
12008.  novemberi Hírmondó  

KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. november, XVII. évf. 11. szám

A TARTALOMBÓL
Üléseztek a képviselők  ................................................. 3. oldal
Vendégek az óvodában  ................................................. 6. oldal
Felnőttképzés Algyőn  ................................................... 6. oldal
Az idősekről a faluházban  .......................................... 12. oldal
Hirdetések  ............................................................ 11., 13. oldal
Orvosi rendelési időpontok   ......................................... 14. olda

Képeslap – az intelemről

Beteg lett a fiú, kedves húgom! Egy pillanat alatt újraértel-
meződött a világ. A fiú gyógyulása, felépülése lett az elsőszámú 
szülői vágy! 

Az anya csupa aggodalom. Nagy a baj. Valami fertőzés miat-
ti fájdalmak miatt vitte orvoshoz a fiát. A gyerekorvos, aztán a 
gyerekklinika specialistái vizsgálták. Végül elengedték az isko-
lába, de a testnevelés óra erőfeszítései alól felmentették. Szinte 
már meggyógyult, mikor a tornatanár – az előző heti orvosi 
igazolás ellenére, megelőző bemelegítés nélkül – annyira meg-
erőltető gyakorlatot végeztetett vele, hogy szétestek az izomszö-
vetei! Káros anyagok szabadultak föl, bekerültek a véráramba, 
s rombolhathatják a vesét, a szívet, a májat. Anyagcserezavart, 
szövődményeket okozhatnak! Mintha szívinfarktus érte volna a 
gyereket, annyira nagy a baj! 

Gyógyszer nincs e rendkívüli betegségre. Egyetlen gyógyír: 
az ágynyugalom, a pihenés. És a remény, hogy meggyógyul a 
gyerek. 

Megelőzhető-e a baj? – ficánkol a kérdés. Peregnek a kép-
kockák. Utazunk az időben – visszafelé.

Fiunk születésétől lett széppé nekünk az amúgy hideg-rideg 
november. Érkezésére fehérbe öltözött a világ, így ünnepelt. 
Akkor hullt a hó… Most, hogy 15. születésnapját ünnepeljük, 
még inkább visszamegyünk az időben: erőt merítünk Szent Ist-
ván Intelmeiből. Mert ezeket Imre hercegnek címezte ugyan, de 
minden fiúnak, így a mi hercegünknek is fogalmazta – örökér-
vényű ajándékként.

„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te 
anyádnak el ne hagyd oktatását, így sokasulnak meg néked a 
te életednek esztendei” – szólt Salamon szájából az isteni böl-
csesség intelme, idézi Szent István. Aztán tíz fejezetben szól: 
A katolikus hit megőrzéséről, Az egyházi rend becsben tartá-
sáról, A főpapoknak kijáró tiszteletről, A főemberek és vitézek 
tiszteletéről, Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról, A vendé-
gek befogadásáról és gyámolításáról, A tanács súlyáról, arról, 
hogy A fiak kövessék az elődöket, aztán Az imádság megtartá-
sáról, A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi 
erényről. Ez utóbbiak közül a legfőbb: a szeretet.

„…szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő remény-
sége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenek-
ben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a 
rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, 
a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a kül-
földiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul” – összegez 
István király, kedves húgom. „Mert a szeretet gyakorlása vezet 
el a legfőbb boldogsághoz.”

Így legyen!

Szeretettel ölel nővéred:

     Ágnes

Ez az ősz

Dió koppan a fejemre,
földre gesztenye,
színes levél hull a fáról,
ez az ősz jele.

Sűrű ködbe borul a táj,
hűvösek a reggelek,
haloványabb a napsugár,
ez már mind az ősz jele.

Molnár Dóra (7/a)

Sírkertekben sírunk, tisztelgünk
November 1. és 2. napján elhunyt szeretteinkre, a halottakra emléke-
zünk. Idézhetjük Ady Endre Halottak napján című versét:

„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.”

Közmeghallgatás a 47-esről
Algyő Nagyközség Önkormányzata KÖZMEGHALLGATÁSt tart 

november 20-án, csütörtökön 17 órakor a faluház nagytermében. 
Téma: a 47-es számú főút fejlesztése, tájékoztató az út mentén megv 
lósuló kerékpárút építéséről
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Mindenszentek és a halottak napja a megemlékezés napja. Hívő és 
nem hívő ember felkeresi szeretteit a temetőben, ahol virággal és gyer-
tyagyújtással adózik az elhunytak emlékének.

Ilyenkor felszakadnak a régi és még alig gyógyuló sebek. Mindenki 
szembesül elvesztett szerettei emlékével, szívünk megtelik mély, tompa 
fájdalommal.

Könyvszerető ember lévén, ilyenkor mindig eszembe jutnak kiváló-
ságaink emlékező versei is. 
Például Kosztolányi így ír Halottak című versében: 

„Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 

hatnak tovább.
Futók közt titokzatos megállók.

A mély, sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,

már megdermedtek és örökre
szépek.

Nem-élők,
mindent felejtő, mindent porba ejtő

henyélők,
kiknek kezéből a haraszt alatt

lassan kihullt a dús tapasztalat.”
Igen. A legtöbbünknek van halottja. A temetés, és a halottak napja 

az egyetlen nap életünkben, ahol azokkal is találkozunk, akikkel előtte 
csak nagyon ritkán. Ilyenkor mindenki kimegy a temetőbe. 

E napon a távolba szakadt családtagok is hazatérnek, emlékeznek. Az 
ünneplés a gyász napja.

Elborítják a sírokat a rokonok, hozzátartozók és barátok virágai, 
gyertyái. Elhelyezik virágcsokraikat, ami krizantémból és őszirózsából 
tevődik össze, az elmúlás jelképes virágaiból. Estére a temető fényárban 
pompázik. Aki nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát 
szeretteinek, mindenkinek egy-egy szálat.

Azonban mindenkiben közös az emlékezés, a sírok rendezése, szép-
pé tétele. A néphit szerint, azért kell megszépíteni a sírokat, hogy a ha-
lottak szívesen maradjanak nyughelyükön. A gyertyát azért gyújtják, 
hogy az elkóborolt lelkek visszataláljanak saját sírjukba, és ne kísértsék 
az élőket.

Ezen a napon mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik a 
gyermek, aki legtöbbször csak azt a számara izgalmas és játékos ese-
ményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a sírok-

nál. Találkozik a fiatal, aki sokszor közömbösen és unottan van jelen, de 
valami fojtogatót ő is érez a levegőben, hiszen illetlen ilyenkor hangos-
kodni a temetőben. Találkozik az élet delén túl lévő ember, aki ezen a 
napon elvesztett hozzátartozóira emlékezik. S találkozik az idős ember, 
aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges leheletét.
A halottak napja visszapillantás és önvizsgálat is egyben.
Bennem ilyenkor sok-sok kérdés vetődik fel. 
Elég időt szentelünk-e életükben szeretteinknek? Gondolom, mindenki 
fejében megfordult már a sír előtt állva az a gondolat, hogy mily rövid 
az élet, miért nem tettem meg életében ezt, vagy azt? Miért nem hallgat-
tam rá? Milyen sok „apróságot” – neki fontos dolgot – elszalasztottam.

Ilyenkor, halottak napján sokunk lelkében felvetődik egy másik kér-
dés is. Mi lesz velünk, ha a mi életünk is lejár, s ha ránk is ránk borul 
az örök vak éjjelünk, ha már nem leszünk, és nem érezünk? Mi lesz 
velünk?

Ilyenkor, novemberben a temetőkben „tavasz” van. Virágba borul az 
egész sírkert. Az emberek sírnak, de csak halkan. Siratja apját, anyját, 
testvérét, barátját, ismerősét ebben a novemberi tavaszban. Ilyenkor a 
legkeményebb szív is megenyhül. 

S ilyenkor, halottak napján este is kimegyek a temetőbe. Mert este, 
amikor a jövés-menés elcsendesül, meghittebben lehetsz együtt elment 
szeretteddel. 

Az ezernyi gyertya fényénél mindig eszembe jut Kányádi Sándor 
Halottak napja Bécsben című verse: 

„Mert a legárvább, akinek
még halottai sincsenek

bora ecet, könnye torma
gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában
kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek.”

  N. J.

Algyői reformátusok
Az algyői reformátusok istentiszteletet tartanak minden hónap 4. va-
sárnapján (november 23-án) délután 3 órakor az algyői római kato-
likus templomban. Mindenkit szeretettel vár: Papp László református 
lelkész.

Gyertyát gyújtunk, emlékezünk
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Újra fogad a falugazdász
November 4-től, keddi napokon 8-15 óra között ismét várja az ős-

termelőket, gazdákat Pál Andrea falugazdász. Ügyintézés és tájékozta-
tás minden héten a faluház földszinti kistermében. További információ: 
62/517-172 vagy 06-30/421-1809 telefonszámon.

Közhasznú munka
Algyői regisztrált munkanélküliek számára Algyő Nagyközség Ön-

kormányzata a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal közösen 
közhasznú munkavégzést szervez. Ennek célja a községben az őszi 
parkgondozás, egyéb településüzemeltetési feladatok ellátása novem-
ber 10. és december 15. között. Bővebb információ a polgármesteri 
hivatal személyügyi ügyintézőjétől, Szablár Tímeától kérhető az 517-
517-es telefonszámon.

Mikrovállalkozások születhetnek 
- pályázattal

Új vidéki mikrovállalkozások létrehozása, illetve működő 
mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésé-
nek támogatása a célja a 136/2008. (X. 18.) FVM rendeletben részlete-
sen kifejtett pályázati forrásnak.

E támogatás célja a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az in-
novációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létre-
hozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.
Támogatás igénybe vehető mikrovállalkozások fejlesztéseire, a meg-
kezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységekhez közvetlenül kap-
csolódó tevékenységekre, úgy mint:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
b) csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez 
tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakí-
tás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása;
c) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez 
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány beve-
zetése;
A pályázat benyújtásának első határideje: 2008. november 30.
Támogatási összeg 1200 és 200.000 euró közötti összeg.
A támogatás mértéke: 60%
Információs nap: az algyői polgármesteri hivatalban november 10-én, 
hétfőn délután 14 és 17 óra között.

Üléseztek a képviselők  
Változhat a helyi adórendelet?

Közel húsz napirendi téma került terítékre október 30-án, Algyő 
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete legutóbbi ülésén. A 
munkát dr. Piri József polgármester irányította.

Beszámolóözön
Módosította idei költségvetési rendeletét az önkormányzat, majd tá-

jékozódott a nagyközség egészségügyi helyzetéről. 
Az algyői családok életében jelentős nyári táborokról, az algyői óvo-

da és iskola e tanévre szóló nevelési terveiről, a napközis csoportok 
létszámáról, a zöld diákparlament határozatainak teljesítéséről is képet 
kaptak a képviselők. 

Az előterjesztés is hangsúlyozza: a nem szakrendszerű oktatásnak az 
általános iskola 5-6. évfolyamára történő kiterjesztése 2003 óta ismert 
oktatáspolitikai elhatározás. Az iskolában például a  napközis csopor-
tok létszáma elérte a törvényi maximumot (26 fő), ezért szükséges a 
módosítás. Ezért is vált az Algyői Általános Iskola egyik fontos céljá-
vá a kompetencia alapú oktatás szélesebb körű alkalmazása, az egyéni 
fejlesztések (felzárkóztatás, tehetséggondozás) hatékonyságának növe-
lése. A következő 2008/2009. tanév a nem szakrendszerű oktatás kiter-
jesztése szempontjából fontos előkészületi időszak lesz. 

A helyi Házigondozói Szolgálat tevékenységének áttekintése mellett 
a szociális ellátás idei eredményeit is nagyító alá tette a testület.

Hogyan növelhetők a helyi bevételek?
A helyi adómérték felülvizsgálata vitát váltott ki a képviselők között. 

A polgármester tényként említette és a testület elismerte: a világgazda-
sági válság egyik hatásaként várhatóan csökken a helyi iparűzési adó-
bevétel is. Dr. Piri József szerint a képviselők testületének novemberi 
ülésén arról határozni kell arról, hogy változtatnak-e a fejlesztési beru-
házások hangsúlyain, vagy növelik-e a helyi adót, esetleg módosítják-e 
a helyi támogatások megszokott rendszerét és arányát. A képviselők 
közül Gonda János arra hívta föl a figyelmet, hogy az Algyő körüli 
nagyszabású útépítéseken dolgozó vállalkozóktól is be kell hajtani az 
adót. A fővállalkozók mellett dolgozó, alvállalkozók módszeres föl-
derítésére is energiát kell szánni, mert adóik növelhetik a helyi bevé-
teleket – hangsúlyozta Juhász Sándor. Bakos József a helyi kisvállal-
kozások szempontjainak figyelembe vételét tartja fontos szempontnak. 
Míg Herczeg József a hosszú távú gondolkozás fontosságát emelte ki, 
mikor elmondta: Algyőt vonzóvá kell tenni a munkahelyeket is teremtő, 
beruházni szándékozó vállalkozások számára. Bakos András a sürgető 
határidőkről szólt: a testület novemberi ülésén dönteni kell a helyi adók 
változtatásáról, ha januártól így is növelni kívánja bevételeit az önkor-
mányzat.

