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Képeslap – a citeráról
Hangszeren leginkább hallás alap-
ján, nem kottából játszottak az algyõi
népi zenészek – folytatom az egy hó-
nappal ezelõtt írt képeslapot, kedves
húgom. Valahogy úgy találkozhat-
tak a muzsikával, mint a mi apánk
a citerával… Leírta nekünk az em-
lékeit. Igen, algyõi vonatkozása is
van történetének. 

„Találkozásom a zenével és a ci-
terával” – ezt a címet adta apánk a
levelének. Innen tudom én is, hogy
gyerekként furulyán játszott az isko-
lai úttörõ zenekarban – kántor-ének-
tanár, Kalmár Endre vezetésével. A
gimnáziumi fúvós zenekarban pe-
dig mint klarinétos jeleskedett –
ugyancsak kánton-zenetanár, Galli
János irányításával. Közben harmo-
nikázni is tanult. „De a nagybetûs
ÉLET sûrûjében a zenélés abbama-
radt” – meséli. 

Ám a zenélés olyan, mint a bicik-
lizés: ha egyszer megtanultad, nem
lehet elfelejteni. Valahogy így fordí-
tom le magamban Kodály célját is.
Merthogy módszerének lényege: a
gyerek naponta találkozzon a zené-
vel – az otthoni énekléssel, óvodai,
iskolai zenetanulással. Zenetanár-
tól hallottam, de dudolászva magad
is tapasztalhatod: a napi éneklés
ugyanolyan fontos a léleknek, mint
a napi torna a testnek. A mi iskolai
énektanárunk is vallotta, hogy a ze-
nei anyanyelv: a népdal. Azt is tud-
ta Zsuzsa néni, nem lesz persze min-
denki énekes vagy hangszeres zenész,
de épp elég, ha zeneértõ, s fõleg: ha
zenét szeretõ felnõttként éli életét.
Mint apánk. Aki – hogy történetét
folytassam – hosszú szünet után egy
barátjánál vette ismét kezébe a har-
monikát, aztán a szintetizátort. A
barátja hallás után, apánk kottából
játszott. Aztán vett harmonikát és
harmonikaiskolát és harmonikázott
– a saját szórakoztatására… A cite-
rával nálunk, Algyõn találkozott. 

Az öreg hangszer föltûnõ helyen
fogadja a házunkba belépõt. Apánk
apósa faragta a hasáb alakú citerát.
Ma már csak dísz, rozsdásak húrjai,
de te is emlékezhetsz, ahogy téli ho-
mályos estéken nagyapa, a Lantos,

kedvtelve pengette a „tamburát”, az
õsi hangszert… Ezt is tudta: ezermes-
ter volt… Állítólag a legelterjedtebb
házi készítésû hangszer a citera. El-
nevezését gyakorta külalakja nyo-
mán kapta: „fijacitera, kölyköscitora,
csikófejes citera”. Formája szerint
három fõ típust különböztetnek meg:
az alföldi, kölykös vagy csikófejes, a
hasáb alakú, dúcos és a nyugati ol-
dalíves citerát… 

Népünk lantja a citera. Történe-
térõl apánk nálunk, egy újságban
olvasott. A Hírmondóból pedig meg-
tudta: Algyõn mûködik citerazenekar.
Bátorságot gyûjtött, felkereste az it-
teni citerások vezetõjét: Süli Tibor-
ral elbeszélgettek a hangszer és a ci-
teraszó szépségérõl. Az algyõi citerás
sorra meg is szólaltatta, a kéznél le-
võ, formásabbnál formásabb hang-
szereket. Apánk tõle látta, hogyan
kell játszani ezen a népi hangszeren
– cifrázatosan. Így Algyõ felcsigáz-
ta érdeklõdését a citerajáték iránt.

