előbbutóbb mindig kiderült, hogy igaza
volt. A Móra Ferenc Népszínház
eddigi sikeres működésében, tevékenységében is oroszlánrésze
volt.” Hitvallása volt: „A vidéki
és szórvány magyarsággal való
törődés.” Algyőhöz a szülőföld
szeretete kötötte.
BAGHY DEZSŐNÉ MAKRA
ILONA a település múltját kutató, irodalmi tevékenységének
elismeréseként ’ALKOTÓI DÍJ’
kitüntetésben részesült. Baghyné
Makra Ilona pedagógus, jelenleg nyugdíjas. Kiskundorozsmán
született 1937-ben. Szegeden
szerzett általános iskolai tanító,
majd történelem szakos tanári
diplomát. Speciális végzettsége: napközi otthonos nevelők
továbbképzése, történelem szakos
tanárok továbbképzése. 19711992 között volt az Algyői Általános Iskola dolgozója, igazgatója.
Átvehette a Kiváló Munkáért
Kitüntetést az akkori művelődési
minisztertől 1979-ben és 1988ban, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést 2001-ben a
művelődési minisztertől, Honvédelmi Érdemérem Kitüntetést az
akkori honvédelmi minisztertől
1986-ban, a Magyar Úttörő
Szövetség megalakulása 25. évfordulójára alapított kitüntetést
1973-ban, a Művelődési Miniszter

Borbála hírei
tember 27-től fürdőnkben álló szolárium
működik. Új szolgáltatásunkat bevezető áron
150 Ft/2 perc vehetik igénybe.
*
A téli hidegben keresse fel a Borbála Fürdő
termál és melegvizes medencéit! A hosszú
estéket töltse szaunánkban, vagy sportoljon

szánt fiktív levelekről. A
Törökországi levelek tudatos író műve. Nyilván
utólag is szerkesztette,
egymáshoz illesztve az
egyes leveleket, így vált
azzá az arányos, szervesen
komponált korképpé és
vallomássá, ahogy reánk
maradt” – olvasható az
interneten is a szakszerű
értékelés.
Az Algyői képeslapok című nosztalgikus
könyvecske. emlékeztet
egy „leg”-re is: közel
száznegyven éve, hogy
(1869-ben) az OsztrákMagyar
Monarchiában
– a világon elsőként –
használni kezdik a postai
levelezőlapot.

pályázati díját 1990-ben és ’91ben, továbbá Csongrád megyei
és Szeged városi elismeréseket.
Szakmai kutatómunkáját és helytörténeti gyűjtőmunkáját dicsérik
kötetei: többek között olvasható
a ’Tanár voltam Hunniában’, ’Az
algyői iskola históriája a 100 éves
Sárga Iskola emlékére’, ’Fehér
Ignác Algyő első iskolaigazgatója’, ’Algyő a maga kenyerén’,
’Az algyői templom és plébánia’. Algyőhöz felejthetetlen iskolaigazgatói, pedagógiai és helytörténeti múltja köti.
BAKOS ISTVÁN a településen
végzett közösségformáló-szervező tevékenységének elismeréseként ’ELISMERŐ OKLEVÉL’
kitüntetésben részesült. Bakos
István ács, állványozó egyéni vállalkozó. Szegeden született 1968ban. Iskoláit az Algyői Általános
Iskolában kezdte, majd a Móra
Ferenc Szakmunkásképző Iskola
ács-állványozó szakmáját tanulta
ki. Tagja az Algyői Faluvédő
Egyesületnek, 2005 óta vezetője
az Algyői Lovasklub Egyesületnek. Vezetése alatt megújította a
civil szervezet szakmai tevékenységét, önzetlen munkájának, szakmai segítségének és jó csapatszervező készségének köszönhető,
hogy mára az Algyői Lovasklub
Egyesület a Nagyközség egyik
legjelentősebb civil szervezete.
Megújította az Algyői Lovasnapokat, mely jelentős turisztikai
és kulturális kínálat Algyő programtárában. Állandó segítője és
szervezetével lelkiismeretes támogatója a nagyközségi kulturális rendezvényeknek, a lovasiskolának,
az Algyői Lovasudvarnak, a lovasoktatásnak. Hobbija a lovassport.

az egészsége, fittsége megőrzése érdekében.
Nyitva tartás: minden nap 8–20 óráig, szombaton 20–24 óráig éjszakai fürdőzés.
Minden hétköznap reggel 6 órától a bérlettel rendelkező vendégeink úszás céljából látogathatják fürdőnket.
*
Télen is vár mindenkit Algyő gyöngyszeme
a Borbála Fürdő!
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselők

Az önkormányzat támogatja a helyben történő vérvételt
Október elsejétől ismét mindössze ötszáz
forintot kell fizetniük az algyői lakosoknak a
vérvételért – erről a szeptember a 24-én tartott testületi ülésen határoztak a képviselők.
Az előzetes becslések szerint a járóbeteg
laboratóriumi vizsgálatokhoz helyben történő
vérvétel szállítási költségének átvállalása évi
mintegy 2 millió forint kiadást jelent az önkormányzat számára.

munkáját pedig számítógép és nyomtató biztosításával segíti, azzal a feltétellel, hogy a
szakember heti rendszerességgel tartson ügyfélszolgálatot.

Támogatás diákoknak
Algyő képviselő testülete a következő
évben – immár kilencedik alkalommal – csatlakozik az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz – erről
is határozott a testület. Mind az „A”, mind
a „B” típusú pályázatban eredményesen
szereplő fiataloknak személyenként havonta
négyezer forint támogatást nyújt. A pályázat
feltételei lényegében azonosak az előző évivel: az „A” típusú pályázatra azok az algyői
állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül
államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú pályázatra pedig
azoknak az ugyancsak algyői állandó lakhellyel rendelkezők, hátrányos szociális
helyzetű (a 2008/2009-es tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert érettségizett) fiataloknak a jelentkezését várják, akik a 2008/2009-es tanévtől
kezdődően felsőfokú intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A vonatkozó szabályzat alapján a nyugdíjminimum kétszeresét meghaladó egy főre
jutó jövedelem esetén nem adható ösztöndíj.
A Csongrád Megyei Önkormányzat rászorultsági alapon kiegészítheti az ösztöndíjat. A
korábbi pályázaton a több mint húsz algyői

Átvállalják a vérvétel árát
A testületet dr. Tóth Mária háziorvos
tájékoztatta arról, hogy a szállítási költségek
miatt augusztus 15-től az addigi ötszáz forint
helyett ezer forintot kell a betegeknek fizetniük
a vérvételért. A háziorvosok tapasztalata szerint a díjemelést követően vissza is esett a vérvételre jelentkezők száma. A testületi ülésen
dr. Piri József polgármester hangsúlyozta:
a helyben történő vérvétel az orvosoknak
olyan önként vállalt feladata, amelyet feléjük
valakinek meg kell fizetni. A képviselő testületnek felelősséggel arról kell döntenie, hogy
az önkormányzat átvállalja-e a lakosságtól
az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
érdekében ezt az egyébként nem túlzottan
számottevő költséget, vagy elégnek ítéli a
fürdő, a bölcsőde, a közlekedés támogatását.
„Mi olyan gazdasági helyzetben vagyunk,
hogy eldönthetjük, segítünk-e ilyen módon is a
lakosságnak”- jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy
az algyői lakosok egészségmegőrzésének,
gyógyulásának önkormányzati támogatását
senki nem helytelenítheti.
A testület egyhangú szavazással döntötte el
a plusz költség átvállalását, megtartva a háziorvosokkal korábban kötött megállapodást is.
A képviselő testület határozata alapján
az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a
Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága
által működtetett falugazdász hálózat ügyfélfogadási idejében a faluház földszinti különtermét térítésmentesen használja. A falugazdász
-