Vita az útépítésről
Önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi közutak fejlesztésére írt 

ki pályázatot a DAOP. A pályázati támogatás célja a kül- és belterüle-
ten megfelelő sűrűségű, kiépítettségű és jó minőségű alsóbbrendű és 
helyi közúthálózat biztosításával a kistérségek kohéziójának erősítése, 
a kistérségi központok, települések népességmegtartó képességének 
javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlő-
dés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elősegítése 
– hangsúlyozta Molnárné Vida Zsuzsanna. Az alpolgármester elmond-
ta: Algyőn a pályázati kiírás követelményeinek figyelembevételével 
egy belterületi utca korszerűsítése és egy külterületi, úgynevezett el-
kerülő, bekötőúttal összekötő útszakasz megépítése célozható meg. A 
pályázati támogatás elnyerése esetén a 325 méter hosszú Búvár utca 
korszerűsítésével megoldódhatna a kapcsolódó infrastrukturális és köz-
területi elemek korszerűsítése is: így például a csapadékvíz-elvezetés, a 
közterület-revitalizáció. A külterületen tervezett mintegy 1,2 kilométer 
hosszú útszakasz a Téglás utca befejező szakaszát a 01763 helyrajzi 
számú meglévő úttal kötné össze – a Prímagáz töltő és tároló telepek és 
a szennyvíztisztító telep nehézforgalmától tehermentesíthetné a telepü-
lés belterületi szakaszát. 

A vitában Herczeg József, a településfejlesztési bizottság elnöke ki-
fejtette: többféle útépítési elképzelést is dédelgetnek az algyőiek, de a 
terveket mindig a pályázati kiírásban rögzített feltételekhez kell igazíta-
ni.  Juhász Sándor arra hívta föl a figyelmet, hogy ki kell használni a pá-
lyázati támogatás nyújtotta előnyöket, s több útvonaltervet is fölvázolt. 
Bakos András a költségekre, illetve a pályázati lehetőségek és a telepü-
lési tervek összehangolásának szükségességére irányította a figyelmet.

Közmeghallghatást tart a 47-es út felújításáról az algyői önkormány-
zat november 20-án, csütörtökön 17 órakor a faluház nagytermében.

Az utak szilárd burkolatúvá tételére eddig is sokat áldozó önkor-
mányzat képviselő-testületi ülésén dr. Piri József kifejtette: jövőre in-
dul a 47-es főút felújítása. E nagyszabású munka részeként, az algyői 
önkormányzat anyagi hozzájárulásával várhatóan megépül az az új kör-
forgalmi csomópont is, mely kiváltja a Szegedhez legközelebbi eddigi 
„Y”-beketőutat, s növeli az algyői közlekedők biztonságát. Annál is in-
kább, mert a főúttal párhuzamosan kerékpárút is épül, így a kerekezők 
számára is biztonságos lesz a két közeli nagyváros és az Algyő közti 
közlekedés. 

Végül a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és saját 
határozatai végrehajtásáról tájékozódott az algyői képviselő-testület. 
Zárt ülésen pedig – többek között – az Algyő Park Kft. kazánház felújí-
tásáról esett szó.

A. H.

Vásároljon MINŐSÉGI 
MÉZET közvetlen  

a termelőtől.
Kínálunk: akác-, vegyes-, 
virág-,hárs-, selyemfű-, 

repce-, napraforgó mézet, 
valamint virágport régi 
és leendő kedves vásár-

lóinknak.
Gondoljon a télre, 

gondoljon egészségére!
Várjuk Önt is szeretettel : 
„TAKÁCS MÉHÉSZET”
Algyő, Egészségház u. 3.

Telefonszám:
06-70/543-2882

A Dr. BRÓDI 
ÜGYVÉDI IRODA

szolgáltatását megkezdte
6750 Algyő, Berek u. 54 

szám alatt.

Fogadó óra munka-    
napokon:

18.00-tól  20.00 óráig.

Telefonszám/Fax:  
06(62) 267-788. 

Mobil: 06(30) 9151-705.

Fogadóórák a polgármesteri 
hivatalban

Algyő nagyközség polgármesteri hivatalában szerdánként 14-17 óra között 
fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetői.
Dr. Piri József polgármester november 12-én és 26-án, Molnárné Vida 
Zsuzsanna alpolgármester november 5-én és 19-én, valamint december 
3-án.
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Számunkra az idős emberek…
Az Idősek napját ünnepeltük október 9-én a faluházban. Fogalma-

zásainkat olvastuk fel, hogy mit is jelentenek nekünk, gyerekeknek az 
idősek. Zenés-verses műsorunkat aranyos nénik és bácsik hallgatták 
figyelemmel. Megható volt látni és érezni szeretetüket, s a műsor vé-
gén kedves invitálásukat köszönettel elfogadtuk, és így mi is részesei 
lehettünk a nyugdíjasok ünnepi összejövetelének. Néhány szép gondo-
latot szeretnénk felidézni az írásokból:

„Egy történettel tudnám elmondani, számomra mit jelentenek az 
idős emberek. A szomszéd néni faágakat pakolt az utánfutóra, anyu 
meglátta és megkérdezte tőlem, segítenék-e neki, természetesen meg-
tettem. Amikor kész lettünk, nagyon hálálkodott és én nagyon jól érez-
tem magam. Előtte a szomszéd fiú voltam, azóta már tudja, hogy Bence 
vagyok, számomra ez volt az igazi köszönet.” –

   Temkó Bence 6.b osztályos tanuló
„Vannak azonban olyan idősek is, akiknek nincs türelmük a gyere-

kekhez. Bár az is lehet, hogy megbántották őket valamivel a gyerekek. 
Jó lenne, ha jó kapcsolat alakulna ki a fiatalok és az idősek között, mert 
sok mindent tanulhatnának egymástól! Az én mamán sok olyan régi 
szót magyarázott meg nekem, aminek jelentését nem ismertem. Én is 
meséltem neki a gyerekek új szokásairól, játékairól, ami az ő korában 
nem volt.”    Szűcs Lilla 6.b osztályos tanuló

„Az idős emberek szeretetre és törődésre vágynak, mint a gyerekek. 
Sok idős viszont magányosan él. Az én tatám is egyedül él, mivel a ma-
mám a mennybe szállt. Igaz, néha látom szomorkodni, de iskola után 
mindig sietek hozzá. Mivel közel lakunk egymáshoz, sok időt törtünk 
együtt. Nagyon sokat szokott mesélni mindenfélét, de számomra néha 
unalmas, mégis végighallgatom. Én akkor is nagyon szeretem, mert ő 
a legkedvesebb, legjobb tata a világon.” -

   Hidvégi Anikó 6b osztályos tanuló
„Az idősek nélkül sokkal butább lenne a világ.” –
    Molnár Krisztián 6.b osztályos tanuló
„Én csodálom az idős embereket. Sok jót és rosszat átéltek már 

hosszú életük során. Rengeteg tanulságos történetet mesélnek, hogy 
tanuljunk az ő hibáikból. Ha valami nagy öröm éri őket, a meghatott-
ságtól sírva fakadnak. Szerintem a nagymamák tudnak csak igazán fi-
nom, jóízű kalácsokat sütni. A nagypapák pedig jól értenek a háziállat-
ok tartásához és szinte mindent meg tudnak szerelni. Sokszor nagyon 
fájnak a végtagjaik a sok munkától, de fájdalmaikat elrejtik, ha velünk 
törődnek. Ha megöregszem, szeretnék én is sok bölcsességet és szere-
tetet továbbadni az unokáimnak!” –

    Benkő Cintia 6.b osztályos tanuló

 „Minden idős embernek szüksége van segítségre, és ilyenkor a fia-
talokra számíthatnak. Az idősek tapasztaltak és bölcsek, ezért érdemes 
meghallgatni őket.” – 

   Boldizsár Anna 6.b osztályos tanuló

„A legnagyobb dolog, amit tőlük kapok: a SZERETET. A nagyma-
mához, nagypapához bármikor mehetek, nincs olyan dolog, amiben ne 
segítenének. A legcsodálatosabb viszont, amikor a régi idők hagyomá-
nyairól, köztük életekről mesélnek. Sehol nem tudok finomabb kalá-
csot, fánkot, és sok egyéb ételt enni, mint a nagyinál. Egyszerűen ők 
úgy csodálatosak, minden téren, ahogy én látom őket. Számomra az 
idős emberek nélkülözhetetlenek, mert szükség van a bölcsességükre, 
és a belőlük áradó szeretetre az egész világnak.” – 
   Misku Péter 6.b osztályos tanuló
  Szerkesztette: Vargáné Kiss Erika osztályfőnök

Kerékpártúrák
Ez a biciklitúra az Autómentes Világnap miatt szerveződött. Ági né-

nivel a töltésen bicikliztünk. A cél Tápé volt, bár odáig nem jutottunk el. 
Útközben megnéztük a gázüzemet. Egy kis idő után megálltunk, hogy 
megnézzük a Tiszát. Az én apukán bemutatót is tartott a Tisza élővilágá-
ról. Utána folytattuk az utat. Összesen 15 kilométert tekertünk. A tápéi 
cukrászdába is elmentünk volna, ha a rossz idő miatt nem kellett volna 
visszafordulnunk. De kárpótlásul mindenki kapott Ági nénitől egy-egy 
Sport szeletet – még az apukám is.

Németh Éva (3.b)
*

Köszönjük a szülőknek, családtagoknak, résztvevőknek, hogy a rossz 
idő ellenére elkísérték csapatunkat a kerékpártúrára.

Varga Ágnes és Tóthné Molnár Ágota, pedagógusok
*

A felsősök kerékpártúrájakor (október 6-án) az égiek kegyesek vol-
tak hozzánk, mert nagyon kellemes napsütéses délutánon indultunk 
közel 25 fővel a Fehér iskolától. A kis társasággal Atka felé vettük az 
irányt. Útközben gyönyörködhettünk nemcsak az ősz színeiben pom-
pázó fákban, hanem a madarakban is. A gátnál sokféle háziállatot is 
láttunk. Megküzdöttünk egy leeresztett, majd kilyukadt kerékgumival; 
aztán egy félúton majdnem kiesett kerékkel, de szerencsénkre Bodó 
Gyula autóval a segítségünkre sietett. Végül elértük a Holt-Tiszát, ahol 
a kis stégekről közelebbről is szemügyre vehettük a vizet. Bodó Árpi 
apukájának köszönhetően megtudtuk, hogy a másfél óra alatt 15 kilo-
métert tekertünk, és ezúton szeretnénk neki megköszönni, hogy autóval 
kísérte csapatunkat!

Malustyik Mihályné és Koczka Ágnes, pedagógusok

Önkéntesség napja
Ebben a tanévben október 18-án rendeztük meg iskolánkban az ön-

kéntesség napját. Ízelítő a program-kavalkádból: 
Balasi Marianna kézműves foglalkozást tartott az 1-4. évfolyamo-

soknak, amelyen kis dobozokat készíthettek a gyerekek.
Hermánné Soltész Zsuzsanna, Bíborné Tihanyi Bernadett és Barta 

László az osztályok fáinak ismertető tábláit festették le; a festéket Ba-
lázs Zsolt biztosította az iskolának.

A 2. osztályosok Djerman Stefánia vezetésével stílusgyakorlaton 
négy nagy csoportba válogatták a színeket (tavasz, nyár, ősz, tél) és 
megnézték, hogy ki melyik csoportba tartozik. Később anyagokat is 
válogattak és megbeszélték, hogy milyen színű ruhák állnak jól nekik. 
Horváthné Nemes Nikolettával pénztárcát hajtogathattak és mindenki a 
saját ízlése szerint díszíthette. Ezt követően Szekeres Kálmán segítségé-
vel gesztenyékből születtek katonák, sünök, madarak, súlyzók, nyug-
ágyak.

Bereczné Lázár Nóra a 3-4. osztályosokat a tojásfestés rejtelmeibe 
vezette be. 

Bezdán Mihály, mozdonyvezető a 4.a osztálynak mesélt munkájáról, 
a vasútról és később el is látogatott az osztály az algyői vasútállomásra, 
ahol a gyerekek fel is szállhattak a mozdonyokra. 

Az iskola udvarán Tóth Gábor és Horváth Zoltán rendőrök várták 
az alsós diákokat, akik beülhettek a rendőrautójukba és még a szirénát 
is bekapcsolhatták. Felpróbálhatták a golyóálló mellényeket és voltak 
olyanok is (nemcsak diákok), akiknek a csuklóján kattant a bilincs. 

A felsősök két turnusban tekintették meg a tájházban lévő kiállítást, 
ami után gofri-party várta őket a 6.a osztály termében. Megkóstolhattuk 
Pap Viliék körtés-szedres lekvárját, valamint a Kukla Pali által főzött 
vanília és csoki pudingot. A gofri elkészítésében aktívan tevékenykedett 
Pap Vilmos, Süli Bence, Budaházi Gergely és Harkai Tímea is. 

*
A történtekről Poprádi Nóra 4.a osztályos tanuló is beszámolt: „Ok-

tóber 18-án önkéntesség napja volt az iskolában. Az első órát Bezdán 
Dóra apukája tartotta, aki mozdonyvezető. Körbeadott két vonatos 
könyvet és a vasúti igazolványát is, amire nagyon kellett vigyázni, mert 
anélkül nem vezetheti a vonatot. A szünet után focipályára mentünk, 
ahol két rendőr bácsi várt bennünket. A rendőrautóban a szirénát is be-
indíthattuk. Sokan felpróbáltuk a golyóálló mellényt és a bilincset is. 
A bemutató után a vasútállomásra mentünk, ahol megnéztük Bobót, a 
diesel tolató mozdonyt. Vártuk Szergejt, ami 26 teherkocsit húzott maga 
után. Kipróbáltuk a kürtöt, ami olyan hangosan szólt, hogy a többiek na-
gyon megijedtek. Mikor visszaértünk az iskolába, benéztünk a kézmű-
ves foglalkozásra, ahol csináltam tároló dobozt, és nagyon megtetszett a 
képeslapkészítés is. Annyira tetszett ez a nap, hogy várom a következő 
önkéntesség napját is!”