Citerás élményérõl mesélt a húgá-
nak is. Nagynénénk meg vett neki
ajándékba egy használt citerát a hasz-
náltpiacon. Apánk könyvtárba ment
– citeraiskolás szakirodalomért. Ha-
marosan komoly tananyag, Citera
ABC, hangoló készülék állt rendel-
kezésére a tanuláshoz. Elõ-elõvette,
saját szórakoztatására pengette, dé-
delgette a citerát. Annyira a lelkébõl
szólt ez a hangszer, hogy a szegedi
Csermáktól egy komolyabb citerával
és a Magyarországi citeramuzsika
kazettával ajándékozta meg magát.
Azóta nyugdíjas éveit kíséri a cite-
raszó. 

Mert sohase késõ, kedves húgom.
Apánk az internetet is a zene szol-
gálatába állította, s így bukkant a vaj-
dasági Tóbán arra a Kalász János-
ra, aki 73 éves korában alakított ci-
terazenekart – mondván: „az em-
ber, amíg csak él, nyújthat valamit
a közösségnek”. János bácsi nyilat-
kozta azt is: „a zene, mint orvosság
– aki a nótát szereti, mintha a virá-
got szeretné. A felett még az ég is ki-
derül!”

Ölel nõvéred:
Ágnes

A tartalomból
Múlt-kor: Algyõ 1972-ben .................................................................. 2. oldal

Tanév az algyõi esti tagozatos gimnáziumban ...................................... 5. oldal

Új iskola épül Algyõn ...................................................................... 6–7. oldal 

Orvosi rendelési idõpontok ................................................................ 10. oldal 

ALGYÕI HÍRMONDÓ

PROGRAMOK ALGYÕ NAPJÁN – 2009. október 2., péntek
10.00 óra: Koszorúzás Süli András szülõházánál (Süli András utca 16.).

Mûsort adnak az Algyõi Általános Iskola tanulói.
11.00 óra: Koszorúzás a temetõben a hõsök és a díszpolgárok sírjainál.

Közremûködik: Kiszely Zoltán színmûvész.
12.30 óra: Az új általános iskola alapkõletételi ünnepsége.

Közremûködnek: Kiszely Zoltán színmûvész, Szeged Tánc-
együttes, Algyõi Általános Iskola Gyöngyvirág Néptánccsoportja.

16.30 óra: A nagy víz emlékére – fotókiállítás a Móra Ferenc Múze-
um – Fekete Ház gyûjteményébõl. 
A kiállítást átadja: dr. Tóth István történész, muzeológus.

17.00 óra: Ünnepi testületi ülés a faluház színháztermében.
Dr. Piri József polgármester ünnepi köszöntõje, értékelése
az elmúlt évrõl.
Kitüntetések és díjak átadása.

18.30 óra: A Hóra Táncszínház mûsora.

Nomád ételek III. fõzõfesztiválja
Szeptember 12. (szombat)

Az algyõi szabadidõközpontban harmadik alkalommal rendezik meg
a nomád ételek fõzõfesztiválját. 10 órakor megnyitóval, ünnepélyes tûz-
gyújtással kezdõdik a fõzõverseny és több kísérõ program. Míg az éte-
lek készülnek, addig élõ zene, a Sámli banda szórakoztatja a verseny-
zõket és nézelõdõket. Lesz solymász bemutató, vadászkutya mustra, kéz-
mûves foglalkozás, sasíjászat. 14 órakor kezdi munkáját a zsûri. 15
órakor tombola sorsolás. 15 óra 30 perckor eredményhirdetés. 16 óra-
kor megismerhetik a meglepetés vendéget, aki az UVMP támogatásá-
val érkezik. Majd retrobuli kezdõdik – Horváth Andrással. Jelentkezés
és további információ: a szabadidõközpontban – Algyõ, Téglás utca 151.,
telefonon a 62/267-426-os számon, e-mailben a gyevitur@algyo.hu cí-
men. A nevezés és a programok ingyenesek. A helyszínen bográcsos,
illetve frissensült ételek vásárolhatók. A programot támogatja: Algyõ
Nagyközség Önkormányzata; Gyevitur Kft.; Algyõi Faluház, Könyvtár
és Tájház; Új Magyarországért Vidékfejlesztési Program 2007–2013.
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Új körzeti megbízott
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy 2009 augusztusától az Algyõ
nagyközség közigazgatási területén
szolgálatot teljesítõ körzeti megbí-
zottak száma immár három fõre
emelkedett: ezentúl Magyar Béla
rendõr õrmester is itt dolgozik.
A körzeti megbízottak fogadóórái:
hétfõn 14-tõl 16 óráig;
szerdán 16-tól 18 óráig. 