I. M. B. F.

Arra készültünk, hogy sorozatot indítunk a Hírmondóban a Móra Ferenc
Népszínház aktív tagjairól – most, hogy tíz
esztendős a társulat. Pár soros, aprócska
tárcákat, mini interjúkat terveztünk. Gondoltuk, abc-rendben haladnánk: Ádok,
Árnyas, Bakó…
Elkéstünk.
A tavaszi bemutatón Barta Lajos Zsuzsi című darabjában szerepét, Putyit Kátó
Sándor játszotta. Nem sokkal korábban
műtötték, lábadozott még. Ám június 20-án
Óteleken visszatért az igazi Putyi, majd két
hét múltán Magyarszentmártonban ismét.
Újabb két hét elteltével pedig Szegeden, a
Mátyás téren a Nándorfehérvári Napok
közönsége Szilágyi Mihályként láthatta a
színpadon.
Utoljára.
Előtte egy padon ültünk, a színpad
háta mögött. Szurdi Zsolti nyirettyűzött
a deszkákon. Az ő szájában az elmaradhatatlan pipa. Mint minden előadás előtt,
akkor is úgy izgult, akár az óvodai anyák
napi ünnepségre készülődő gyerekek.
Viccelődtünk, nevettünk, múlattuk az időt.
A járókelők, a ténfergők (a leendő publikum) kíváncsi pillantásokat vetettek felénk: rajtam és Sándoron kívül mindenkin
reneszánsz jelmez feszült. A pipája mellől
mondott valamit. Talán felidézett egy em-

léket. Mosolyogtunk. Aztán ez a törékeny
kis ember fölment a színpadra – és ott Szilágyi Mihállyá alakult…
Láttam korábban A tékozló lány című
színműben fásult öregemberré törni, A
földönfutóban a szabadságért lelkesedő
kereskedővé nemesülni. A szemem láttára bújt bele az ármánykodó udvaronc
bőrébe Schiller drámájában; tanúja lehettem, amint egy másik ember lelkében
kalandozik Wittlinger darabjában… Láttam kisebb és nagyobb szerepekben, láttam számtalan álarcot ölteni és megtölteni
mindet élettel… És október 6-án látnom
kellene, ahogy Haynauvá lesz. Ezt azonban már csak lehunyt szemmel láthatom...
A Népszínház valamennyi tagja tudta, hogy nem fog játszani. Tudtuk, hogy
nagyon nagy a baj. Mégis mindannyian
ragaszkodtunk ahhoz, hogy meghívón,
plakáton ott álljon a neve. Titkon talán
még abban is bíztunk, hogy majd jövőre,
Aradon együtt izgulhatunk vele az előadás
előtt, hogy a tizenhárom vértanú mártíromságának 160. évfordulóján láthatja majd a
közönség Haynauként – Bakó Ferit …
Ami engem illet, én most, 6-án is látni
fogom. Igaz, lehunyt szemmel, de látni
fogom…
Bene(-Kovács) Zoltán

nyertes hallgató közül heten kaptak havi ezer
forint támogatást a megyei önkormányzattól.
A minisztérium a helyi és a megyei önkormányzatok által megítélt ösztöndíj összegét
maximum havi ötezer forinttal egészíti ki.
A pályázatok benyújtásának határideje október 31-e, az elbírálásé pedig november 24.
A testületi ülésen jóváhagyták a 2007. évi
vízközmű hálózatbérleti díjának elszámolását.
Az algyői vízközművagyon üzemeltetése ez
év július elsejétől koncessziós formában történik, amelynek feltételeit az önkormányzat és
a Szegedi Vízmű Zrt. szerződésben rögzítette.
Ennek megfelelően a vízmű a továbbiakban
nem hálózatbérleti, hanem koncessziós díjat
fizet az algyői önkormányzatnak.

Háromcsillagos ifjúsági panzió?
Az idei költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának keretében tárgyalta meg és hagyta jóvá a testület a GYEVITUR Kft. Szabadidőközpont alternatív fejleszthetőségének megteremtését, amelyhez
840 ezer forint felhasználását teszi lehetővé.
Erre azért került sor, mert a szabadidőközpont
szálláshely-bővítésével kapcsolatos, korábban
született fejlesztési koncepció szerint a jelenlegi ifjúsági szállóból háromcsillagos ifjúsági
panziót lehetne kialakítani. A beruházáshoz
előreláthatóan októbertől lehet pályázni a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatásokért. A testület által megszavazott 840 ezer forint a pályamunkához
szükséges munkálatok és dokumentációk elvégzésének, elkészítésének a díja.
A képviselő testület nyílt ülésen 18 előterjesztésről döntött, zárt ajtók mögött pedig
további öt napirendet tárgyalt határozathozatallal. A többi között a fürdő mögötti terület
tereprendezését, az oktatási intézmények
alapító okiratainak módosítását hagyta jóvá,
továbbá módosította a polgármesteri hivatal
ügyrendjét.
Honti Katalin

Fogadóórák
a polgármesteri hivatalban
Algyő Nagyközség
polgármesteri hivatalában
szerdánként
14-17 óra között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetői.

Dr. Piri József polgármester: október 15én és 29-én.
Molnárné Vida Zsuzsanna: október 8-án,
22-én és november
5-én.

Bérletárusítás
NOVEMBER 3-4-5. (hétfő-kedd-szerda) 917 óráig: bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.

Országos szemétszüret
A Magyar Közútkezelő Kht. szemétgyűjtési
akciót szervez október 13-án 10–14 óra közötti
időszakban a közutak mentén.
A Magyar Közútkezelő Kht. vár mindenkit
a fenti időpontban az Algyői Általános Iskola
Algyő, Kastélykert u. 59. sz. előtt, aki számára
fontos, hogy útjainkat ne lepje el a szemét, tisztább
legyen a környezetünk.
Molnár Lajos közterület-felügyelő

Algyői mozaik
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Magyar október!

A Bóbita bölcsőde hírei

„Őszhó” – tartja a mondás az esztendő tizedik haváról, melynek hivatalos neve az október az antik római naptár nyolcadik havának nevéből
származik. A csillagászoknak ez a „Skorpió hava”, a meteorológusok
„Öszutó”-ként emlegetik, a székely naptár „Magvető havának” nevezi,
míg az október régi magyar neve „Mindszent hava”, de sok száz évvel
ezelőtt előfordult a „Borvető hava” elnevezés is. A népi megfigyelések
szerint októberben gyakori a szép idő, ezért a vénasszonyok nyaraként
is említik.
A Magyar történelem két létfontosságú eseménye történt október
hónapban: A „Magyar Golgota” Arad, 1849. Október 6-án az orosz cári
segítséggel levert szabadságharc 13 tábornokát kivégzik. 1956. október
23-án az évek óta fokozódó jogos társadalmi elégedetlenség – a politikai és gazdasági függőség és a mérhetetlen nemzetromboló hatalom
ellen – lavinaként végigsöpör az országon.
1849. október 6-án fekete ködbe borult egész Magyarország és a
szívekbe örök gyász költözött. A szabadságharc egyre kilátástalanabb
helyzetében is hűséges tábornokok kivégzésével elkezdődött a megtorló hadjárat. Haynau táborszernagy rendelkezése alapján, az aradi
vár északi sáncában október 6-án golyó által végezték ki, Lázár Vilmos ezredest, gróf Dessewffy Arisztid, eleméri és ittebei Kiss Ernő és
Schweidel József tábornokokat. A vártól délre, a Maros árterén akasztotta fel Franz Bott, a brünni hóhér lovag Poeltenberg Ernő, Török Ignác,
Lahner György, Knezich Károly, Nagysándor József, gróf LeiningenWesterburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly tábornokokat. A porig sújtott hozzátartozók közül többen is igyekeztek a kivégzett tábornokok holttesteit az akkor még élő
szörnyűséges középkori szokás szerint a bakótól megvenni a méltó eltemetés végett. Így még azon a rettenetes éjjelen elszállították a
vesztőhelyről gróf Vécsey (50 arany), gróf Leiningen (13 arany), Damjanich (300 forint) és Lahner (300 forint) holttesteit, akik közül Vécseyt
még azon éjjel eltemették Aradon. A jeltelen sírban nyugvó többi vértanú földi maradványainak felkutatására az 1860-as években mozgalom
indult, de eredmény nélkül és csak 1932-ben, a Maros áradása során
kerültek elő csontmaradványaik, valamint az akasztófák kampószögei
és szilánkjai. 1974. október 6-án az ismert helyeken porladó csontok
összegyűjtésével 11 vértanú tábornok földi maradványait ünnepélyes
keretek között az 1881. október 6-án felállított obeliszk oldalában temették el végső nyugvóhelyül. Dessewffy és Kiss Ernő tábornokok
kivételével valamennyien Aradon alusszák örök álmukat.

A térítési díjak befizetésének napjai. Október 07. (kedd) 7–16 óra
között; november 11. (kedd) 7–16 óra között; december 09. (kedd)
7–16 óra között fizethetik be a szülők a bölcsis gyerekek ellátásának
térítési díját.
*
Október 15-én (szerdán) 17 órára szülői csoportos elbeszélgetésre
várják a bölcsődés gyermekek szüleit a gondozónők. A beszélgetés
témája a Süni csoportban: egészséges táplálkozás – válogatós a gyerek; a Margaréta csoportban: beszoktatás a bölcsődébe, fokozatosság,
anyával történik.
*
Idén október 18. (szombat) munkanap, ezért a bölcsőde nyitva tart
6–17 óra között.
*
Szeptember 1-jétől 18 gyermek kezdte meg az óvodát. Az óvodába
lépett gyermekek helyére mindegyik gondozónőhöz az új gyermekek
beszoktatása folyamatosan történik.
A gondozónők a beszoktatás kezdésének pontos időpontját a
szülőkkel előzetesen telefonon egyeztetik. A bölcsődébe beiratkozott
gyermekek száma jelenleg 18 fő, a 2008/2009-es nevelési év felvételére
jelentkezettek száma pedig 13 fő. A megmaradt létszám 12 fő.
Folyamatosan várjuk a 2009/2010-es nevelési évre azoknak a
szülőknek a jelentkezését, akik gyermeküket szeretnék a bölcsődébe
beíratni. Előjelentkezés minden nap a Bóbita Bölcsődében 8–12-ig
Gyömbér Kornélia vezető gondozónőnél.
*
A bölcsőde szívesen fogadja a kézimunkázni tudó nyugdíjas asszonyok, valamint barkácsolni tudó nyugdíjas férfiak segítségét. Kérjük önt, amennyiben szívesen vállalna varrást, kötést, kisebb asztalos
munkákat támogatásként, akkor szándékát jelezze a 517-368-as telefonszámon!