*
Az iskola diákjai és pedagógusai nevében ezúton szeretnénk köszö-

netet mondani minden kedves résztvevőnek, hogy jelenlétükkel színe-
sebbé varázsolták az önkéntesség napját!

Október 10-én, az idei tanévben első alkalommal találkoztak isko-
lánkban a Dél-Alföld ökoiskolái. Ezen a találkozón bemutatkoztak az 
új ökoiskolák Kecskemétről, Bajáról és megbeszéltük az éves mun-
katervet is. Iván Zsuzsanna egy lehetőségről tájékoztatta a megjelen-
teket, miszerint régiós ökoiskola hálózatunk szervezettebb formában 
folytathatná tovább a munkáját, mint a Körlánc Országos Egyesület 
„Ökoiskola munkacsoportja”, amit a jelenlévők nagy örömmel fogad-
tak. Beszámoltunk az Algyői Zöld Diákparlament tavalyi megalakulá-
sáról is, amely elnyerte a résztvevők tetszését. Jövő márciusra tervbe 
vettük az első Régiós Zöld Diákparlament megalakulását, amelynek az 
első szervezője és helyszíne is az Algyői Általános Iskola lesz. 

Zöld Munkaközösség

Ökoiskola találkozó 
Algyőn
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Vannak szülők, akik nem is gondolkodnak 
el a kérdésen, mert nincs választási lehetősé-
gük. Az édesanyának vissza kell mennie dol-
gozni, a bölcsőde pedig biztosítja a gyermek 
számára a napközbeni felügyeletet, gondozást 
nevelést.

A szakemberek általában egyetértenek ab-
ban, hogy a kisgyermek számára kétéves korig 
biztosan a családi környezet a legmegfelelőbb 
színtér a nevelkedéshez. Kétéves kor előtt a 
kíváncsiságát és fejlődési ütemét is kielégíti 
a szülő. A gyermek ebben a korban leginkább 
egyedül, vagy szülei segítségével foglalja el 
magát, más gyerekek társaságára nem igen 
van szüksége. Kétéves kor után az értelem 
nyílásával és a világ dolgai iránti érdeklődésé-
nek bővülésével már hasznos lehet a bölcsőde, 
akár pár óra ott tartózkodás esetén is.

A gyermekek a bölcsődében kialakított 
napirend szerint töltik idejüket. Az étkezések 
mindig azonos időben történnek. Mindez biz-
tonságot, kiszámíthatóságot jelent a kisgyer-
mek számára. 

Megtapasztalhatják a társadalmi élet alap-

vető szabályait. Például: hogyan viselkedjen a 
társaival, hogyan a felnőttekkel? Hogyan ossza 
meg játékát, és hogyan tartsa be a mások által 
felállított játékszabályokat? A bölcsődébe járó 
gyermekek általában gyorsabban, könnyebben 
illeszkednek be a közösségbe.

A bölcsődei élet jó hatással van a beszéd-
fejlődésre. Sok mondókát, verset sajátítanak 
el a gyermekek. A mozgásos játékokkal jól 
fejlődik a mozgáskoordinációjuk. A kézműves 
tevékenységekkel a finom kézmozgásokat sa-
játítják el.

Fontos azonban tudni, hogy a bölcsőde a 
gyermekek nevelésében csak kiegészítő sze-
repet tölt be. A nevelés elsődleges színtere a 
család.

Néhány jó tanács bölcsődeválasztás előtt:
- Sajnos a gyermekek számához viszonyít-

va kevés a bölcsődei férőhely. Ez országos 
jelenség és Algyő sem kivétel. Érdemes akár 
fél évvel a tervezett bölcsődei beszoktatás 
kezdete előtt jelentkezni az intézménybe. Ez 
a jelentkezés csak előjegyzést jelent, bármikor 
visszamondható.

- Érdeklődjünk olyan szülőktől, akinek a 
gyermekei jártak bölcsődébe! Mi a vélemé-
nyük az intézményről és az ott folyó nevelői 
munkáról?

- Látogassunk el a bölcsődébe és kérjünk 
tájékoztatást! Az intézmény szeretettel fogadja 
az érdeklődőket.

- Ismerkedjünk meg a gondozónőkkel és 
kérjük a lehetőségét annak, hogy betekintést 
nyerhessünk a gondozói, nevelői munkába!

- Ha sikerült döntést hoznunk és gyerme-
künk szeptembertől bölcsis lesz, a legfonto-
sabb, hogy segítsük a beszoktatást!

- A legfontosabb segítség számára, ha mi 
biztosak vagyunk abban, hogy ez jó. Ellenke-
ző esetben a gyermek is elbizonytalanodik és 
lassabban, nehezebben alakul ki a bizalom a 
gondozónők felé.

Az Algyői Bóbita Bölcsőde családias, sze-
rető környezetet biztosít a kisgyermekeknek.

Mindenki szeretettel várunk!
GY. K.

Beírassuk-e a gyermeket bölcsődébe?

Bölcsis hírcsokor
Az algyői Bóbita Bölcsődében a térítési díj befizetésére a szülőknek 

november 12-én (szerdán) 8-tól 16 óráig adott a lehetőség.
*

November 12-én szülői csoportos beszélgetést tartanak a bölcsődé-
ben. A hónapra tervezett témák:
- A tiltás, a szabályok, a korlátok fontossága a kisgyermek életében.
- A hiszti kezelése.
Szeretettel várják a témával kapcsolatban érdeklődő szülőket, továbbá 
kérik, hogy részvételi szándékukat a bölcsődében jelezzék.

*
Idén is ellátogat a Mikulás az algyői bölcsődés gyermekekhez. A 

december 5-én délelőtt tartandó a rendezvény zárt körű lesz: a gyerme-
keknek kis meglepetéssel kedveskednek.

*
December 11-én 16 órától Luca napi készülődést tartanak a bölcső-

dében ahová szeretettel várják a szülőket is.
*

Tájékoztatják a szülőket, hogy a Bóbita Bölcsőde 2008. december 
24-től 2009. január 4-ig zárva lesz, a gyermekeket 2009. január 5-én 
reggel 6 órától várják.

Köszönet a tankönyvekért
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Ország-Sugár Ákos és 

Ádám anyukájának, Csányi Anikónak a használt tankönyvek fel-
ajánlásáért.

Az iskola pedagógusai 

Mese- és prózamondó verseny az 
iskolában

Az alsó tagozatos tanulók két korcsoportban készültek a versenyre, 
amelyen a következő eredmények születtek: 
1-2. osztályos korcsoportban: I. helyezést ért el Greksa Kinga 1.a , II. 
Gyömbér Mihály 1.a és III. Bura Beatrix 1.a osztályos tanuló. Külön-
díjat kapott: Belovai Koppány 1.b, Figura Ildikó 1.b és Túri Alíz 1.a 
osztályos tanuló.
3-4. osztályos korcsoportban: I. lett Papdi Dorina 4.b, II. Jaksa Vivien 
3.a és III. Bacsa Vivien 4.b osztályos tanuló. Különdíjat kapott: Kőmű-
ves Ádám 3.a, Bakos Dorina 3.a, Németh Éva 3.b, Tóth Adrienn 4.a, 
Ilia Róbert 4.a és Molnár Szabolcs 4.b osztályos tanuló. 
A verseny minden résztvevőjének gratulálunk!

Szebeni Lászlóné, az alsós munkaközösség vezetője
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Minden év októberében van egy hét, amit nagy izgalommal várnak 
a gyerekek.

Ez a hét a közlekedésbiztonság, és tűzvédelem jegyében telt el. 
Ilyenkor meghívjuk a rendőröket és a tűzoltókat. Így történt, hogy 
október 7-én megcsodálhatták és kipróbálhatták az óvodások a titok-
zatos rendőrségi autót. A mosolygós rendőr nénivel játékos formában 
ismerkedhettek a gyerekek a helyes közlekedés szabályaival. Kipró-
bálhatták, milyen a kézre rakott bilincs, az egyensapka, az URH rádió 
használata.

Másnap, nagy szirénázással kanyarodott udvarunkra a tűzoltó autó. 
Bizony kicsit megijedtünk a hangjától. Mindenki kíváncsian állta kö-
rül a nagy piros, ezüstös autót. Az algyői ovisok is fejükre tehették 
az „angyalhajas védő sisakot”. A legnagyobb élményt mégis a tűzoltó 
autó birtokba vétele jelentette, hiszen nem minden nap mászhatnak fel 
a magas autóba! Megfigyelhettük, milyen gyorsan kell felvenni a vé-
dőruhát, ha megszólal a sziréna, és milyen felszereléssel mentenek a 
tűzoltó bácsik. Az élményekkel teli napok után sok gyermek rajzaiban 
felfedezhettük ezeket a járműveket, és sok kisgyerek álma, hogy sze-
retne tűzoltó vagy rendőr lenni
      Óvónők

Oktatás

A Boldog Gyermekkor Alapítvány támo-
gatására megrendezett alváskultúra bemutató 
sikeres zárásaként az alapítvány számlájára 
55.000 forint került. Ebből az összegből a 
kicsinyek karácsonyi ajándékozását kívánjuk 
biztosítani. A rendezvényen megjelent szü-
lőknek köszönetet mondunk, hogy részvétel-
ükkel hozzá járultak a nap sikeréhez.
                     

Óvónők

Alapítványi ajándék

Kedves vendégek az óvodában

Az óvodai havi térítési díjakat a szülők november 5-én (szerdán), 
december 4-én (csütörtökön) 7-17 óra között fizethetik be.

*
November elején szülői értekezleteket tartanak az óvodában. Kérik 

a szülőket, hogy az óvodai hirdetőtáblán kísérjék figyelemmel az idő-
pontok alakulását!

Ovis hírek

Felnőttképzés Algyőn
Még mindig nem késő csatlakozni a Dorozsmai Felnőttoktatási 

Gimnázium algyői kihelyezett tagozatának 9. osztályához. Az iskola 
az Algyői Fehér Iskolában működik.

A részvétel ingyenes és diákigazolványra jogosultak a tanulók. A 
kínálathoz tartozik a barátságos, diákbarát számonkérés, a vidám han-
gulat, a jó osztályközösség.

Várják a jelentkezőket  az  alábbi telefonszámon: 06-20-454-0847 
vagy  a tanítási napok közül hétfőnként, keddenként, csütörtökönként 
15.00 órától.

Új programsorozat indult az Algyői 
Általános Iskolában a szülők és a diákok 
részére a megalapozott és sikeres pályavá-
lasztás érdekében. Szeptemberben a szülők 
szülői értekezleten, a tanulók osztályfőnöki 
órák keretében ismerkedhettek meg a szak-
emberrel és a programmal. Ezt követően 
a tanulók és szüleik heti rendszerességgel 
– tanórán kívül – személyre szabott, egyé-
ni szaktanácsadással, szükség esetén pszi-
chológus bevonásával kapnak segítséget a 
pályaválasztásukhoz. A második félévben a 
7. osztályos tanulók pályaválasztásra felké-
szítő tréningeken vesznek részt.

Az iskola vezetősége

Iskolai határidőnapló
November

5.  7.00 – 17.00 Ebédbefizetés november hónapra   
  (20 napra).
5.  TV felvétel az Energiakaland című oktatóprog-  
            ram bevezetéséről az M1 Fogadóóra című   
  műsorához.
5.  Szakmai találkozó a Zöld iskolában a szegedi   
  Tabán Általános Iskola tanítóinak.
3. 15.00 Nyílt nap a Széchenyi István Gimnáziumban 8.  
  osztályosok részére.
3 – 7.  Zöldség- és gyümölcsnap osztálykeretben.
6. 15.00 Nyílt nap a Déri Miksa Szakközépiskolában 8.   
  osztályosok részére.
7. 14.00 Projektnyitó a napköziben.
7.  Napközisek megemlékezése Fehér Ignácról. 
10-14.  Nyílt napok az 1-4. évfolyamban:
10.   hétfő: 3.a osztály,
11.  kedd: 2. osztály,
12.   szerda: 3.b, 4.b osztály,
13.   csütörtök: 1.a osztály,
14.   péntek: 1.b, 4.a osztály.
10. 14.30 Házi matematika verseny az 5-8. évfolyam   
  részére.
18 – 21.  Nyílt napok az 5-8. évfolyamban: 
18.   kedd: 5. osztály,
19.   szerda: 7.a, 7.b osztály,
20.   csütörtök: 6.a, 6.b osztály,
21.   péntek: 8.a, 8.b osztály.
18.  Pályaválasztási vásár az Ifjúsági Házban,   
  Szegeden a 7-8. osztályosok részére.
25. 14.00 Úszóverseny a Borbála Fürdőben felsősök   
  részére.
25. 9.00 – 12.00 Közlekedésbiztonsági előadások, tesztek az 1-4.  
  évfolyamban.
26. 14.00 Úszóverseny a Borbála Fürdőben alsósok   
  részére.
27. 9.00 – 12.00 Közlekedésbiztonsági előadások, tesztek az 5-8.  
  évfolyamban.
27.  Fogyasztásszüneteltetési nap. Rendhagyó órák,  
  témanap.
28. 12.00 Előadás a rákosi viperáról a Sárga iskolában 5-8.  
  évfolyam részére.
28. 14.30 Projektzáró a napköziben: idősek napja,   
  műsoros délután.
28.  Tanulók negyedévi szöveges értékelése.

Tanítási hetek novemberben:
november 3 – 7.  A hét,
november 10 – 14.  B hét,
november 17 – 21.  A hét,
november 24 – 28.  B hét,
december 1 – 5.  A hét.