Népi iparművészek
és iparművészek
Népi-iparművészeti zsűrizésnek adott ottont az algyői faluház szeptember 23-án és 24-én.
A zsűrizésre az alábbi alkotóktól érkeztek alkotások: Ádokné Szalma Erika (Szeged), Ambrus Sándor (Hódmezővásárhely), Bajnócziné
Rácz Éva (Hódmezővásárhely), Belovai Józsefné (Algyő), Bereczné
Lázár Nóra (Hódmezővásárhely), Bózsó Sándorné (Szatymaz), Dániel Réka (Dunabogdány), dr. Spissák Lajos (Hódmezővásárhely),
Erdélyi László (Szeged), Farkas Endréné (Szeged), Fodor Jánosné
(Algyő), Gálné Nagy Ildikó (Algyő), Gonda Károlyné (Algyő), Gyenes Gyöngyvér (Szeged), Halasi Anita (Gyula), Horváthné Hódi Erika
(Sándorfalva), Jójárt Rozália (Kistelek), Kátai Ágnes (Csongrád),
Ke-rekes Ibolya (Szeged), Koncz Lajosné (Csengele), Kovács István
(Kecskemét-Hetényegyháza), Kovács Sándor (Szeged), Kovácsné Tóth
Éva (Sándorfalva), Láda Ildikó (Hódmezővásárhely), Lele Zoltánné
(Földeák), Losonczi János (Tömörkény), Muhari Mária (Szeged),
Nyári József (Algyő), Orosz Emília (Szeged), Prágainé Mágori Aranka (Hódmezővásárhely), Radics Bálint (Pusztamérges), Szabó Éva
(Csongrád), Szakál László (Hódmezővásárhely), Szűcsné Urbaniczki
Ilona (Csongrád), Toronyi László (Mindszent), Török-Keresztúri Zsuzsánna (Hódmezővásárhely), Vincze János (Csengele).
A népi iparművészeti zsűrizésre 117 alkotás érkezett, ebből A kategóriás: 18, B kategóriás 84 munka. A szakmai zsűri tagjai: dr. Füzes
Endre, Bárkányi Ildikó, Nagy Veronika néprajzkutatók, valamint a
Hagyományok Háza részéről Csákányi Zoltán néprajzi szakelőadó.
Az iparművészeti zsűrizésen 117 db alkotásból 64-et fogadtak el. A
szakmai zsűri tagjai: Bors Gizella textilművész, Jakabné Seregi Márta
keramikus művész, a Képzőművészeti Lektorátus részéről: Lőcsey
Ágnes, Szili Lajosné.

Őszi szünet az oviban
Október 27-től (hétfőtől) 31-ig (péntekig) őszi szünet lesz az
óvodánkban. A szünet ideje alatt igényfelmérés alapján ügyeletet biztosítunk.

Óvodai térítési díjak
Az ovis gyerekek ellátásáért fizetendő térítési díj befizetésének
időpontjai: októberben 6-án (hétfőn), novemberben 5-én (szerdán),
decemberben 4-én (csütörtökön) 7–17 óra között.

Óvodás lett kisfiam
Gyermekem életében nagy változás következett be! Szeptembertől
óvodás lett.
Reggelente az elválás a csoportszoba ajtaja előtt szülőt és gyermeket egyaránt megviselt, hisz mindkettőnk szeme könnyes lett. Megnyugtató volt azonban, hogy az óvó néni és a dajka nénik kedves szavakkal, mosolygósan és nagy-nagy türelemmel segítették a szülőtől való
elszakadás pillanatait. A környezet nem volt számunkra idegen, hiszen
a nyári játszódélelőtt alkalmával megismerkedhettünk az óvó nénikkel,
dajkanénikkel és az óvoda környezetével.
A barátságosan, esztétikusan berendezett csoportszobában gyermekem gyorsan megvigasztalódott és hamar talált magának kedvenc játékot. Az eddig eltöltött óvodás idő alatt megismert dalokat, mondókákat
otthon is szívesen mondogatja, énekelgeti. Úgy érzem, minden szülő
nyugodtabban végzi munkahelyi feladatait, tudván azt, hogy gyermeke
családias hangulatban, őket szerető felnőttek társaságában töltheti el
napjait az algyői Szivárvány Óvodában.
Egy megelégedett szülő

Új helyen a családsegítő
Értesítjük Algyő lakosságát, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat új helyre költözött. Új címük: Algyő, Piac tér 17. (Idősek
Otthona). Az ügyfélfogadási rend nem változott: hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-tól 10 óráig várják az algyőieket.
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Algyői tükör

Hosszú hétvége a Kelet-Felvidéken
Az előző tanévben 3 fős csapatunk (Pataki Zsófia és Bakos Máté
8.a, Szűcs László 8.b) több fordulós vetélkedőn vett részt, melyen az
Európai Unióval kapcsolatos témakörökben mértük össze tudásunkat.
A szegedi Városházán megtartott eredményhirdetésen derült ki, hogy a
2. helyezésünkkel 100 ezer forintos utazási utalványt nyertünk. Most,
a szeptember 12-i hétvégén utaztunk el Szlovákiába Andi nénivel –
Nagyné Szabó Andrea történelem szakos tanárnővel –, akinek ezúton
is köszönjük felkészítő munkáját. Autóbusszal indultunk Budapestről
és többek között jártunk Szklabonyán, Mikszáth Kálmán szülőházánál,
illetve Alsósztregován, ahol Madách Imre született. Számos nevezetes
helyet ismerhettünk meg: templomokat, püspöki palotát és székesegyházat is megcsodálhattunk és lenyűgöző élményben volt részünk. A
második napot Krasznahorkán töltöttük, ahol az Andrássyak gyönyörű
kastélyát tekintettük meg lélegzetelállító parkjával. Sajnos a dobsinai
jégbarlangba nem jutottunk el, de helyette egy szép andezit barlangot
láttunk. A harmadik napon a Szádelői-völgy gyönyörű sziklatornyai
között túrázhattunk. Eperjes és Kassa városa különösen sok szép építészeti látnivalót kínált. Természetesen mindent nem tudunk részletesen
felsorolni, de élményeinket fel tudjuk idézni, hiszen számos fényképet
készítettünk. Úgy érezzük, hogy megérte a fáradságos munka, mellyel
a vetélkedőre készültünk.
Szűcs László 8.b osztályos tanuló
*
Az iskola nevében köszönjük Laci apukájának, Szűcs Lászlónak önzetlen segítségét, aki a résztvevőket elvitte Budapestig, majd haza is
hozta.
A pedagógusok

Tudni illik, hogy mi illik
– Utazási kódex: „Aki utas, legyen szerény!”
„Aki utas, legyen szerény!” – írja Shakespeare az „Ahogy tetszik”
című darabjában, s ezt minden útra kelőnek érdemes megszívlelnie.
Rovatunk e havi témája az őszi kirándulás, séta. Ebben a gyönyörű
évszakban, az őszi kirándulások idején érdemes megszívlelnünk néhány
jó tanácsot.
Csomagolni nehéz
A csomagolás az egyik legnehezebb felkészülési fázisa az utazásnak.
Esőkabát, túrabakancs, térkép, víz és gyógyszerek – mindig legyenek
nálunk őszi kirándulásaink alkalmával! A szervezett csoportos társas
túrák alkalmával pedig fontos az alkalmazkodás. Szépen élni, szépen
utazni: szív és ész dolga – tartották a régiek. Egy hangulatos őszi séta
nem lehet pénzkérdés! Ha nem engedhetünk meg magunknak méregdrága külföldi vagy belföldi kirándulást, meghitt és szép pillanatokat
szerezhetünk szeretteink, szerelmünk társaságában is. Gyermekeinkkel
szedhetünk őszi faleveleket, terményeket, fotózhatunk sokszínű lombkoronákat, vagy a tiszai töltésen állva csodálhatjuk ezt a gyönyörű és a
maga nemében páratlanul szép alföldi – algyői őszi tájat. Hiszen tudják:
mindig csak a boldog pillanat számít!
A www. Vitalmagazin.hu felhasználásával:
Bereczné Lázár Nóra

Megújul az Ifjúsági klub
Kedves gyerekek!
Szeptember 5-étől új formában működik tovább az algyői Ifjúsági
klub.
Havonta több foglalkozással és szabad játékkal várunk benneteket.
Az aktuális hónap programjait a bejárati ajtón olvashatjátok. Pontgyűjtő
akciót indítunk. Aki karácsonyig legalább a foglalkozások felén részt
vesz, ajándékot kap. Programjaink között szerepel kézműves foglalkozás, film klub, játékos vetélkedők. Várjuk további ötleteiteket,
amit lehet, megvalósítunk belőle.
Továbbra is várjuk azokat a gyerekeket szerető, lelkes szülőket,
nagymamákat, nagykorú fiatalokat, akik az ügyeletben segítenének
nekünk. Az Ifjúsági klub munkájába bárki bekapcsolódhat, mivel lassan
meghaladja erőnket a hetenként kétszeri nyitva tartás.
Kocsisné Ildikó
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Iskolai határidő napló
Október

1.
6.
6.
6-10.