Pályaválasztás
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Az algyői képviselők októberi ülésükön a nagyközség közegészség-
ügyi helyzetéről is tájékozódtak. 

Lakosok és lakások
Az ÁNTSZ által adott helyzetképből kiderül: Algyőn 2005-ben 5.356 

ember élt, 2006-ban pedig 5421. A legnépesebb korosztály az aktív kor-
ban lévőké, vagyis a 18 – 54 év közöttieké. E csoportot létszámában a 
60 – 69   és a 6 – 13 éveseké követi. 

Az élve születések száma is a gyarapodást mutatja: 2007-ben 43, idén 
eddig 38 csecsemőt tekintenek algyőinek. Tavaly 4 koraszülöttet tat szá-
mon a statisztika, halvaszületés nem fordult elő. Idén eddig algyői kora-
szülést és csecsemő halálozást nem regisztráltak. 

A közel 5 és félezer algyői közel kétezer (pontosan: 1.963) lakásban, 
házban él. (Vagyis egy lakásban-házban átlagosan 2-3 – a statisztika sze-
rint 2,7 - személy lakik.) Ezeknek az épületeknek 97 százalékában ott 
vezetékes gáz, amit a legtöbb helyen fűtésre is használnak. 

Jó és tiszta a víz
Algyő nagyközség területén a Szegedi Vízmű Zrt. szolgáltatja az ivó-

vizet, melyet Szeged városával közösen 180 – 560 m mélységű védett 
vízadó rétegre telepített mélyfúrású kutakból nyernek. Így aztán a meg-
felelő minőségű ivóvíz valamennyi lakásban rendelkezésre áll. A nagy-
községi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma nagy (az 
arány: 97%). A szennyvíz tisztítására községünkben saját tisztítómű áll 
rendelkezésre. 
Az úthálózat 90 százaléka portalanított, a közterületek gondozottak.

Orvosleltár
A lakosság egészségügyi ellátását három háziorvos, egy házi gyer-

mekorvos és két fogász szakorvos végzi. 
A terhes tanácsadás szülész-nőgyógyász szakorvossal biztosított, me-

lyet a védőnői hálózat is segít állapotuk folyamatos figyelemmel kísé-
résével. 
A településen egy gyógyszertár is működik. 
Az algyőiek járóbeteg szakellátása Szegeden történik.
Algyőn a gyermekek napközbeni ellátására egy bőlcsőde, egy óvóda 
szolgál és egy általános iskola három telephelyén történik az iskolás ko-
rúak oktatása.

Az egyesített szociális intézményben működik a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, és ennek keretében gondoskodnak a legfiatalabb 
(védőnői szolgálat) és a rászoruló idős korúakról is (Idősek Napközios 
Otthona).

Szemünkfénye, a gyermek
A gyermekek kötelező szűrővizsgálata teljeskörű, a korhoz kötött vé-

dőoltásokat beadják. A szoptatás népszerűsítése terén végzett védőnői 
tevékenység hatására a csecsemők közel 56 százaléka 4 hónapos koráig 
kizáróan anyatejet kap. Hasonlóképpen jónak mondható az az eredmény 
is, hogy a gyermekek közel 62 százaléka 6 hónapos kora után is kap még 
anyatejet. 

A védőnők munkáját segíti, hogy biztosított részükre a számítógép, 
internet csatlakozással és a szakmai programok használatával.

Fertőzőbetegségek
A bakteriális eredetű hasmenéses fertőző betegségek között az elő-

ző éveknek megfelelően a Salmonella és a Campylobacter által okozott 
fertőzések domináltak. Bár a salmonellosisok száma az utóbbi időben - 
az országos tendenciához hasonlóan - folyamatosan csökken, sajnálatos 
módon Csongrád megyében legmagasabb a 100 ezer lakosra számított 
Salmonella megbetegedés.

Az adatokból látható, hogy még 2006-ban Algyő lakossága körében 
a Salmonella megbetegedés gyakrabban fordult elő, mint Szegeden és 
Csongrád megyében. 2007-ben viszont mind Salmonella megbetegedés, 
mind a Campylobacteriosis megbetegedések aránya Algyő nagyközség-
ben  lényeges csökkenést mutat az elmúlt évihez viszonyítva. A fertő-
zéses bélgyulladás (Enteritis infectiósa) számának alkulásában viszont 
lényeges eltérés nincs. A laboratóriumi székletvizsgálatok eredményei 
tehát nem igazolták a bakteriális fertőzéseket, mint kóroki tényezőket. 

A bejelentett bárányhimlő (varicella) esetek morbiditása 2006-ban 
Algyőn (1157) jelentősen meghaladta Szeged városban ill. Csongrád 
megyében előfordult arányszámot (751). Az elmúlt évben járványmen-
tes időszak volt, így Algyőn is kevés megbetegedést regisztráltunk.

A scarlatina (skarlát) megbetegedések aránya 2006-ban Algyőn 
(130) alatta maradt a szomszédos nagyvárosénak (204), a megyei ér-
tékhez állt közel.  Az elmúlt évben a megbetegedések aránya Algyőn 
közel azonos volt az előző évivel, azonban a szegedinél több. 

Veszettség nem fordult elő, de 2006-ban 8 esetben, 2007-ben 2 eset-
ben (kutya), 2008-ban 3 esetben szereztünk tudomást állatmarásról (1 
kutya, 2 macska). 2006-ban 2 esetben, és 2007-ben, illetve 2008-ban 
valamennyi jelentett esetben védőoltásban kellett részesíteni állatma-
rást elszenvedő személyt.A tüdőbeteg-gondozó intézetek által jelentett 
új TBC-s esetek között algyői lakos nem volt 2006-ban, 2007-ben, de 
idén sem.

Kór a kicsik és nagyok között
Az algyői felnőttek körében legnagyobb arányban a szív és keringés-

szervi betegségek fordulnak elő, az országos adatokkal egyezően. Ezen 
betegség csoporton belül vezet mindkét nemben a magas vérnyomás 
betegség, ezt követi a zsíranyagcsere zavara, a szíviziom vérellátási za-
vara és az agyi erek betegsége. Az említett betegségek kialakulásában 
több, az életvitelből eredő ok is szerepet játszhat a genetikai adottságo-
kon kívül. Ezen túlmenően ezen kórképek kölcsönösen hozzájárulnak 
a társbetegségek, szövődmények kialakulásához. A cukorbetegség elő-
segíti a szív és keringésszervi betegségek kialakulását, amely szintén 
jelentős számban fordul elő, elsősorban férfiak körében. Említést érde-
mel még a mozgásszervi betegségek és a pajzsmirigy betegség előfor-
dulási aránya. Mindkét betegség a nők körében fordul elő gyakrabban. 
Szintén a nőknél diagnosztizálják nagyobb számban a csontritkulást is. 
A gyermekek körében mindkét nemnél legnagyobb arányban a látó-
szervi és a mozgásszervi betegségek fordulnak elő. Szintén megemlí-
tendő még a légzőszerv betegségeként az asztma előfordulási gyakori-
sága és az elhízás a jelentésben szereplő egyéb betegségek közül. 

A kocsmáktól a rendezvényekig
Az ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete nyilvántartá-

sában a vendéglátás területén az italboltok dominálnak. A vendéglátó 
egységek, cukrászdák ellenőrzése során közegészségügyi probléma 
nem merült fel. Hasonló eredménnyel zárult a közétkeztetést végző 
intézmények ellenőrzése is.

A rendezvényekre kitelepült vendéglátóipari egységeket is vizs-
gálták. Az ÁNTSZ szakemberei megállapították: az élelmezés-
egészségügi egységek kialakítása, higiénés állapota, a berendezési 
tárgyak és eszközök műszaki állapota többségében megfelelő. Az üze-
melésre vonatkozó előírások betartása nem minden esetben valósult 
meg teljes körűen. 

Strand és fürdő
Az algyői felszíni vízi strand 2006. évben nem került kijelölésre a 

település jegyzője által, 2004-ben, 2005-ben és 2007-ben üzemelt. A 
korábbi években a kijelölt szabadstrandnál a Tisza folyó vize váltózó 
minőséget mutatott. Az ÁNTSZ Laboratóriuma által elvégzett hatósági 
és önellenőrző vizsgálatok „megfelelő” és „nem megfelelő” minősítést 
egyaránt kaptak. 

A múlt év tavaszán megnyitott kapuit a Borbála Termálfürdő – visz-
szaforgatásos rendszerű medencéivel (Fedett medencetér: visszafor-
gatásos tanmedence, élménymedence, gyermek- medence és ülőme-
dence). A fürdő a lakosság igényeit hivatott kielégíteni, méreteiből 
adódóan az egyidejű terhelése 123 fő lehet. A sportolást, az egészséges 
életmódra való nevelést, a kikapcsolódást, a regenerálódást biztosítja.

A fürdőt ellátó termálkút vize közepes oldottanyag tartalmú, 
nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű, igen lágy, fluoridos termálvíz, 
melynek jelentős a vas, a jodid és a metakovasav tartalma.

A teljes fürdő komplexum megvalósításának első ütemében meg-
épült rész kialakítása és higiénés állapota megfelel az EU-s és a hazai 
előírásoknak. 

Hulladék és szépségipar
A település kommunális hulladékának lerakására szolgált régi sze-

méttelep környezetszennyező forrásként szerepel nem megfelelő kiala-
kítottsága miatt, ezért rekultivációjára már jogerős engedély van. 

 A községben jelenleg szelektív válogatás elvén alapuló, folyamatos 
nyitva tartású hulladékudvar üzemel. A településen összegyűjtött sze-
mét a Szeged, Sándorfalvi úti regionális hulladéklerakóra kerül. 

Az ÁNTSZ nyilvántartásában 7 egység szerepel szépségipari szol-
gáltatóként Algyő közigazgatási határain belül (4 fodrászat, 2 kozmeti-
ka, 1 szolárium). A közegészségügyi ellenőrzéseik során hiányosságot 
nem tapasztaltak.

Adatok az algyőiekről – Milyen a községi közegészségügy?
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A Nyugdíjas klub csapatával, 
49 fővel szeptember 8-án ko-
rán reggel indultunk dédelgetett 
vágyunk beteljesülése felé. Fél 
hatkor már a buszon kívántunk 
egymásnak pálinkás jó reggelt. 
Úticélunk a Mátra északi olda-
lán, a Tarna völgyében fekvő 
Parádfűrdő. Útközben megálltunk 
az Attila dombnál, ez a domb már 
messziről észre vehető a padok, 
és a fából ácsolt kilátója miatt. 
Ide a domb jótékony kozmikus 
energiája miatt jönnek a kíván-
csiskodók és a gyógyulni vágyók. 
Mi is megérkeztünk, ám az eső 
miatt még a buszból sem tudtunk 
kiszállni. Egy félórás várakozás 
után, mivel az esőfelhők csak 
szaporodtak, tovább indultunk a 
hegyek felé,

a felső-mátrai templomok kö-
zül talán legismertebb fallóskúti 
Mária kápolnához. Ma már or-
szágszerte ismert zarándokhellyé 
vált. Az autóbuszból kiszállva 
csak pár száz métert kell gyalog 
megtenni, a szépen gondozott kör-
nyék meghitt hangulatot áraszt. 
Faragott kapun át érkeztünk meg 
a kápolna előtti Mária szoborhoz, 
és az új Béke királynéja templom-
hoz. Fallóskút sajátossága, hogy 
itt él az ország egyetlen főállású 
remetéje, aki szívesen mesél az 
oda látogatóknak. Megkóstoltuk a 
kápolna előtt lévő csodakút vizét 
és megnéztük a templomhoz ve-
zető úton lévő különlegesen szép 
tűzzománc stációkat. Ezeket - az 
idelátogatók adományaiból - Rácz 
Gábor iparművész készítette.

Utunkat folytatva pár perc alatt 
Mátraszentimrén találtuk magun-
kat. Ezer arcát mutatja itt a táj, a 
múltat idéző „háromfalu templo-
ma”, no meg a hotel Narád, ami 
egykor egyik kedvelt pihenőhe-
lye volt az „olajosoknak” Sétál-
tunk, nosztalgiáztunk. A most is 
gyönyörű táj elkápráztatott ben-
nünket. Az őstölgyesen keresztül 
mentünk fel Galyatetőre, - ha a 
Kékes a Mátra feje, úgy Galyatető 
annak a dereka - írta egy útikala-
uz, de mi csak egy rövidebb sétát 
tudtunk itt tenni, és hogy sokat 
lássunk, ezért felsétáltunk a Péter-
hegyesre, a  960m magasan álló 
kőkilátóhoz. Sajnos a párás idő 
és az erdő sűrűsége miatt csak a 
piszkési csillagvizsgáló kupoláját 
láttuk.

Visszatérve indultunk tovább, 
jól esett a pihenés, mert igen el-
fáradtunk. Tovább már csak az 
ablakból gyönyörködtünk a pa-
norámában. A számos szerpentin 
leküzdése után megérkeztünk 
szálláshelyünkre Parádfűrdőre. 
Itt már vártak minket, és a szo-
bák elfoglalása után mentünk is 
vacsorázni. Jóllakva, megpihenve 
felfedező sétára indultunk - felfe-
deztük a Károlyi palotát, a Cifra 
istállót, az Erzsébet Park Hotelt, - 
mert ezek a szállásunk közvetlen 
közelében voltak.

Sétánkat befejezve már a kö-
vetkező napra gondolva indultunk 
éjszakai pihenésre.