Algyő önállósulásának napja.
1–4. évfolyam vadasparki órái.
7.00–17.00 Ebédfizetés 17 napra.
Ökohét. Téma: őszi gyümölcsök megjelenítése
a tanórákon.
10.
15.00
Regionális Ökoiskola találkozó a Zöld iskolában.
13.
10–14.00
Szemétszüret a településen.
13-15.
Középiskolák börzéje Szegeden a Mars téren
(részletes program későbbi időpontban kerül
közlése).
15.
Összegyűjtött papírhulladék elszállítása a Zöld
iskolából.
16.
Összegyűjtött papírhulladék elszállítása a Sárga
iskolából.
17.
14.00
Projektzáró a napköziben.
18.
Munkanap – A hét pénteki munkarend szerint.
18.
Önkéntesség napja.
20.
16.15–17.15 Fogadóóra a Sárga iskolában 1-8. évfolyam
részére.
20.
14.00
Mesemondó verseny az 1–4. évfolyamban.
22.
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
22.
Nemzeti ünnep – Iskolai ünnepség a Faluházban.
27 – 31.
Őszi szünet.
Szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő,
A hét).
Tanítási hetek októberben:
október 06–10. B hét,
október 13–18. A hét,
október 20–22. B hét,
november 3–7. A hét.

Evodiafákat adtak Algyőnek
a méhészek

Az
Evodia
nevű, nálunk még
nem nagyon ismert fafajta július
második felében,
augusztus
elején
virágzik,
vagyis az algyői
búcsú idején. Az
algyői méhészeket – Tösmagi
Lászlót, Süli-Zakar Istvánt, Csábi
Endrét, Czinner
Istvánt,
Győrfi
Lászlót és Karasz
Bélát – mégsem
csak ez ösztönözte arra, hogy hatvan darab ilyen facsemetét vegyenek
és ajándékozzanak a településnek.
– Az Evodia nekünk is hasznot hoz: mézelő fa, nagyon szeretik a
méhek, és virágzása idején nemigen nyílik más, nektárt adó virág
– mondja az ötletgazda, Karasz Béla. – Karógyökérzete van, szereti a
nedvességet, tíz-tizenöt méter magasra nő, szép, fehér a virága, termése
előbb rózsaszínű, de aztán feketére érik, és nagyon szeretik a madarak.
Ezért is hasznos.
A fákat tavasszal hozták, és már el is ültették: jutott a temető
környékére, a fürdőhöz és az országzászlóhoz. A méhészek úgy
tervezik, hogy még hatvan darabot hozatnak Bács-Kiskun megyéből,
Jánoshalmáról, Csima Sándortól – aki arra alapított vállalkozást, hogy
elterjessze Magyarországon ezt a fát, amelyet Kínai mézesfának és
Mézelődíszfának is neveznek magyarul.
Karasz Béla arra emlékeztetett, hogy a mi vidékünkre az akácot
is úgy telepítették be. A méhészek bíznak abban, hogy az algyőiek is
hamar megszeretik az új fákat.
Bakos András
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Algyői kert

Virágtenger a ház körül
Faluszépítés 2008 – eredmény hirdetés
Algyő Nagyközség Önkormányzata második éve hirdeti meg a
virágosítási mozgalmat. Versenyfelhívásához idén a tavalyinál is több
algyői lakos, lakóközösség, vállalkozás, csatlakozott. Az eredményhirdetés az október 1-jei Algyő napi ünnep egyik fénypontja volt.
A virágos, kultúrált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításában részt vállalók közül a 30-20-10 ezer forint értékű kertészeti utalványt, illetve emléktáblát négy kategóriában osztottak ki.
Legszebb virágos előkert: 1. Hóvirág u. 16. – Szabó Sándorné, 2. Ladik
u. 26. – Rózsa Gábor, 3. Téglás u. 119. – Kis Andor.
Tiszta udvar, rendes ház kategória: 1. Piac tér 8. – Kiss Ferenc, 2. Bíró
u. 13. – Antal Lajosné, 3. Bartók Béla u. 55. – Kiss Ilona.
Legvirágosabb ablak, erkély: 1. Tiszavirág u. 29. – Köteles Rita; 2.
Lőrinc u. 40. – Hegyes Andrásné, 3. Könyök u. 8. – Vitéz Józsefné.
Közönségdíjas: 1. Piac tér 8. – Kiss Ferenc; 2. Bartók Béla u. 33/2.
– Flórián Tibor, 3. Szüret u. 52. – Magyar Józsefné.
Különdíjas: 1. Ladik u. 3. – Magyar Józsefné.

Algyői reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (októberben 26-án)
délután 3 órakor a római katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár:
Papp László
református lelkész

Gyevi Art az 1%-okról
Az Szf. Törvény 6. § (3) bekezdésére hivatkozva a Gyevi Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy az SZJA 2007. évi, az
adófizető magánszemélyek által felajánlott 1%-os összegét, összesen
58 ezer 579 forintot teljes egészében az egyesület keretében működő
Parlandó Énekegyüttes utazási költségeinek kifizetésére használta fel.
Felajánlásaikat ezúton is ismételten megköszönjük.
Moravszky Éva,
az egyesület elnöke
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Szarvasgombász évadnyitó

Akció, kampány, rendezvény

A Szent László Szarvasgomba Lovagrend részéről meghívót kaptam lovagrendünk legnagyobb éves eseményére – a szarvasgomba
gyűjtés idénynyitó szentmiséjére – a Jászszentandrási Római Katolikus
templomba, az azt követő fogadásra és egyéb programokra.
Augusztus 24-én, vasárnap reggel, Algyőről hajnali fél 5 kor indultunk el Hódmezővásárhely, Szentes, Szolnok, Jászapáti útvonalon reggel 8 óra körül érkeztünk meg Jászszentandrásra, a katolikus templom
elé. A sekrestyében magunkra vettük az előző napokban, Budapesten
a páncélszekrényből kikért, személyre szóló lovagi díszpalástunkat.
Amikor az indulónk hangja élő tárogató hangszeren megszólalt, elindultunk egymás után elfoglalni díszhelyünket a Jász Templomban. A
kanonok úr és segítői (concelebránsok) mögöttünk haladtak. A kanonok
úr szentbeszédjében kitért Szent László király tevékenységeire, és az
áldozatos, de mindig nyert csatáira, amelyeket az ellenfeleivel vívott a
háborúkban. Majd a Szent László Szarvasgomba Lovagrend jelenlevő
tagjaira áldást osztott, úgyszintén a jelenlevő jelképekre: a lovagrend
zászlójára, az avató kardra, a gombagyűjtéskor használt kapára. A Szent
László Lovagrend tagjai egyházi adományként egy-egy érett-illatos
szép nagy szarvasgombát helyeztek el egy kosárban, ami végigjárt a
templomban.
A szentmise végeztével helyi házigazdánk birtokára hajtottunk, ahol
álló fogadáson vettünk részt. A kanonok úr mondott asztali áldást, s
utána kezdtünk hozzá a sok-sok ínyencség elfogyasztásához, amelyeket aranyérmes mesterszakácsok állítottak össze és készítették el.
A több mint 12 fogásos ételsorhoz több kiló szarvasgombát használtak fel. Ezt követően kitüntetéseket adtak át, tudományos kutatói,
szakmai munkájuk elismeréseként néhány arra érdemes lovagtársunknak. Így kapott szakmai elismerést, Hollós László emlékplakettet és a
hozzá tartozó oklevelet az algyői Hajdú Mihály (képünkön) mikológus,
gombaszakértő, a Szent László Szarvasgomba Lovagrend Lovagja;
aki egyben a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
gombász szakosztályának vezetője. A Dél-alföldről, illetve egész délmagyarországról Hajdú Mihály közel négy évtizedes szakmai kutató
munkájával érdemelte ki ezt az igen rangos kitüntetést. Magyarországon
eddig hárman kaptak Hollós László emlékérmet
Jászszentandráson meglátogattuk az országban elsőként alapított és
létrehozott szarvasgomba múzeumot. Majd meglátogattuk házigazdánk
szarvasgombákkal mikorrizált csemetekertjét, ültetvényét. Köszönet
jár a Magyar Szarvasgombász Szövetség elnök asszonyának, Brandt
Sárának, és alelnökének, dr. Vikor Juditnak; titkárságának, valamint az
Első Magyar Szarvasgombász Egyesület elnökének, dr. Bratek Zoltánnak és titkárságának szervező munkájukat, házigazdánknak a minden
részletre kiterjedő kedves vendéglátásért és fogadásért, valamint a kellemes időtöltésért.
Forrás: Csemete - Copyright © 1987-2008 CSEMETE

Köszönet az adományért
Az algyői könyvtár a Hírmondó hasábjain is szeretné köszönetét kifejezni Lakatos Mihálynak (Algyő, Kastélykert u. 124.), hogy az aradi vértanúk 50. évfordulója emlékére kiadott – ma már szinte egyedülálló –,
mintegy 164 füzetből álló regényfolyamot a könyvtárnak adományozta.

Gyémántoklevél
Örömmel gratulálunk Kovács Antal tanár úrnak – aki 1948. június
26-án a Szegedi Líceum és Tanítóképző Intézetben szerzett oklevelet –,
ugyanis idén július 7-én (a pedagógusnap alkalmából) a Szegedi Tudományegyetem rektora gyémántoklevéllel ismerte el eddigi munkáját.
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Algyői tükör

Mézízű szüret az óvodában

Zöldkár megtérítése
Értesítjük a tisztelt tulajdonosokat és bérlőket, akik a Harsányi Ügyvéd
Iroda közreműködésével adás-vételi szerződést kötöttek, hogy amenynyiben az M43-as autópálya építésének megkezdése miatt augusztusban
vagy azt követően, területükön a betakarítási munkákat elvégezni nem
tudják, kárigényüket elérhetőségükkel, az ingatlan helyrajzi számával és
a termesztett növény megnevezésével, írásban jelezzék az alábbi címen.
Az írásos jelentkezést 2008. október 6-ig kérjük elküldeni.
Cím: Seratus Kft. 1095 Budapest Mester utca 54., e-mail:
zoldkar@seratus.hu

Mozgásban a mozgáskorlátozottak
Mozgalmas időszak áll mögöttünk az elmúlt néhány hétben. Augusztus elején sikerrel próbáltuk ki a tájház kemencéjét. Messziről érződött
a meleg, vaníliás sütemény illata, gyorsan fogyott a foszlós kalács, diós
kifli. Megfordult a sorrend, hiszen előbb megettük a desszertet, utána
jött a pörkölt, de már augusztus 23-án a főzőversenyen. Remekbe sikerült pörköltünkkel az értékes „ Futottak még” díjat kaptuk.
Alig pihentük ki magunkat, már indultunk is a nagy faluba, Budapestre. A Tropicariumban a halak, cápák, krokodilusok békésen úszkáltak egymás mellett. Látogatást tettünk a Parlamentben, megcsodáltuk
a freskókat, a szobrokat, a királyi koronát Javasoltuk az ülésterembe
egy gyóntatószék kihelyezését, ahol azon melegében meggyónhatják
bűneiket a képviselők.Szeptemberi taggyűlésünkön felköszöntöttük az
aktuális névnaposokat, akik ezt finom süteményekkel köszönték meg.
Szeptember 24-én a tájházban „csapatépítő tréninget” tartottunk, mint
hogy örömünkre újabb tagokkal gyarapodtunk.
Október 8-i klubnapunkat ugyanide tervezzük, lángos sütéssel.
Továbbra is várjuk azokat, akik a családias hangulatú rendezvényeinken szeretnének társaságra és kikapcsolódásra találni.
Sermann József
Vezetőségi tag

A Jobbik Algyőn
A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak június 22-én Algyőn is
szervezete alakult. Az összejövetelen részt vett Szabó Gábor, a Jobbik
pártigazgatója, Tóth Péter, a Jobbik szegedi elnöke és Csongrád megye
pártszervezője, illetve a hódmezővásárhelyi Jobbik népes küldöttsége.
Szabó Gábor pártigazgató felvázolta az algyői alapítóknak a Jobbik
megalakulásának körülményeit és hosszan beszélt a párt programjáról,
célkitűzéseiről. A szervezet munkájáról és terveiről az algyőiek a Hírmondó hasábjain, illetve személyesen a szervezeti gyűléseken tudhatnak
meg többet. A mozgalomhoz csatlakozni kívánkozók a www.jobbik.hu
honlapon a Tagfelvételi menüpont kitöltésével is megtehetik ezt.
Jobbik szervezeti gyűlést tart október 10-én (péntek) 18.00 órától
a faluházban.
Molnár Áron (Roni),
az Algyői Jobbik elnöke

Parázs meccsen nyert a HFC
A labdarúgó NB III Alföld csoport hetedik fordulóját követően
már nem az Algyő nevével kezdődik a tabella. A Tóth-legénység
veretlenségét a jól futballozó HFC
Vásárhelyen vette el.
HFC–Algyő 3–2 (3–0). Vásárhely, 200 néző. Vezette: Pákolicz.
HFC: Molnár – Szűcs, Antal, Huszár, Mucsi (Bakos Á.) – Sípos
– Varga M., Nagy A., Kis K., Marton – Rácz D. Edző: Rostás Károly.
Algyő: Korom – Retek, Kothencz,
Varga F. (Vass J.) – Végh, Gyimesi (Daróczi), Zakar, Krucsó
(Krajczár) – Tóth A., Pálinkó, Balogh N. Edző: Tóth Ákos.
Gólszerzők: Marton, Rácz

D., Kis K., ill. Kothencz (2,
mindkettőt 11-esből).
A bajnokság állása
1. Kecskemét II
2. Algyő
3. Budafok
4. Honvéd II.
5. Szolnoki S.
6. Érd
7. HFC
8. Tisza Volán
9. Orosháza
10. Izsák
11. Gyula
12. Monor
13. Újbuda
14. Kkf.-háza
15. Jászapáti
16. Dabas

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0

0
1
1
4
3
2
2
1
3
2
1
1
2
2
1
2

1
1
1
0
1
2
2
3
2
3
4
4
4
4
5
5

23–8 18
17–9 16
12– 4 16
10– 3 13
17– 8 12
8– 6 11
11–11 11
10– 9 10
10–10 9
5–11 8
13–12 7
9–14 7
8–19 5
5–17 5
3–14 4
8–14 2

Forrás: www.promenad.hu

Szüreti mulatságtól volt hangos a Szivárvány Óvoda szeptember
25-én délelőtt. A kisbíró dobpergésére gyülekeztek a gyerekek az udvaron. A Gesztenye és a Süni csoport szüreti, őszi dalokat, verseket
mondott, majd az óvoda néptánc csoportja népi játékdalokat mutatott
be, táncba hívva mindenkit.
Ezután a gyerekek megismerhették a szőlőpréselés, must készítés
módját, kóstolhattak különböző ízű mézet, barkácsolhattak macit és
méhecskét. Megcsodálhatták, azt hogy Török Gizella gyékényszövő
népi iparművész keze által, hogyan születnek a gyékény pillangók,
méhecskék és hogy Gonda Károlyné Jucika néni népi hímző hogyan
varázsolja a textíliákra motívumait.
Jól esett az udvaron körbe járni, kóstolgatva a mézízű mustot,
hiszen üdítő látványt nyújtott az őszi termések kavalkádja, s mellette
szólt a hangulatfokozó talpalávaló.
Reméljük, hogy a gyerekek és felnőttek maradandó élménnyel tértek haza ezen a napon!
Köszönet Török Gizellának és Gonda Jánosnénak, valamint Süli
Zakar Sándornénak a kézműves csodák bemutatásáért, Karai Jánosnak és családjának, hogy segítettek a szőlőből mustot készíteni, valamint Dezső Anikónak, hogy igazán mézízűvé tette az idei szüretet.
Végül köszönjük a szülőknek a dekorációhoz nyújtott segítséget!
Szalainé Tombácz Erika

Középfokú, komplex német nyelvvizsgával rendelkező
gimnazista lány általános iskolások felzárkóztatását,
korrepetálását vállalja német nyelvből.
Elsősorban hétvégén, ár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06-70/335-1985.

Hirdetés

8

„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.