Korán ébredtünk. Madárcsi-
csergés, a mókusok ugrándozása, 
no meg a kávé illata felvillanyo-

zott bennünket és alig vártuk a 
reggeli utáni indulást az Ilona-
völgyi vízeséshez.

Az út kb.5km, ezért egy dara-
big busszal mentünk. A Szent Ist-
ván - csevice kútnál megálltunk 
és onnan gyalog sétáltunk a híres 
gesztenyés sétányon tovább a víz-
esés felé. A mátrai friss levegő, a 
festői környezet könnyűvé tette a 
túrát, azonban ahogy haladtunk 
az Ilona vízesés közelébe, egyre 
szűkebbé váló völgyben találtuk 
magunkat. A bükkösök mélyén 
rejtőző sziklás katlan megkapó 
látvány, amit koronázott a zuhogó 
vízesés megpillantása. Ezt is meg-
csináltuk!  Jóleső érzéssel indul-
tunk vissza a csevice kúthoz. Ott 
ittunk a híres „savanyú” vízből, 
amiből üvegekben páran hoztak is 
magukkal, viszont a szállásadónk 
felvilágosított, hogy a túlzott fo-
gyasztása hasmenést is okozhat. 

Nem mindenki hitte el… Az 
ebéd után egy kis csendes pihenőt 
iktattunk a programba. Délután el-
mentünk Parádra, ahol egy üveg-
csiszoló műhelyt néztünk meg. Itt 
Gál István és felesége részletesen 
elmesélte hogyan készülnek ezek 
a csodálatos ólomkristály termé-
kek, majd a bemutatóterembe 
invitálták a társaságot. Ott már 
a nézelődés mellett vásárlási le-
hetőség is volt. Egyedi,  kézzel 
csiszolt poharakat, vázákat, nagy-
vadas és apróvadas termékeket és 
emblémákat láttunk a bemutató 
teremben. Mindenki el volt va-
rázsolva ennyi csillogó, szikrázó 
üvegkristály  láttán.

A sok látnivaló után megpihen-
tünk a Gesztenyés vendéglőben, 
ahonnan már a vacsorához való 
készülődés miatt kellett sietnünk. 
Az esti program: tábortűznél, sza-
lonnasütés közben nótázgattunk, 
majd pedig egy nagyon jó han-
gulatú esti mulatozással zártuk a 
második napot.

Sajnos gyorsan telik az idő, 
már a harmadik, egyben az utolsó 
napnál tartunk. A délelőtti progra-
munk a Cifra istállóban kialakított 
Kocsi Múzeum megnézése. Az öt 
teremben bemutatott kocsik kö-
zül talán a legszebb „járművek” 
az országházi és az esztergomi 
díszhintók voltak. Az istálló - 
helyreállítása óta - a magyar lóte-
nyésztés szolgálatában áll, így kü-
lönleges élményt nyújtott a lipicai 
lovak megnézése is. 

Ezzel, és az ebéddel befeje-
ződött a   parádfürdői kirándulá-
sunk, indultunk haza, igaz egy kis 
kitérővel, mert még Eger városát 
és a Szépasszony-völgyét is útba 
ejtettük. Egy kis borkóstolás után, 
cigányzene kíséretében búcsúz-
tunk a híres borvidék pincéitől. 
Fájó szívvel hagytuk el a hegye-
ket, de örömmel láttuk az alföld 
ismerős tájait. „Szép vagy alföld 
legalább nekem szép” - jutott 
eszünkbe Petőfi verse.

Késő este érkeztünk haza, sok 
élménnyel feltöltődve a tartalmas 
és szép három nap után.
 

          Kneipné Marika

Ismét új kiadványokkal gya-
rapodott az algyői könyvtár. A 
kínálatból ízelítőt adnak az alábbi 
„fülszövegek”. 

A hiszti: szülők kézikönyve
Biztosan előfordult már min-

denkivel, hogy az eddig rendesen 
viselkedő és jól neveltnek hitt cse-
metéje - amennyiben nem történik 
az, amit ő szeretne -, egyik pilla-
natról a másikra a földre vágja 
magát, üvölteni kezd, vagy éppen 
rongybaba-szerűen csüng az anyja 
kezében. Ez általában valamilyen 
hivatalban, postán, ismerős bolt-
ban vagy a város főterén történik. 
Ha ismerős a szituáció, hasznos 
lehet néhány jó tanács, hogy fel-
készülten nézhessünk szembe a 
dackorszakkal.

A savanyú káposzta: hagyo-
mány, egészség, receptek

„Legjobb gyógyszerünk a táp-
lálék”. Az egyre öntudatosabb 

fogyasztóvá váló lakosság egyre 
intenzívebben érdeklődik az éte-
lek beltartalma iránt, mivel az 
egészséget egyéni sikernek te-
kinti, és azt a természetes táplá-
lékok fogyasztása révén kívánja 
fenntartani. A könyv receptgyűj-
teményében bőséges leírást talá-
lunk rafinált előételekről, savanyú 
káposztás snackekről, valamint 
könnyen elkészíthető kalácsokról 
és pizzákról.

94 filmsiker, amit nem hagy-
hatsz ki

Az elmúlt nyolcvan év bemu-
tatói közül válogatták ki azokat az 
alkotásokat, amelyek a különböző 
okokból méltók az olvasó meg-
tisztelő figyelmére. Éppúgy sze-
repel klasszikus némafilm, mint 
friss Oscar-díjas produkció, vagy 
kultikus sci-fi alkotás. Az érdek-
feszítő tabló betekintést enged a 
játékfilm történetébe - arra csá-

bítja az olvasót, hogy elmerüljön 
a mozi csodálatos világában, új 
alkotásokkal ismerkedjen meg, és 
újranézze régi kedvenceit.

Binchy, Maeve: A vérbükk 
Az írországi Shancarring nevű 

falucska iskolájának udvarán egy 
hatalmas, öreg vérbükk áll, annak 
kérgébe vésik bele a nevüket és ál-
maikat azok a gyerekek, akik ágai 
alatt felcseperednek. Ki gazdag, ki 
szegény, de mindannyiuk jellemét 
az iskola és a közösség formálja, s 
szülőhelyük mindannyiuk számá-
ra különleges élményeket

 tartogat - olyanokat is, ame-
lyekről soha senkinek nem mesél-
hetnek.

Habe, Hans: Ilona
A magyar származású író legsi-

keresebb könyve, a huszadik szá-
zad epikájának egyik mesterműve. 
A nagyregényben megelevenedik 
a 19. és 20. század magyar tör-

ténelme az 1956-os forradalmat 
követő évekig. A mű három nő - 
anya, leánya és unokája - életútját 
ábrázolja. Középpontjában Ilona 
áll, egy magyar állomásfőnök lá-
nya, aki már gyermekkorában ki-
választottnak érzi magát, s tudja: 
különleges sorsot él majd meg.

Olsen, Mary-Kate és Ashley: 
16 leszek

A minden lében kanál ikerlá-
nyok ezúttal is számos zűrzavart 
okoznak, úgy a fiúk szívében, mint 
egyéb frontokon. A legnagyobb 
bajt most rosszul felmért szerve-
zői képességeik okozzák, ugyan-
is két szörfözés, három plázázás 
és megannyi csokiturmixozás 
közepette Ashley kitalálja, hogy 
randiszervezőként fog közremű-
ködni. Ezalatt Mary-Kate egy 
családi ünnepséget szervez ha-
sonló elánnal.

K.M

Kirándultunk Parádfürdőre

Új könyvek az algyői könyvtárban
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Tollforgatók Vásárhelyen
Október 3-án a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre „A 

szív hangjai” című összeállításukkal szerepeltek a hódmezővásárhelyi 
Németh László Városi Könyvtárban. Az esttel a Kárász József Alapít-
vány Irodalmi Köre meghívásának tettek eleget.

A zenével, videóval illusztrált, hangulatos, szép alkotások a közön-
ség lelkéhez szóltak. Hatalmas tapssal és gratulációkkal köszönték meg 
a műsort.

Ezt követően Bereczné Lázár Nóra megnyitotta a tollforgató kéz-
művesek tárlatát, mely az Útkeresők címet viselte. A Bakó Tibor, Gáli 
Zsolt, Magyar Józsefné és Oláh Ernő alkotásaiból készült kiállítás két 
hétig volt látható a vásárhelyi könyvtárban.

Az est befejezéseként a Belvárosi Olvasókörben folytatódott a meg-
hitt beszélgetés és verselgetés, a vásárhelyiek finom vacsora-vendéglá-
tásával.

Irodalmi pályázat 
eredményhirdetés

Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint a Gyevi Art Kul-
turális Egyesület Tollforgatók Köre által meghirdetett irodalmi pályázat 
eredményét a könyvtárban október 2-án, ünnepélyes keretek között is-
mertette Bene-Kovács Zoltán zsűri-elnök, igazgató.

A 14 pályamű – próza és vers fele-fele arányban – témaválasztásában 
igen színes skálát mutatott. A legidősebb pályázó, a 80 éves Kovács 
Antal tanár bácsi, írását (A dózni), valamint a legfiatalabb résztvevő 
– Kovács Dóra 7. osztályos tanuló – versét díjazásban részesítette a 3 
tagú zsűri. Díjat kapott még Szilágyi Perjési Katalin, Szőke Barnabás 
(tanuló), Belovainé Bakos Erika és Miklósné Vincze Rita. 

A díjazott alkotásokat az Algyői Hírmondó decemberi számának 
mellékletében olvashatják. 

A többi pályázónak is gratulálunk, várjuk őket is az algyői tollforga-
tók közé, és buzdítjuk további alkotásra valamennyiüket!

*
Az est második részében Oláh Ernő nyitotta meg Török Marianna 

„Üvegszilánkok” című – üvegfestés - kiállítását. Az alkotások október 
17-ig voltak láthatóak a könyvtárban.

A kiállított munkák egyikét, egy csodálatos üvegfestett órát, az 
alkotó a könyvtárnak ajándékozta. Köszönjük!

Diáksport – Labdarúgás
2008 októberében újraindult az iskolai NUPI-s fociprogram. Az al-

győiek részt vettek az első kiskörzeti focitornán Röszkén. Az óvodások 
(U7-es korosztály) nagyszerűen szerepeltek. Az 1-2. osztályosok (U9-
esek) a hazaiak ellen játszottak és 7:2-re alulmaradtak. A 3-4. osztályo-
sok csapata (U11-esek) az előkelő II. helyet szerezte meg; még a Tisza 
Volánt is legyőzte 5:1 arányban.

*
Az Algyői Sportcentrumban rendeztük meg az alsó tagozatosok őszi 

házi bajnokságát. Az I. helyezett csapat tagjai: Bozóki Richárd 4.a, 
Farkas Máté, Kalusi László és Laczik Zsolt 3.b, Bús Tamás és Belovai 
Krisztián 1.a osztály. Különdíjasok – gólkirály: I. helyezett Bozóki Ri-
chárd 4.a (16 gól), II. Molnár Szabolcs 2. osztály (11 gól), III. Demeter 
Géza 3.b (8 gól); legjobb mezőnyjátékos: Major Ernő 1.a; legjobb ka-
pus: Kun Szabó Zoltán 3.b; legjobb védőjátékos: Pál Máté 3.a; közön-
ségdíjasok: Márta Csenge 3.b és Rácz Klaudia 2. osztály.

*
Az előkészítő korosztályosok, az 5-6-7. osztályosok (U14-esek), a 

Csongrád Megyei Bajnokságban szerepelnek az I. osztályban. Jelenlegi 
mérlegük: 2 győzelem, 3 vereség. Az eddigi meccsek alapján a házi 
gólkirály: Miklós Péter 6.a (9 gól).

Krucsó Ákos edző

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Pongrácz Tamás 
Algyő, Korsó utca 34.

70 / 615-4359 vagy 267-117

REDŐNYÖK, RELUXÁK
szalagfüggönyök,• 
harmónikaajtók,• 
napellenzők,• 
szúnyoghálók• 
készítése, javítása.• 

Ingyenes felmérés és árajánlat készítés!

NYÁRON HŰT, TÉLEN FŰT!

Minőségi orosz barna- és fekete-

SZÉNAKCIÓ!
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 ra-
gasztó, 5 db dűbel, üvegszövet háló, alapozó,

 1,5 mm-es vödrös vakolat.

Berkes István bronz  
érmet hozott haza a 
Ladacross bajnokság vég-
elszámolásakor! Az éves 
összesített Nagy Kategó-
riában (1400-1600 köb-
centi) szerezte meg a 3. 
helyet. Ezúton is gratulá-
lunk az egész éves telje-
sítményhez!

Berkes István bronzot hozott
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Az ember és a természet kapcsolatban van egymással. A jelenkort 
meghatározó egyik esemény a természet védelme. Viszont ez nem pon-
tos meghatározás. Nem a természetet kell védenünk, hanem magunkat, 
embereket, hiszen ezt a katasztrófát, mondjuk úgy lavinát, amit az em-
beriség az önzőségével indított el, a természet túl fogja élni, de mi em-
berek nem, vagy, ha túl is éljük, nem olyan világban fogjuk folytatni 
életünket, amelyre vágyunk. 

Intelligens lények vagyunk, a gondolkodásunk megkülönböztet ben-
nünket az ösztönlényektől, azaz az állatoktól, de mégis fel kell hívnunk 
egymás figyelmét arra, hogy a természetet pusztítva önmagunkat is 
pusztítjuk. Hatalmas emberi tévhit az, hogy uralkodni tudunk a termé-
szeten! Ez nem így van, hiszen amint említettem, az ember és a termé-
szet kapcsolatban vannak, sőt, mi magunk részesei vagyunk ennek. De 
az önzőségünk és nagyravágyásunk elvakít bennünket. Mindent a pénz 
mozgat, a politika és a gazdaság a mérvadó. Senki sem foglalkozik az-
zal, hogy mekkora bajban vagyunk.