YOKUSHINKAI KARATE

AZ OSU-NO SEISHIN
KYOKUSHIN KARATE SE.
FELVÉTELT HIRDET.
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DÍSZFA, TUJA

SÖVÉNYNÖVÉNY, FENYŐFA
Fák: Juhar, szomorú barka, selyemakác, kőris, hárs, nyír,
vérszilva ,császárfa, perzsafa, ecetfa, fűzfa, stb. Homoktövis, gránátalma, mogyoró, füge, áfonya, citromfa.
Hortenzia, levendula, buxus, magnólia, virágzó díszcserjék, tűztövis, vadszőlő, loncok, díszfüvek, tiszafák,
borókák.
kb. Okt. 20-tól: gyümölcsfák, szőlőoltványok, bogyós
gyümölcsök.
http://abeliaskert.atw.hu
Tel: 06-20-518-0038 H-P: 9-17.30 Szo: 8.30-13.30
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m.

Pedikűr, manikűr,
műköröm
Algyőn,
a Borbála fürdőben.
Kedd, csütörök:
16 órától 19 óráig;
Szombat, vasárnap: 9 órától 13 óráig.
Sok szeretettel várom vendégeimet!

Edzés a Zöld iskola tornatermében
hétfőn 16-17 óráig, szerdán 16-17:30 óráig.
Érdeklődni lehet a helyszínen vagy az
osu-no@freemail.hu e-mail címen,
és a 0630/4619863-as mobil számon.

Bejelentkezés:
a Borbála fürdő 517-520 telefonszámán,
vagy 14 óra után a 06/30/645-1913 mobilon.
Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

Minőségi orosz barna- és fekete-

Ida virágüzlet

SZÉNAKCIÓ!

Algyő, Vásárhelyi u. 21. Telefonszám: 267-297

3200 Ft/q-tól.
Fűtőérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8%

Csináljon olcsóbban, melegebbet!

MALOM TÜZÉP
6725 Szeged, Vám tér 6.
Tel./fax: 62/637-731.

Graymix homlokzati
HŐSZIGETELŐ-RENDSZER
AKCIÓ!
1790 Ft/m2
A rendszer tartalmaz: 5 cm-es polisztirol lap, 6 kg
ragasztó, 5 db dűbel, üvegszövet háló, alapozó,
1,5 mm-es vödrös vakolat.

Mindenszenteki koszorúkkal szálas és cserepes
virágokkal várja kedves vásárlóit.
Nyitva: hétfőtől péntekig
szombat, vasárnap

8–18 óráig
8–12 óráig

Koczkásné Kiss Ida

Házias jellegű lángos,
töltött lángos,
hot-dog, pizza, fánk, gofri,
palacsinta kapható!
Gercsóné Terike
Algyő, Komp u. 21.
Rendelésfelvétel a 30/281-94-31-es telefonszámon.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig:
Szombat:
Vasárnap:

6–13 óráig
6–12 óráig
7–11 óráig

Hirdetés
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„REKVIEM” Temetkezési
Vállalkozás
az Algyői temetőben. Telefonszám: 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

Vásároljon MINŐSÉGI
MÉZET közvetlen
a termelőtől.
Kínálunk: akác-, vegyes-,
virág-,hárs-, selyemfű-,
repce-, napraforgó mézet,
valamint virágport régi
és leendő kedves vásárlóinknak.
Gondoljon a télre,
gondoljon egészségére!
Várjuk Önt is szeretettel :
„TAKÁCS MÉHÉSZET”
Algyő, Egészségház u. 3.
Telefonszám:
06-70/543-2882

Pentagram
Földmérő Iroda
6722 Szeged, Attila utca 7.
Tel./fax: 62/317-343
Mobil: 30/5544346

Szolgáltatásaink:
– Megosztási,
telek-határrendezési,
– Épületfeltüntetési,
művelési ág
változási vázrajzok
– Telekhatár kitüzések

Étkezési
burgonya
(kondor) kapható.
Ár: 40 Ft/kg.
Érdeklődni:
Algyő, Hóvirág u. 34.
Házhozszállítás
megoldható.

Apróhirdetés
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés. Telefonszám:
06-30/953-0395
*
Burgonya (kleopátra) 40 Ft/kg, valamint UT1-es vetőburgonya eladó
Algyő, a Kastélykert u. 169. szám
alatt.
*
Németjuhász kölykök rajzosak (3 hónaposak) – 2 szuka – féregtelenítve,
törzskönyves anyától, fajtiszta apától
törzskönyv nélkül eladók. Ár: 10 ezer
Ft. Érdeklődni: Algyő, Géza u. 10.
Telefonszám: 06-70/291-4051.
*
Algyőn, műanyagipari cég keres
főállású és alkalmi munkást könnyű

fizikai munkára.
Érdeklődni: a
20/464-0556 telefonszámon, 8 órától
16 óráig. HÓD PLAST Kft.
*
Eladó tölgy színű szekrénysor (hidas),
1 db franciaágy, 1 db nagyméretű kanapé. Cím: Kosárfonó u. 26., telefonszám: 267-102.
*
Eladó: 2 db női kerékpár, 2 db
gáztűzhely, egy 4 lángú és egy 2 lángú
eladó. Érdeklődni a 06-30/597-8295
telefonszámon lehet.
*
Étkezésre alkalmas burgonya eladó.
Ár: 50 Ft/kg Érdeklődni: Hóvirág u.
13. Telefonszám: 268-353.
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Nyílászáró csere,
árnyékolástechnika

- fa és műanyag homlokzati
nyílászárók,
- belső ajtók,
- redőnyök, reluxák,
szúnyoghálók.
Ingyenes felmérés, beépítés, kőműves helyreállítás.
Érdeklődni, árajánlatot
kérni a 20/3407-407-es,
illetve a 62/268-464-es
faxszámon lehet.

“ZÖLDKÁRTYA”
kiadása

Autószerelőt,
autóvillamossági
szerelőt
keresünk
nagy gyakorlattal.
Gaszmann
Autószerviz Kft.
6750 Algyő, Sirály u.
Telefon: 267-081

Algyő vagy
Algyőhöz
közel munkát
vállal

Személygépjárművek,
kistehergépjárművek
javítása
rövid határidővel.

rokkantnyugdíjas nő.

Gaszmann
Autószerviz Kft.
ALGYŐ, SIRÁLY utca

Minden megoldás
érdekel!

A csodálatos Borbála
fürdő közelében!
Telefon: 267-081
vagy 20/3120-840

Telefonszám:
06-30/465-1528,
06-70/418-4547

Homlokzati és guruló
állvány bérelhető. Homlokzati hőszigetelést
vállalok.
Az állványokról
érdeklődhet, és a
hőszigetelésre előjegyzést
kérhet
a 06-30/987-40-60-as
telefonon.

sokoldalú

Hévizen
a tófürdő
és kórház mellett
3 fő részére
üdülési jog
eladó
vagy kiadó
a 45. hétre
Telefonszám:
06-30-355-1753.

Pályázati felhívás

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszavirág u. 1785/2 hrsz. 800 m2, 1785/8 hrsz. 780 m2, 1785/12 hrsz.
2
780 m , 1785/17 hrsz. 1.090 m2, 1785/18 930 m2, 1785/76 hrsz. 960 m2,
1785/77 hrsz. 924 m2 nagyságú közművesített építési telek versenytárgyalásos értékesítésére.
A versenytárgyalásos értékesítés helye és időpontja:
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Algyő, Kastélykert u. 40.)
tanácsterem, 2008. október 27., 9 óra
A versenytárgyalás indulási alapára: 5.700 Ft/m2 nettó áron.
A ráajánlás (licit) 50.000 Ft összegenként történik, majd a versenytárgyaláson kialakult legmagasabb telekár nettó összege csökken
1.500.000 Ft-tal, az így lecsökkentett összeg áfával növelten a telek
tényleges vételára.
A befizetendő pályázati biztosíték (bánatpénz) összege: 200.000 Ft.
A pályázati biztosíték befizetésével egy időben a pályázók átvehetik a
pályázati kiírást. A bánatpénz befizetése a versenytárgyaláson való részvételnek a feltétele. A bánatpénz befizetésének helye és ideje:
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Algyő, Kastélykert u. 40.)
pénztár: október 27-én 8-9 óra között.