Utóbbi állításomra rendkívül jó példa a kőolaj. Kitermelése költsé-
ges, nehézkes, nem mellesleg környezetünket is szennyezi. De önzősé-
günk újra teret nyer. Amíg pénzt látunk, nem érdekel bennünket semmi. 
Pedig anyagi értékeink mit sem érnek, ha nincs olyan világ, amelyben 
hasznosítani tudjuk majd őket. 

Felmérések szerint a kőolaj 2010-re ki fog szorulni az energiapiacról. 
Ezt bizonyítja az is, hogy a korábbi nagy olajcégek közül mára már több 
eltűnt, kezdődik a leépülés. Gondoljunk csak bele! Mi lenne Algyővel, 
ha nem lenne kőolaj, nem lenne földgáz, nem lenne semmi olyan ha-
gyományos energiaforrás, amit ma használunk? Energia nélkül marad-
nánk? Megállna az élet?

Nem teljesen. Ugyanis a földünkben a kőolaj és a földgáz mellett 
többek között termálvíz is helyet kap. Magyarország ilyen szempont-
ból rendkívül kedvező helyzetben van. Hazánkban, más országokkal 
ellentétben, már 1000 m mélyről több, mint 60oC-os termálvíz hozható 
felszínre. Az így nyert potenciális energiamennyiség az USA és Kína 
mellé emelné az országot, azaz annyi energiát tudnánk ilyen módon elő-
állítani, amennyivel akár az előbb említett két országgal is felvehetnénk 
a versenyt. Ezzel szemben ma Magyarországon a geotermikus energia-
fogyasztás a teljes energiafelhasználásnak csupán 0.28%-át teszi ki. 

Végül meg kell említeni, hogy a termálvíz kitermelése olcsóbb, mint 
a kőolajé és nem szennyezi a levegőt. Ez a legolcsóbb és legalkalma-
sabb energiaforrás, amely alkalmas fűtési célú beruházásokra, amelyek 
a szakértők szerint akár 5 év alatt megtérülhetnek. A fűtéshez pedig már 
elegendő a 100oC alatti hőmérsékletű víz is. 

Gondolatébresztésem Algyő vezetősége számára akár  „felhívás le-
het egy keringőre”.
      N. B. K.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy boldogságunk nagyrészt az 
egészségünktől függ.

„Ha egészség van, az minden élvezet forrásává válik, de ha nincs, az 
egyéb javak, a szubjektív értékek sem boldogítanak…”(Schopenhauer)

Csak egészség legyen! – sóhajtunk, miközben hajszoljuk a pénzt és a 
javakat, mert az életünk jelenlegi keretei ezt követelik tőlünk. 
És mit teszünk az egészségünkért? 
„Nincs idő a fejfájásra! Hopp egy pirula!”
„Puffad a hasam! Drágám! Gyorsan egy tablettát!”
Amíg a reklámot nézzük, annak mindig jó a vége! És a valóságban?
Valamikor a kultúra szerves része volt az öngyógyítás, az egyszerűbb 
betegségek otthoni kezelése. Majd átadtuk ezt a felelősséget a hivatásos 
orvostudománynak, s elfelejtettük a „fűben, fában orvosság” tudomá-
nyát. 

El kell ismerni azt a hallatlan fejlődést, amit az orvostudomány elért, 
de be kell látnunk, a beteg saját felelősségvállalása és közreműködése 
nélkül Ők sem tudnak mindig segíteni. Másrészt sokszor megyünk el 
olyankor is az orvoshoz gyógyszerért, amikor a gyógyuláshoz nem len-
ne szükség erős, mellékhatásokkal járó szerekre, mi mégis kiköveteljük 
azokat.

Feltétlenül szükséges ágyúval lövöldöznünk verébre?  
Önmagunk és családunk egészségéért elsősorban mi magunk va-

gyunk felelősek.
Belegondoltunk-e abba, mi történik, ha bármi miatt nem jutunk orvo-

si segítséghez? Mi marad akkor számunkra? A pánik? Vagy van olyan 
tudás a tarsolyunkban, amivel segíteni tudunk. Ismerjük-e, melyek azok 
a növények környezetünkben, amelyek biztonságosan alkalmazhatók. 
Mire mit tudok használni? 

Vissza kell térnünk az alapokhoz, újra megtanulni azokat az egysze-
rű és biztonságos módszereket, amelyekkel dédanyáink, nagyanyáink 
tisztában voltak, és ezekkel mi is segíthetünk magunkon, és a rászoruló 
szeretteinken. 

Mindkét tanfolyamon ezt tűztük ki célul. Az utóbbi 30 évben a gyógy-
növénykutatás rengeteget fejlődött, nagyon sok a népi gyógyászatban 
használt gyógynövény gyógyhatását kutatásokkal is igazolták. Az EU 
intézményei is egyre több gyógynövény alkalmazását ajánlják nem csak 
természetgyógyászoknak. Rengeteg információ található a Világhálón 
minderről. Ezek gyakran ellentmondásosak. Nem könnyű eligazodni. 
Ebben is szeretnék segítséget nyújtani.

Az Algyőn most induló gyógynövényismereti és talpmasszázs tan-
folyam 6-6 alkalmat foglal magában. Egy-egy foglalkozás 2 órás lesz, 
melyeken a gyakorlati ismereteket helyezzük előtérbe.

A gyógynövény tanfolyamra szeretettel várunk minden érdeklő fel-
nőttet, felsőtagozatos és középiskolás diákot is.

A talpmasszázs tanfolyamra felnőttek jelentkezését várjuk.
Érdeklődni lehet Szőkéné  Bera Szilviánál a tájházban, vagy telefonon 
a 62/268-220; 20/364 6625 számon. Vagy: Berek Ágotánál a bcom@
bcom.hu  címen elektronikus levélben, illetve telefonon  a 30/871 8749; 
30/835 5130 számon.
   Berek Ágota Mária  www.bcom.hu

Alapfokú önköltséges tanfolyam indul az algyői tájházban novem-
ber 12-én 17.00 órakor.

Alapfokú önköltséges gyógynövény-ismereti tanfolyam indul az al-
győi tájházban november 10-én 17.00 órától.

A TERMÁLVÍZ, mint életmentő 
egység

Rétek – mezők kincsei

A „fűben, fában orvosság” 
tudománya

Talpmasszázs otthon

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.

*
Rongyvarrásra nyugdíjas bedolgozót keresek. Jelentkezni a 62/268-239 tele-
fonszámon lehet.

Apróhirdetés

Tudni illik, hogy mi illik
„Nem csak a szépre száll!”: A dohányzás etikettje
A dohányzás a legkárosabb szokások egyike. Azért választottam e havi 
rovatunk témájául, mert november 20-a Dohányzásellenes Világnap. 
Ha tehetjük, ne gyújtsunk rá az első szálra, ne dohányozzunk, vagy ne 
folytassuk a dohányzást! Ha mégsem tudunk megválni súlyosan egész-
ségkárosító szokásunktól, legalább figyeljünk a körülöttünk lévőkre, 
hiszen a dohányzásnak is van etikettje.
Csak az arra kijelölt helyen gyújtsunk rá! Nem illik a buszra várako-
zó tömeg közepén, vagy a többiek megkérdezése nélkül rágyújtani. 
Ugyancsak illetlenség zárt légterű szobában, liftben, gyermek vagy 
terhes nő mellett, gépkocsiban, vagy nemdohányzó személy társasá-
gában, reptéren, étteremben, közintézményben, templomban, oktatási 
intézményben, kórházban pöfékelni. Illetlenség rágyújtani az utcán 
(különösen nőknek!), égő cigarettával belépni valahová, vagy távozni 
onnan. Ne mutatkozzunk be égő cigarettával a szánkban, és mindig kér-
dezzük meg a többieket, rágyújthatunk-e. Mindig ügyeljünk arra, hogy 
ne szálljon másra a füst, akár dohányzik, akár nem. Tüzet mindig a 
fiatalabb ad az idősebbnek, az alacsonyabb beosztású a magasabb ran-
gúnak, a férfi a nőnek, ráadásul úgy, hogy az öngyújtót minden egyes 
cigarettához újra és újra meg kell gyújtani. Gyufa esetén maximum két 
cigaretta gyújtható meg egy lángról! Szivarra gyújtónak nem adunk 
lángot, hanem a doboz gyufát, vagy öngyújtót adjuk át. Csak hamu-
tartóba hamuzzunk! Ebbe nem illik másmilyen szemetet dobni, az üres 
dobozt is mellé kell tenni. Ne dobáljuk el a csikket! 
És ami a legfontosabb: ne feledjük, hogy az aktív és passzív dohányzás 
egyaránt halált okozhat! 
www.hazipraktikak.com/dohanyzas
Dr. Nagy András összefoglalója az Interneten: “ A dohányzás halált 
okozó betegségeinek bizonyított vagy lehetséges oka” alapján szer-
kesztette: 

Bereczné Lázár Nóra
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Reflexológia - talpmasszázs

A talpmasszázs, mint reflexzóna terápia a legősibb gyógyító módok 
egyike. A világ egymástól távol eső tájain egyaránt alkalmazták, például 
ókori Egyiptomban, Kínában. 

Az Európában elterjedt gyakorlatát az USA-ban dolgozták ki a múlt 
század közepén indián hagyományok alapján. 

Mik azok a reflexzónák?
Testünk bizonyos területein, mint például a lábfej, a kéz, a fül, az arc, a 
nyelv, az íny, a fejtető, és a hát, kicsiben tükröződnek belső szerveink, 
testrészeink. Ezek közül a teljes testet a lábfej, a kéz, és a fül reflexzónái 
tükrözik. Lábfejünk, kezünk, fülünk egyes területeinek állapotából kö-
vetkeztetni lehet belső szerveink állapotára, illetve ezeknek a területek-
nek az ingerlésével, masszírozásával hatást tudunk gyakorolni rájuk. 

A két talpon az egész test tükörképe megtalálható. A jobb lábon a 
jobb oldali szervek, a bal lábon a bal oldali szervek, a középen levők 
pedig, mindkét láb belső oldalán  találhatók. Kivételt képeznek a fejen 
lévő szervek zónái, mert azok az ellenkező lábon találhatóak 

A talpmasszázs legáltalánosabb hatása, hogy az egész szervezet mű-
ködését kiegyenlíti, harmonizálja. Az öngyógyító erőket felerősíti. Ja-
vítja a sejtek energiaszintjét.

A talpmasszázs gyógyító hatását segíti, ha vele párhuzamosan igye-
kezünk feltárni a betegségeink kellemetlen tüneteinek hátterében meg-
húzódó mentális, lelki, szellemi okokat. 

Csak a belső konfliktusok feloldása teszi véglegessé a gyógyulást.   
Ellenkező esetben a betegség kiújulására, vagy egy új betegség meg-
jelenésére számíthatunk. Nagyon sok krónikusan fennálló, sorvadással 
járó, vagy daganatossá fajuló betegség hátterében rejtőzik feltáratlan, és 
megoldatlan belső konfliktus. 
               Berek Ágota Mária
    www.bcom.hu

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:     6–13 óráig
                       Szombat:                    6–12 óráig
                       Vasárnap:                   7–11 óráig

MOZGO(lódó)KÉP KÖR
Az algyői társasági és közélet új színfoltja lehet az e hónapban induló 

MOZGO(lódó)KÉP KÖR. A szervezők legfőbb célja olyan alkotások 
bemutatása, amelyek forradalmian új, a jelenleg uralkodó nézettel me-
rőben ellentétes elméleteket mutatnak be a magyar történelem, nyelvé-
szet és kultúra háza tájáról. A filmek után kávéház jellegű beszélgetésen 
várjuk az észrevételeket és a témához tartozó könyv és zene ajánló is 
szerepel a tervezett műsorban. 

A novemberi mozgókép: CSILLAGÖSVÉNYEN (1.rész). Ízelítő a 
felvetődő témákról: Hazatérés – Kik is a magyarok valójában?, Bulcsú 
– a kor legnagyobb hadvezére, A titokzatos szent korona.

Az érdeklődők november (Enyészet Hava) 21. napján (pénteken) 
18 órakor találkoznak a faluház emeleti termében, házigazda: Molnár 
Áron.
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Ismét itt az ősz és elérkezett az idősek napja is, így október 9-én a 
Nyugdíjas klub megtartotta a faluházban az idősek napját. Szerveztünk, 
sütöttünk, főztünk, ahogy egy ünnep előtt szokás. A klub szinte minden 
tagja eljött és a meghívott vendégekkel együtt közel százan voltunk. 

A színházteremben 16 órakor kezdődött az ünnepség. Leléné Erika 
köszöntötte a nyugdíjas klub tagjait és a vendégeket. Ezután követ-
keztek az iskolások.  A 6/b osztályos tanulók nagyon szép műsorral 
kedveskedtek.  Meghatódva hallgattuk, hogy milyen fontos számukra 
a nagymama, nagypapa és a dédik jelenléte, segítsége és szeretete, a 
beszélgetések és a finom sütik, az együtt-barkácsolás. Az előadás végé-
re bizony elérzékenyültünk, egy- egy könnycsepp is kibuggyant a sze-
münkből. Köszönjük a gyerekeknek, a felkészítő tanárnőnek Vargáné 
Kiss Erikának és az őt segítőknek, hogy gondoltak ránk, sőt még aján-
dékot is készítettek részünkre. 

Az iskolai műsor után Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
mondott ünnepi köszöntőt.

Ajándékkal kedveskedtek és köszöntöttek bennünket a faluház ne-
vében: Leléné Erika, a könyvtár nevében: Kissné Nusika és Ménesiné 
Jusztika.

Ezek után következett a hagyományörzők együttese - Gál Tibor ve-
zetésével. Ö citerán kísérte az asszonykórus tagjait, akik népdalokból, 
csárdásokból kötött csokrétával szórakoztatták az időseket.

Az ünnepi műsor után a terített asztalra került a töltött káposzta kis-
cipóval, a lekvároskifli, a hókifli és a sós sütemény, amit természetesen 
szorgos asszonyaink készítettek. Meglepetésként még fagylalt követke-
zett, amit Süli Zakar Mariann ajándékozott a klubunknak. Köszönjük 
neki. A vacsora után nótázgatással és beszélgetéssel telt az idő. Na-
gyon szép és vidám esténk volt. A Nyugdíjas Klub nevében köszönjük 
a munkáját:  

Süliné Piroskának, Vidácsné Ibolyának, Kneipné Marikának, 
Molnárné Jucinak, 

Vidács Jánosnak, Kneip Ferencnek, Terhesné Jucinak, Kissné Bö-
zsikének, Leléné Marikának, Mórahalminé Pannikának, Mórahalmi 
Anikónak, Hegedűsné Marikának, Terhesné Katinak, Lele Istvánnénak 
és mindenkinek, aki ezt a szép napot lehetővé és felejthetetlené tette 
számunkra 
               Kneip Ferencné 
     szervező

Idősek napja a faluházban
Az ember életének jelentős részét munkahelyén munkájával tölti. 

Éppen ezért szükség van olyan programokra, ahol a további boldogulá-
sához feltöltődést kap.

Meghívót kaptam szeptember 27-re, az Algyői Nőegylet  Gondozási 
Hálózata

„Az időskor mentálhigiénéje-a gondozók lelki egészségvédelme” 
című, idősügyi konferenciájára.

Az algyői faluház nagytermének sorai gyorsan megteltek. A szépen 
díszített terem a kedves fogadtatás az aulában a Nőegylet tagjai igazán 
kitettek magukért és az asztalon a finomabbnál finomabb sütemények 
illatoztak.

A szombati program megvalósítását Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata, a Csongrád Megyei Közgyűlés, és az egyesület finanszíroz-
ta. A rendezvényt sok munka és szervezés előzte meg. Molnárné Vida 
Zsuzanna alpolgármester asszony köszöntötte a résztvevőket. Bemutat-
ta a Algyőt az ide látogatóknak. Méltatta a jól működő civil szervezet 
munkáját, jó tanácskozást és hasznos időtöltést kívánt. a hallgatóságnak. 
A konferencia előadói voltak: dr. Laluskáné Ritz Judit, Csanád Egyház 
megyei Krízishelyzet megoldó szeretetotthon vezetője, előadásának 
címe: ,,Amit a legkisebbek közül egynek tettek, velem tettétek” Dr. 
Ritz Judit előadásában hallhattunk arról, milyen fontos dolog az, hogy 
kikkel milyen munkatársakkal milyen körülmények között dolgozunk 
együtt. Minőségpolitikánk legfőbb értéke az igénybevevő személy! A 
kiegyensúlyozott gondoskodás, magas szakmai ismeretek és kiemelke-
dő emberi tulajdonságokkal rendelkező munkatársak megtartása. Alap-
elveik: az elkötelezettség, méltányosság és lojalitás, együttműködés, 
törvényesség, személyiség jogainak figyelembevétel, emberhez méltó 
környezet biztosítása, egészség és munkavédelem, folyamatos fejlődés 
és fejlesztés!

A konferencia másik előadója Dr. Bagdy Emőke pszichológus 
professzorasszony a Károli Gáspár Református Egyetem Pszicho-
lógia Tanszékének vezetője volt. Előadásának címe: Pszichofittness-
Vitalitásgenerátorok. A professzorasszony előadása nagymértékben 
hatott a hallgatóságra, egyfajta lelki gyakorlatnak is felfoghatjuk azt.  
A lelkünket nem árt frissen, fitten tartani, csak így vagyunk képesek le-
győzni az élet megannyi megpróbáltatását. Mai világunk sajnos jórészt 
a stresszről, az akadályokról szól. Merem állítani, hogy ezen az elő-
adáson igazán nagy feltöltődést kaphattunk mindannyian. Először egy 
kísérletről hallhattunk beszámolót, melyet a Harward Egyetem 35 éven 
át tartó kísérletéről, amelynek során montírozták a résztvevők testi-lelki 
egyensúlyát, egészségi állapotát. Minden eredmény arra mutat, hogy a 
pesszimista életszemléletűek alul maradtak, olyannyira, hogy nem csak 
betegesebbek voltak az optimistáknál, de sokan meg is haltak közülük 
a vizsgálat végére.

A professzorasszony életerő serkentőnek, vitalitás generátornak ne-
vezte a kacagást, a kocogást és az érintést, lazítást, segítést. Minden nap 
nevessünk, mert erősíti a nevetés az immunrendszerünket, ami endorfin 
hormont szabadít fel az agyban, amitől örömérzetünk lesz. A rekesz-
izom masszírozza a lelket így testünk minden részére hat! Az Ohioi 
egyetem kísérletében az is kiderül, hogy akit nem simogatnak eleget, 
annak kiszárad a lelke! Mert milyen jó érzés szeretteinket megsimogat-
ni, megérinteni és viszont várjuk ezt az örömöt.

A kocogás, a ritmikus mozgás szintén endorfint szabadít fel az 
agyban, így az emberfüggő is lehet a futástól, mint a kábítószertől. A 
stresszre két válasza van szervezetünknek: üss, vagy fuss! A futással 
egyenértékűek lehetnek bizonyos mozgásformák. Például: 2 percen át 
tartó karkörzés ismételgetése oldja a szorongást! Ha erősen megfeszít-
jük álló helyzetben minden izmunkat pár másodpercen át akkor agyunk 
ezután gondoskodik az enyhítésről a lazulásról.

Igazán tanulságos dolgokról hallhattunk hiszen: a kacagás a simoga-
tás a kocogás ingyen van, ráadásul mindhárom közérzetjavító, de gyó-
gyító hatású is.

A programsorozat délutáni szekcióüléssel folytatódott. Előadói a 
Szeretet otthon munkatársai voltak: Erőss Erzsébet :Jóindulat – Tettek 
– Elég jó tettek, Kispéter Tiborné: Tapasztalat jó döntés – Hatékonyság, 
ahol beszélgethettünk az Alzheimmer kór, a Parkinson-kor elsődleges 
jeleiről az egészséges táplálkozásról. A nap gyógytorna bemutatóval 
zárult , Domján Andrásné gyógytornász bemutatójával, melyet együtt 
végeztünk.
    Bakosné Szöllősi Ágnes

Konferencia a szépkorúakról

Óriási ruhavásár olcsó árakkal!
November 14-én (pénteken) 9-12 óra 

között a faluházban.
Gyermek- és felnőtt kabátok, csizmák, 
cipők és fehérneműk bő választékban.

Nézze meg, s nem megy el üres kézzel!
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„REKVIEM” Temetkezési 
Vállalkozás

az Algyői temetőben. Tele-
fonszám: 06-20-32–77–406.

Teljeskörű temetkezési 
szolgáltatással állunk az 

algyői lakosok részére, be-
mutatóterem, gyász, illetve 

köszönet-
nyilvánítás (DM hirdetés 

feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 

06-20-9433645

Homlokzati és guruló 
állvány bérelhető. Hom-

lokzati hőszigetelést 
vállalok. 

Az állványokról 
érdeklődhet, és a 

hőszigetelésre előjegyzést 
kérhet 

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

Délút Kft. keres algyői vagy szegedi agilis férfi 
munkatársat külső szállítás szervezői munkakörbe. 
Szakirányú végzettséggel rendelkező pályakezdők 

jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni önéletrajzzal írásban lehet: 

delut@pantecom.hu

Délút Kft. Algyői telephelyen keres számítógépes 
ismeretekkel rendelkező agilis munkavállalót 4 

órában végezhető adminisztrációs munkára. 
Lehet pályakezdő is!

Jelentkezni önéletrajzzal írásban lehet: 
delut@pantecom.hu

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)

Esztétikai-, gyógypedikűr:
 áztatás• 
 körömápolás• 
 őrkeményedések • 
 eltávolítása • 
 benőtt köröm eltávolítása• 
 maszírozás• 

Ár: 1500.-Ft
Mindezt saját otthonában is végzem, előzetes 
egyeztetés után.
Telefonszám: 06- 20/ 411-2450

Pénzre van szüksége ?

Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolással, 
ingatlan fedezettel.

- Szabad felhasználású hitelek,
-  meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
- lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás „szocpol” 

igénybevételével,
- adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig teljes körű 

ügyintézéssel, közvetítési díj nélkül.
Teljeskörű biztosítás ügyintézés.

További információért forduljon hozzám bizalommal:
Kőművesné Elekes Valéria

Telefonszám: 06-20/ 9384-102.

Térjen be hozzánk, megéri!

2008. október 30. és  2008. november 30. kö-
zött érdemes eljönni hozzánk a Reál ABC-be.

Algyő, Kastélykert u.8.

Akcióval és széles választékkal várjuk kedves 
vásárlóinkat.

Ízelítő árainkból:

Tátra UHT tej 1,5% 1/1  129.- Ft/ liter
Reál tejszínhab spray  199.- Ft/ darab
Reál finomliszt 1/1  95.- Ft/kg
Meridó kávé 250 gr  359.- Ft/ darab
Milka alpesi, fehér,   185.- Ft/ darab
törtmogyorós csokoládé 100 gr 
Reál baromfi párizsi  329.- Ft/ kg
Soproni sör 0,5    129.- Ft + 25.- Ftüveg
Gici trappista sajt   1079.- Ft/kg 

Udvarias kiszolgálással és meglepetések-
kel várjuk régi és új vásárlóinkat.

                                                    

Reál ABC dolgozói
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

November 03    -   07.:      12.30-tól  -   16.30-ig.
November 10   -   14.:         8.00-tól  -   12.00-ig.
November 17   -   21.:       12.30-tól  -   16.30-ig.
November 24   -   28.:         8.00-tól  -   12.00-ig.
December 01   -   05.:        12.30-tól  -  16.30-ig. 

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  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.

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

November   03-tól   07-ig:       7.30      -       12.00 óra között.
November   10-től   14-ig:     12.30      -       16.30 óra között.
November   17-től   21-ig:       7.30      -       12.00 óra között.
November   24-től   28-ig:     12.30      -       16.30 óra között.
December   01-jétől   05-ig:      7.30      -        12.00 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

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

 
Hétfő 8-tól  12 óráig.
Kedd 8-tól  11 óráig.
Szerda 13-tól  16 óráig.
Csütörtök 8-tól 10 óráig.
Péntek 8-tól  12 óráig. 

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig.
Rendel: dr. Sári Tamás; Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42., Tel.: 267-234.
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 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: 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.

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
Patai Péter és Oláh Irén ( 2008.10.04.) házasságot kötött. Sok boldog-
ságot kívánunk!
Születés
Megszületett  Daróczi Gergő (2008.09.16.) – anya: Szakács Irén, apa: 

Daróczi Gábor; Kabók Réka (2008.09.22.) – anya: Szabó Karolina, 
apa: Kabók Róbert;  Hegyi László (2008.09.23.) – anya: Mátó Terézia, 
apa: Hegyi László.
Gratulálunk!

Orvosi rendelési időpontok
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Sok-mindent-tudás egyeteme 
Algyő, III. Szemeszter
Következő előadóink

Bardócz Attila földrajz-rajz szakos tanár, fotós, világ-
utazó. Skandináviától Észak-Amerikáig, a Kaukázustól 
Kínáig és a Közel-Keletig a földgolyó jelentős hányadát 
bejárta már. 2002-ben ő volt a magyar Izland-expedíció fo-
tósa. Nyugat-keleti irányban szelték át Izland szigetét gya-
logosan, amit eddig még igen kevesen mondhatnak el ma-
gukról. 2008-ban a Kaukázusban járt, Grúziát a grúz-orosz 
háborús konfliktus kirobbanása utáni napon hagyta el.

Gyémánt Csilla irodalom- és színháztörténész, az SZTE 
JGYPK oktatója, a Szegedi Operabarátok Egyesületének 
elnöke. Elsősorban az irodalom és a zene, nevezetesen a 
romantikus dráma és a XIX. századi opera kölcsönhatásait, 
az irodalmi téma, a zene és a táncművészet összefüggéseit 
tanulmányozza.

Pászka Imre szociológus, a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Társadalomelméleti Intéze-
te Szociológiai Tanszékének habilitált docense. Egyebek 
mellett a magyar szociológia történetével, társadalomel-
mélettel, tudásszociológiával foglalkozik. Algyőn él.

Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház – ALGYŐI HÍRMONDÓ 2008. NOVEMBER 

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 

A SZESZ Algyőn
Mielőtt a kedves olvasó felhúzná egyik szemöldökét, előrebocsátom, 

hogy nem a gyevi alkoholfogyasztás paramétereiről kívánok értekezni. 
Bár részegség az lesz benne. Részemről biztosan: 2003 őszén találkoz-
tam először a SZESZ-szel, a SZTE-JGYPK TÁK nevű büféjében. Ott 
részegültem meg. Azóta is tart. 