Értesítem kedves vásárlóimat,
hogy a korábban a faluház füféjénél található
Ruhavásár
szeptember 1-jétől
a faluház mögötti parkolóba költözik.
Továbbra is várom Önöket
minden héten hétfőn és szerdán,
kibővült árukollekcióval,
őszi ruhákkal, lakástextil-választékkal
- néhány méterrel odébb!
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Orvosi rendelési időpontok

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

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Szeptember 29-től
Október 06-tól
Október 13-tól
Október 20-tól
Október 27-től

október 03-ig:
október 10-ig:
október 18-ig:
október 22-ig:
október 31-ig:

8.00-tól 12.00 óráig.
12.30-tól 16.30 óráig.
8.00-tól 12.00 óráig.
12.30-tól 16.30 óráig.
8.00-tól 12.00 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbításának
megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

Szeptember 29–október 03. között:
Október 06–október 10. között:
Október 13–október 18. között:
Október 20–október 22. között:
Október 27–október 31. között:

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708
DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756. Telefon: 268-038.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

8.15 –14.15 óra között
12.00–18.00 óra között
9.00–14.00 óra között

szájsebészeti beavatkozások
műgyökér beültetés (inplantáció) fogpótlások minden fajtája fogászati
röntgen ultrahangos fogkő eltávolítás fogfehérítés, 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-fizikoterápiás készülékkel otthonában vagy a rendelőben *
fényterápiás kezelések * foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
és hivatásos jogosítvány hosszabbításának megszervezése.
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,

12.30-tól 16.30 óráig.
7.30-tól 12.00 óráig
12.30-tól 16.30 óráig.
7.30-tól 12.00 óráig.
12.30-tól16.30 óráig.

8-tól
8-tól
13-tól
8-tól
8-tól

12 óráig.
11 óráig.
16 óráig.
10 óráig.
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: 15–19 óráig.
Telefon: 20/965-0997
Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
H Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak
H Esztétikus, kozmetikai fehér tömések
H Fogtömések minden fajtája
H Fogpótlások egyéni igényekhez igazítva
H Ultrahangos fogkő-eltávolítás
H Fogfehérítés, fogpolírozás
H Fogékszerek felrakása garanciaidővel
H Lézeres nyálkahártya kezelések
H Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
MOL, ORP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!
GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42. Telefon: 62/517-261
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 fizetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Anyakönyvi hírek
Házasság
György Antal és Hangan Cristina Nicoletta (2008. 09. 13.); Gulácsi
Ákos József és Gőgh Nóra (2008. 09. 13.); Varga Zsolt és Varga Hajnalka (2008. 09. 13.) házasságot kötött.
Sok boldogságot!

Születés
Megszületett Makra Mihály (2008. 08. 21.) – anya: Tóth Bernadett –
apa: Makra Mihály; Raffai András Gergő (2008. 09. 03.) – anya: Török
Eszter – apa: Raffai Tibor.
Gratulálunk!

2008. októberi Hírmondó

Visszatekintő, beharangozó
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Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház – ALGYŐI HÍRMONDÓ 2008. OKTÓBER
6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene-Kovács Zoltán
Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütő Erika

Bemutatkozik a faluház
új munkatársa: Sütő Erika
1977-ben születtem Szabadkán. Gyermekkoromat a vajdasági kisvárosban, Topolyán töltöttem. Az Újvidéki Egyetem magyar szakának
hallgatója voltam, amikor a háború miatt a családommal Szegedre
települtem. A Tisza-parti város Juhász Gyula Tanárképző Főiskolájának
magyar-művelődésszervező szakán szereztem oklevelet. Jelenleg a
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója
vagyok.
Művelődésszervezői munkámat a Regionális Összművészeti Központban (Reök-palota) kezdtem, majd a szegedi Bartók Béla Művelődési
Központ munkatársa voltam az intézmény megszüntetéséig. Nyaranként
a Százszorszép Gyermekház táboraiban nevelősködtem.
Évekkel ezelőtt jártam először Algyőn, kerékpárral jöttem Szegedről
a Tisza-parti gáton. Ez alatt az út alatt megértettem, hogy a gyeviek
miért ragaszkodtak mindig ehhez a környezethez, a Tiszához, a helyhez. Akkor a középkori templomot és a tájházat néztem meg. A falu
virágos kiskertes házai, közvetlen lakói gyermekkorom környezetét
idézik meg. A művelődési ház a városban csak egy a sok kulturális tevékenységet folytató szervezet közül, ezzel szemben falun szimbolikus
jelentőségű. A falu háza. A közösségi élet színtere. Ugyanúgy, ahogyan
a határon túli magyarság számára is szimbolikus jelentése van a saját
közművelődési intézményeinek. A kulturális identitás megőrzésének
záloga a faluház.
Sütő Erika

Kornis-díjas: Szilágyi P. Katalin
A Magyar Író Akadémia és a Nők Lapja közös
pályázatot hirdetett amatőr írók részére ösztöndíj
felajánlásával. A zsűri tagjai Kornis Mihály író és
Tóth Krisztina író, költő. A beérkezett munkákból
Kornis Mihály díjazottja az Algyői Tollforgatók
kör tagja, Szilágyi P. Katalin lett Aranykalitka
című írásával, elnyerve ezzel a lehetőséget, hogy
részt vegyen az író – Magyar Író Akadémián
megtartott két hónapos – mesterkurzusán.
Algyői Tollforgatók

Konferencia az életminőségért
„Nem azért vagyunk, hogy megmondjuk az embereknek mit tegyenek, hanem hogy segítségünk nekik azt tenni, amit akarnak.” – Ernesto Sirolli sorait választotta mottóul az Algyői Nőegylet Gondozási
Hálózata. A szervezet „Az életminőség javítása, az egészségi állapot
romlásának megelőzése, programok szervezése” címmel konferenciát tartott a faluházban szeptember 27-én. A Szeretetotthoni működés
EU-s elvárások szerint az életminőség javítása érdekében címmel dr.
Laluskáné Ritz Judit intézetvezető tartott előadást, majd a vitalitás generátorokról és az életerő serkentőkről dr. Bagdy Emőke egyetemi tanár
szólt. A szekcióüléseken Kispéter Tiborné intézetvezető főnővér irányításával a tapasztalatról, jó döntésről, a hatékonyságról, a minőségi ápolásról esett szó; Domján Andrásné gyógytornász vezetésével az Idősek
egészségmegőrzése, rehabilitációja volt a központi téma; míg Erőss
Erzsébet mentálhigiénés munkatárs centrumba állította a Jóindulat –
tettek – elég jó tett a lelki egészség megőrzése érdekében problémakört.
Zárszót Molnárné Vida Zsuzsanna, Algyő Nagyközség alpolgármestere
mondott.
A nagy érdeklődés mellett tartott konferenciát támogatta a Csongrád
Megyei Önkormányzat, Algyő Nagyközség Önkormányzata, az Algyői
Faluház, Könyvtár és Tájház, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Nőegylet,
valamint a Szegedi Krízishelyzet-megoldó Szeretetotthon.

Sok-mindent-tudás Egyeteme
Algyő, III. szemeszter

Következő előadóink:
Dr. Bodó Barna politológus, egyetemi oktató, író. A
kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, a partiumi Sapientia
Egyetem és a Temesvári Egyetem oktatója, a Szórvány
Alapítvány elnöke. Tagja többek között az MTA-nak és
a Román Írószövetségnek. Fő kutatási területei: a szórványlét kérdései, a közigazgatás és a regionalizmus.
Pataki Zsolt mérnök alezredes. 1988 óta dolgozik különböző
beosztásokban a Magyar Honvédségnél. Jelenleg a MH
Katonai Közlekedési Központ Mozgáskoordinációs helyettese. A közelmúltban közlekedési mérnökként Irakban
és Koszovóban a békefenntartó missziókban teljesített
szolgálatot.
Bardócz Attila földrajz-rajz szakos tanár, fotós, világutazó. Skandináviától Észak-Amerikáig, a Kaukázustól Kínáig és a Közel-Keletig
a földgolyó jelentős hányadát járta már be. 2002-ben ő volt a magyar
Izland-expedíció fotósa. Nyugat-keleti irányban szelték át Izland szigetét gyalogosan, amit eddig még igen kevesen mondhatnak el magukról.
2008-ban a Kaukázusban járt, Grúziát a grúz–orosz háborús konfliktus
kirobbanása utáni napon hagyta el.