A Szegedi Egyetemi Színpad (SZESZ) Csokonai Karnyónéját ját-
szotta azon az őszi estén a Tamási Áron Klubban (TÁK). Kezdetle-
ges, összetákolt díszlettel, jelmezzel, de annál nagyobb elszántsággal 
„csinálták” a színházat Czene Zoli vezetésével a szegedi egyetemisták. 
Karnyónét a „telkarcsú”, kopaszodásra erősen hajlamos évfolyamtár-
sam játszotta. Fergeteges siker volt. A csilláron is lógtunk volna, ha lett 
volna abban az alacsony pincehelyiségben csillár. Tapsoltam. Régóta 
először vertem össze a kezem tiszta szívből. 

Karnyóné botladozott a jelmezében, hisz életében először volt a lá-
bán női cipő, és én megtapsoltam. A díszlet vízfestékkel átmaszatolt 
banános doboz volt. A bakikat is számolhattam volna. Fel lehettem vol-
na háborodva, hogy mit képzelnek ezek a pancserek, azt hiszik, ez a 
színház... Ennek ellenére nem tudtam szabadulni az élménytől, ami ak-
kor ragadott magával, körbefont, részévé tett valaminek, és amit mégis 
ritkán tapasztaltam meg rendszeres színházlátogatóként. Örömjátékot 
láttam. Része lettem a játéknak. Része a feszült figyelemnek. A bizser-
gő izgalomnak, hogy jaj, csak jusson eszébe a szöveg a barátomnak, 
aki életében először áll színpadon. Együtt rezdülés volt. Biztatás, hogy 
ne essenek ki a szerepükből a baki miatt, hogy tartsanak ki. Hogy létre-
jöjjön valami, ami túl van a festett banános dobozon, a csámpás cipőn, 
és a szón is, a szövegen is, ami elhangzik. Úgy vélem, ez az élmény 
az algyői emberek számára is ismerős, és részesülnek benne a Móra 
Ferenc Népszínház jóvoltából.

És hogy mi lett 2003 óta a SZESZ-ből? Öt évad – öt bemutató. Emel-
lett rendszeresen vállalnak irodalmi esteken, gálaesteken, rendezvénye-
ken, zenés-szórakoztató műsorokon fellépést. Több mint 90 előadás, 
több mint 6200 néző. 94 százalékban teltházas előadások. 2004 nyarán 
nagy sikerrel mutatkoztak be a kapolcsi Művészetek Völgyében. 2005-
ben a pécsi V. Országos Egyetemi és Főiskolai Színjátszó Fesztiválon 
Junior-díjasak. 2006-ban a pécsi VI. Országos Egyetemi és Főiskolai 
Színjátszó Fesztivál (Országos Színjátékos Szövetség) arany minősíté-
sű együttese. Több mint 50 tehetséges fiatal fordult meg a társulatnál, 
akik közül néhányan már professzionális társulatok tagjai: Bánvölgyi 
Tamás, Csorba Kata, Szívós László a Szegedi Nemzeti Színház; Szűcs 
László a Veszprémi Petőfi Színház tagja; Ilyés Lénárd a Budaörsi Já-
tékszín fellépője; de találunk SZESZ-est a Grimm-busz Színházban és 
a szegedi Kövér Béla Bábszínházban is. A SZESZ civil, alulról jövő 
kezdeményezés, mely önerőből jött létre, nem kellett hozzá más, csak 
forrófejűség, lelkesedés és hit. Példaértékű lehet valamennyiünknek.

A SZESZ Algyőn november 14-én, pénteken 19 órakor a faluház 
színháztermében a Némá de Levente című vígjátékkal mutatkozik be. 
A darab középpontjában a sodró szerelem és a férfi-nő viszony áll, játé-
kos abszurditással, humorral fűszerezve. És ahogyan a SZESZ társulata 
ígéri, a nézőtéren szem nem marad szárazon! Kedves Gyeviek! Fogad-
játok őket szeretettel!
            Sütő Erika

A Népszínház új bemutatója: 
3 Csehov-egyfelvonásos 

A Móra Ferenc Népszínház 
Osztás Anett rendezésében 3 Cse-
hov-darabot állít színpadra – az 
algyői faluházban november 22-én 
18 órától.

Mindhárom darabban Ádok Ró-
bert és Pál Anita játssza a fő szere-
peket, két egyfelvonásosban Varga 
János működik közre.

Anton Pavlovics Csehov drámá-
iban a szerző túllép a hagyomá-
nyos cselekményvezetés és dialó-
gus-írás modelljein: párbeszédei 
nem egymásra következő replikák 
sorozatából állnak; a figurák szinte 
folytonos, néha egymásba folyó monológokat mondanak, melyek alig 
reflektálnak a másik szereplő mondandójára. Gyakoriak a félbehagyott 
mondatok, a témaváltások, és a szereplők gyakran küszködnek gondo-
lataik kifejezésének nehézségével. Figuráit a hagyományos drámafelfo-
gással szemben nem valamilyen szándék, törekvés, hanem a körülmé-
nyek sodró hatása hajtja előre. Mindemellett Csehov a legtöbb drámáját 
nem tragédiának, hanem egyértelműen komédiának szánta, ezzel is 
hangsúlyozva a figurák törekvéseinek kisszerű voltát.

A medve című egyfelvonásos komédiáját 1901-ben mutatta be a 
Nemzeti Színház. Ez volt az első Csehov-bemutató Magyarországon. 
A sikeres darab címszerepét azóta olyan színészek játszották el, mint a 
legendás Csortos Gyula vagy a közelmúltban elhunyt Raksányi Gellért. 
A dráma a külvilág felé mutatott arc (a viselkedés) és a bensőben leját-
szódó folyamatok, illetőleg a tények ellentétére épül.

Az est másik két előadása két Csehov-novella színpadi változata. 
Hasonlóan A medvé-hez, ezekben is egy-egy házaspár megrekedt élete, 
vívódásai jelentik a történetek drámaiságát. GYÜMÖLCSFA SZŐLŐ, FENYŐ, 

TUJA, DÍSZFA
Alma, barack, mandula, cseresznye, meggy, körte,  szilva, birs, 
naspolya, dió, szelídgesztenye, málna, köszméte,  szeder, ribizli, 
büszke, áfonya, bodza, füge.
Gömbszivarfa, gömbkőrisfa, gömbjuharfa, szomorú barkafa, 
aranyesőfa, selyemakác, ámbrafa, japán juhar, szomorú barka, 
nyír, hárs, vérszilva, kőris, császárfa, ginkgo-biloba, díszalmafa, 
díszecetfa.
Díszfű, magnólia, tulipánfa, sövénynövény, tűztövis, buxus, fa-
gyal, orgona, virágzó díszcserjék, kúszó loncok, stb…

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. 

„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.
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NOVEMBER 3. (hétfő) 15 óra: KELTA NAPOK: KUBB-délután. 
Kísérlet a kelta eredetű kubb játék felélesztésére. 

NOVEMBER 4. (kedd) 18 óra: KELTA NAPOK – Filmvetítés az 
emeleti klubteremben.

NOVEMBER 5. (szerda) 17 óra: KELTA NAPOK – Tündér Lili el-
veszett! – zenés interaktív kismesejáték ovisoknak, kisiskolások-
nak a KÖNYVTÁRban. Előadja: Heffner Attila. 

NOVEMBER 6. (csütörtök) 17 óra: KELTA NAPOK – kiállítás Oláh 
Ernő, Győrffiné Bullás Mária, Süli-Zakar Zita, Török Marianna 
és Bereczné Lázár Nóra kelta vonatkozású alkotásaiból a Faluház 
Galériában.

NOVEMBER 7. (péntek) 20 óra: KELTA NAPOK – kelta zene: a 
Pucks’n’Fairies együttes ír zenei koncertje a Faluház előcsarno-
kában. 

NOVEMBER 10-11. (hétfő-kedd): Dél-Alföldi Regionális Közmű-
velődési Konferencia az emeleti klubteremben.

NOVEMBER 10. (hétfő) 17 óra: Civil Fórum a földszinti kisterem-
ben.

NOVEMBER 11. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 
Algyőn” 

 Téma: Két világ határán: a Kaukázusban (Grúzia, Azer-
bajdzsán, Örményország)Előadó: Bardócz Attila.

NOVEMBER 12. (szerda) 13 óra: a  Csongrád Megyei Településtisz-
tasági Kft. fogadó órája (Csókási  Ágnes számlázási előadó)

NOVEMBER 12. (szerda) 15 óra: a Mozgáskorlátozottak Algyői 
Csoportjának taggyűlése (Kapota Mihály).

NOVEMBER 12. (szerda) 18 óra: Tiszta Latin-Amerika – Törköly 
József diavetítéssel egybekötött úti beszámolója Kubáról.

NOVEMBER 13. (csütörtök) 18 óra: A Tollforgatók Köre foglalko-
zása a könyvtárban.

NOVEMBER 14. (péntek) 19 óra: a Szegedi Egyetemi Színház be-
mutatja Heltai Jenő nyomán a Némá de Levente című romantikus 
mesejátékot felnőtteknek – A BELÉPÉS DÍJTALAN!

NOVEMBER 18. (kedd) 18 óra: Tiszta Latin-Amerika – Dobóczky 
Zsolt diavetítéssel egybekötött úti beszámolója Mexikóról

NOVEMBER 22. (szombat) 18 óra: CSEHOV-EST. A Móra Ferenc 
Népszínház bemutatója: A. P. Csehov három egyfelvonásosát. 
Szereplők: Ádok Róbert, Pál Anita,Varga János, Rendezte: Osz-
tás Anett – A BELÉPÉS DÍJTALAN!

NOVEMBER 25. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 
Algyőn” 
Téma: A szegedi opera; Előadó: dr. Gyémánt Csilla.

NOVEMBER 26. (szerda) 17 óra: ÉLETREFORM KLUB az emeleti 
klubteremben. Téma: Csillagküldöttek útja égen és földön. Meg-
hívott előadó: Dénes Zsuzsa asztrológus.

NOVEMBER 29. (szombat) 18 óra: Dankó Pista Emlékest vacso-
rával. Fellépnek: Bakró Lajos és népi zenekara; Fodor Károly, 
Szűcs Judit nótaénekesek. Jegyek, amelyek magukban foglalják 
a vacsora árát is – kizárólag elővételben november 25-ig, 1.600 
forintos áron vásárolhatók.

DECEMBER 2. (kedd) 18 óra: Tiszta Latin-Amerika – Puskás János 
diavetítéssel egybekötött úti beszámolója Ecuadorról.

DECEMBER 6. (szombat) 15 órakor: Mikulás játszóház az Algyői 
Művészkörrel a Faluház előcsarnokában

DECEMBER 6. (szombat) 18 óra: Mikulás party a faluház előcsar-
nokában.

DECEMBER 9. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 
Algyőn” Téma: A rendszerváltás a hazai szociológusok 
nézőpontjából; Előadó: Dr. Pászka Imre.

Mi? Hol? Mikor?
Rendezvénynaptár Vásárnaptár

Minden héten hétfőn és szerdán 7-től 12 óráig 
a faluház mögötti parkolóban:        Női-, férfi- és gyermekruha   
     vásár.
Továbbá: 
november 06. (csütörtök) 9-11 óra:   Vegyes iparcikk a faluház elő 
     csarnokában;
november 10. (hétfő)  9-13 óra:   Ruha, cipő és vegyes iparcikk  
       vásár;
november 13. (csütörtök) 8-12 óra:   Katonai- és munkaruha vásár;
november 17. (hétfő) 9-13 óra:   Ruha és vegyes iparcikk vásár  
     a faluház előcsarnokában; 
november 19. (szerda)  9-12 óra:   Vegyes iparcikk vásár;
november 24. (hétfő)  9-11 óra:   Ruha- és vegyes iparcikk   
     vásár;
november 25. (kedd) 9-12 óra:   Ruha, cipő és vegyes iparcikk  
     vásár.

Kirándulás lovas világversenyre
Az Algyői Lovasklub Egyesület kirándulást szervez Budapestre de-

cember 6-án a Négyesfogathajtó és Díjugrató Világkupára. Az egész 
napra programokat kínáló rendezvényt fedett térbenrendezik. Jelent-
kezni és érdeklődni Bakos Istvánnál lehet a 30/223-0017-es telefonszá-
mon.

„Disznólkodással” indul az új év
2009. január 31-én, szombaton egész napos disznólkodás tervezünk 

a tájházban! Pontosabban: hagyományos disznóvágást rendezünk a táj-
ház udvarán és a lovasudvarban! Lakodalmas zene, kóstoló, vigalom, 
sonkaszépségverseny! Olyan baráti társaságok, civil szervezetek, csa-
ládok jelentkezését várjuk, akik szívesen vágnának le egy-egy disznót 
ezen a napon a tájház udvarán! További információ: 517-172 (faluház).

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

Dankó Pista emlékest – vacsorával
A 150 esztendővel ezelőtt, 1858. június 14-én Szatymazon született 

Dankó Pista emlékére november 29-én nótaestet rendezünk a Faluház 
színháztermében. Az esten fellépnek: Bakró Lajos és népi zenekara, 
valamint Fodor Károly és Szűcs Judit nótaénekesek. Jegyek, amelyek 
magukban foglalják a vacsora árát is –  kizárólag elővételben, október 
27-től  november 25-ig, 1.600 Ft-os áron  vásárolhatók a faluházban 
(Búvár utca 5., telefonszám: 517-172).

Bérletárusítás
A havi buszbérleteket november 3-án, 4-én és 5-én (hétfőn, ked-

den és szerdán) 9-17 óra között, illetve december 1-jén, 2-án és 
3-án (hétfőn, kedden és szerdán) 9-17 óra között az arra jogosultak 
átvehetik, illetve megvásárolhatják az algyői faluház földszinti kister-
mében.