Kelta napok Algyőn
Október 31.–november 7.
A késő őszi zimankós, fázós, nedves időben
a keltákat idézzük föl Algyőn a faluházban, a
Könyvtárban és a Tájházban. A keltákat, akiknek
őshazája Közép-Európa nyugati része (a Rajna és
a Felső-Duna vidéke) és Északkelet-Franciaország
(Bretagne) lehetett. Onnan kezdtek lassan minden
irányba szétvándorolni. A Krisztus előtti 4. század
elején indultak tovább a Rajna mentéről, és előbb
a Kárpát-medencét árasztották el, majd a Balkán-félszigetet, a Feketetenger északi partjait és Kis-Ázsiát is elérték. Amiképpen a szkíták
a Kelettel kapcsolták össze a Kárpát-medence területét, úgy a kelták
a Nyugattal. Keveredésük a helyi őslakossággal kitűnik a régészeti
leletekből, temetkezési szokásokból, amely változatos színezetet ad az
egységes kelta műveltségnek. A Dunántúlon illír-pannon törzsekkel, az
Alföldön a szkíta civilizációval, Erdélyben a dák néppel keveredtek. A
kelta népek Kárpát-medencei hatalmának a Dunántúlon a rómaiak, az
Alföldön a szarmaták, Erdélyben a dákok vetettek véget. Egyes törzseik,
például a boiok és az eraviszkuszok a római uralom alatt is megőrizték
önkormányzatukat, népi jellegzetességeiket.
Különösen jellegzetes a kelták mitológiája, amely korunkban elsősorban J. R. R. Tolkien monumentális műve (A gyűrűk ura) és a trilógia
köré épített mítoszok révén él tovább. Tolkien a Középfölde-mítoszban
voltaképpen az ősi kelta mondavilágot keltette új életre.
A kelták ma is élő leszármazottai az írek, a skótok, a walesiek, a
Man-sziget lakói és a bretonok. A valahai nagy, erős gall nép, amely
Iulius Caesar seregeinek is megkeserítette az életét, régen kihalt, de erre
a sorsra jutottak a piktek, a keltibérek vagy cumbriaiak is, hogy csak
néhány egykor befolyásos kelta törzset említsek.
Napjainkban igen alacsony lélekszámú népesség beszéli anyanyelvi szinten a kelta nyelvek valamelyikét (a bretont Franciaországban
mintegy félmillióan, de talán milliónyian is; az írt közel négyszázezren;
a Man-szigeten őshonos manx nyelvet pedig kevesebb, mint százan).
Mind Írországban, mind Skóciában, mind Walesben és Man szigetén
komoly erőfeszítések folynak, hogy a lakosságnak visszaadják őseik
nyelvét – ha nem is az azt kiszorító angol helyett, de mellette feltétlenül. A próbálkozások sikerrel járnak, példa erre Man szigete, ahol az
utolsó manx nyelven beszélő lakos 1974-ben elhunyt, ám ma mégis
csaknem százan bírják a nyelvet. Ezt a kultúrát szeretnénk felidézni
november elején. Programjaink közt lesz játékosabb (kézműveskedés,
meseelőadás, rajzpályázat) és tudományosabb (filmvetítés), lesz a szemet gyönyörködtető (kiállítás) és lesz a fülnek kedves (koncert).
Minden érdeklődőt várunk!
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Emlékezés az aradi vértanúkra

2008. októberi Hírmondó

Rendezvénynaptár

Vásárnaptár

OKTÓBER 6. (hétfő) 19 óra: AZ ARADI TIZENHÁROM VÉRTANÚ EMLÉKÉRE a Móra Ferenc Népszínház bemutatja: Bene
Zoltán: Istennél a kegyelem című drámáját a színház-teremben.
OKTÓBER 7. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”.
Előadó: dr. Bodó Barna politológus, egyetemi oktató
(Babes-Bolyai, a Temesvári és a Sapientia Egyetemek),
a Szórvány Alapítvány elnöke (Temesvár). Téma: A
szórvány helyzete a III. évezred kezdetén. (INFO:
Bene-Kovács Zoltán: 62/517-172, tesztek, bővebb információ:
www.algyofaluhaz.hu)
OKTÓBER 8. (szerda) 13 óra: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kht. fogadóórája a kisteremben (Csókási Ágnes számlázási
előadó).
OKTÓBER 8. (szerda) 15 óra: Mozgáskorlátozottak Egyesületének
gyűlése a tájházban.
OKTÓBER 9. (csütörtök) 16 óra: Idősek Napja a Nyugdíjas Klubban.
Iskolások köszöntő műsora a színházteremben.
OKTÓBER 9. (csütörtök) 18 óra: dr. Ugrinné Pártos Eszter (Szegedi
Művészeti Stúdió) grafikus „Sokszínű művészet” című kiállításának
megnyitója a Faluház Galériában. Megnyitja: Hamar Edina restaurátor. Megtekinthető: október 31-ig.
OKTÓBER 14. (kedd) 12 óra: Filharmónia koncert a színházteremben: a Szöllősi Vonósnégyes.
OKTÓBER 14. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör gyűlése a faluház
emeleti klubtermében.
OKTÓBER 21. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”.
Előadó: Pataki Zsolt mérnök alezredes. Téma: Magyarok
a nemzetközi békefenntartó missziókban. (INFO: BeneKovács Zoltán: 62/517-172, tesztek, bővebb információ:
www.algyofaluhaz.hu)
OKTÓBER 23. (csütörtök) – NEMZETI ÜNNEP
17 órakor: koszorúzás az Országzászlónál,
18 órától: emlékműsor a faluházban.
Közreműködik: a Szabad Ötletek Színháza.
OKTÓBER 29. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az emeleti klubteremben. Tiszta vízzel, tiszta levegővel élni! Meghívott előadó: Horváth Nándor (ÖKONET tanácsadó).
NOVEMBER 3-4-5. (hétfő-kedd-szerda) 9-17 óráig: bérletárusítás a
faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 31–NOVEMBER 7.: KELTA
NAPOK
OKTÓBER 31. (péntek) 16 óra: KELTA
NAPOK – Kézműves foglalkozás a tájházban. Töklámpás készítése, üvegfestés, szellemidézés;
OKTÓBER 31. (péntek) 20 óra: KELTA
NAPOK – Halloween Party a faluházban.
NOVEMBER 3. (hétfő): KELTA NAPOK.
NOVEMBER 4. (kedd) 18 óra: KELTA NAPOK – Lost Treasures of
the Ancient World című sorozat The Celts – A kelták című részének
vetítése a faluház emeleti klubtermében.
NOVEMBER 5. (szerda) 14 óra: KELTA NAPOK – Tündér Lili elveszett! című zenés, kreatív kismesejáték ovisoknak, kisiskolásoknak
a Könyvtárban. Előadja: Heffner Attila
NOVEMBER 6. (csütörtök) 17 óra: KELTA NAPOK – kiállítás
megnyitó a Faluház Galériában. Tárlat Oláh Ernő, Győrffiné Bullás Mária, Török Mariann, Süli-Zakar Zita kelta vonatkozású
műveiből. (Megtekinthető: november 28-ig.)
NOVEMBER 7. (péntek) 20 óra: KELTA NAPOK: a Pucks’n’Fairies
zenekar ír zenei koncertje a faluházban.

Minden héten hétfőn és szerdán 7-től 12 óráig
a faluház mögötti parkolóban:
Női-, férfi- és gyermekruha
vásár.
Továbbá:
OKTÓBER 07. (kedd) 9-12 óra:
Vegyes iparcikk a faluház
előcsarnokában.
OKTÓBER 16. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai- és munkaruha vásár.
OKTÓBER 17. (péntek) 9-13 óra:
Vegyes iparcikk vásár
a faluház előcsarnokában.
OKTÓBER 20. (hétfő) 9-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 28. (kedd) 9-12 óra:
Ruha, cipő és vegyes iparcikk
vásár.

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

Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint a Móra Ferenc
Népszínház szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait az
aradi vértanúk emléknapján a faluház színháztermébe, ahol bemutatják
Bene Zoltán: Istennél a kegyelem (Történelmi játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával) című történelmi játékát.
Várjuk Önöket október 6-án, hétfőn 19 órára a Faluház színháztermébe!
SZEREPLŐK
DAMJANICH JÁNOS tábornok
Kátó Sándor
CSERNOVICS EMÍLIA, a felesége
Mihály Helga
LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY gróf, tábornok
Cseszkó Mihály
VÁSÁRHELYINÉ BRÜNEK JÚLIA, Damjanichné barátnéja
R. Nagy Mária
BALOG, honvéd
Varga János
KOVÁCS, honvéd
Kiss Róbert
CSERNOVICS PÉTER, Emília bátyja
Ádok Róbert
URTICKA törzsporkoláb
Bera Sándor
BOTT FRANZ, hóhér Brünn (Brno) városából Dubecz György
JULIUS JAKOB von HAYNAU táborszernagy, műkedvelő hóhér
Bakó Ferenc
Becan Aurel/
Kothencz Tibor

PÓPA, ortodox pap

RENDEZTE: KÁTÓ SÁNDOR
Díszletkivitelezés: Kiss Róbert, Oláh Ernő
Zene: Domenico Gaetano Maria Donizetti
Hang- és fénytechnika: Csenki József

Rendezvények a könyvtárban
Országos tini könyvtári napok programjába az algyői bibliotéka is
bekapcsolódik.
Október 8-án (szerda) 12.30 órától Az alkotó tini címmel Juhász
Orsolya (Szeged) rendhagyó irodalomórát tart az algyői iskolásoknak.
Október 9-én (csütörtökön) 16.00 órától Az egészséges tini címmel
Fodrász és kozmetikus tart bemutatót a helyes haj-és arcápolásról.
Október 11-én (szombaton) 9–12óra között: Ingyenes szörfözés a
NET-en. Csak tiniknek! – az algyői könyvtárban.