Körzeti megbízottak és telefonszámaik:
Tóth Gábor rendõr fõtörzsõrmes-
ter, telefonszáma: 
06 20/209-5319;

Horváth Zoltán rendõr fõtörzsõr-
mester, telefonszáma: 
06 20/209-5318;

Magyar Béla rendõr õrmester.

Múlt-kor: falutörténet az újságoldalakon
Szegedhez csatolták Algyõt

A jelen kérdéseire is választ kap,
kicsit a jövõbe is lát az, aki a múlt
feneketlen kútjából emel ki emlék-
töredékeket. Régi újságcikkek
részleteinek idézésével a Hírmon-
dó új sorozatot indít – Algyõ visz-
szaszerzett függetlenségének év-
fordulóján. 

*
Elõször 130 éve veszítette el önál-
lóságát a honfoglalás kori telepü-
lés, Algyõ: miután 1879. március
7-én a Tisza áradása elpusztítot-
ta a közel háromezer lakosú fa-
lut, a lakosságnak a terület birto-
kosa, Pallavicini Sándor új, árvíz-
mentes helyet jelölt ki, megala-
pítva Sándorfalvát. Ám a belügy-
miniszter hiába erõsítette meg le-
iratában Algyõ megszûntét, a Ti-
sza-partra visszatelepült, az õsi fa-
lut újjáépítõ lakosok a község új-
raszervezését kérvényezték. Há-
roméves küzdelem árán Algyõ
1882-re visszakapta önálló közsé-
gi státuszát… Már akkor bizonyí-
tást nyert, hogy maguk szeretik
igazgatni a sorsukat az algyõiek.
Másodszor 1972-ben lett oda a fa-
lu függetlensége: Szeged magá-
hoz csatolt öt közeli községet. Hu-
szonöt évvel késõbb – a beletörõ-
désen felül emelkedve, sikeres
népszavazással – 1997. október 1-
jétõl azonban Algyõ ismét függet-
len településként, önálló önkor-
mányzatot választva szervezi éle-
tét. Most 1972 napjait idézzük –
az akkori Délmagyarországot la-
pozgatva.

Algyõ elsõ, 1963-ig dolgozó ta-
nácselnökét kérdezi a múltról Ve-
ress Miklós a Délmagyarország
1972. december 24-i számában.
Az öt elemit végzett Boldizsár Fe-
renc elmeséli: testvéreivel „ugyan-
olyan nyomorúságra születtek,
mint számos más algyõi gyerek.
(…) A község területén lakóknak
szinte semmi földje sem volt. Az
õrgróf birtoka vette körül Algyõt.”
A Tiszán túli farki rétek oda csa-
tolása után az ottani „20-30 nagy-
gazda” a földjén kínált munkát.
„Azok az algyõiek, akik szerettek
volna dolgozni, kiálltak az utcasa-
rokra, oda, ahol most a 7-es szá-
mú italbolt van, az emberpiacra.
20-30-an összegyûltek, s abból 5-
6 el is mehetett a nagygazdákhoz.
Vidékre is lehetett menni – kubi-
kusnak.”

Az 5418 lakosú nagyközség
megváltozott hagyományairól
„Czirok János nyugdíjas, s amo-

lyan amatõr” néprajzkutatótól ér-
deklõdik, de azok és még a köz-
mondások is állítólag elfelejtõdtek.
„Bontják a régi vert falú házakat,
a községi tanács felmérése szerint
minden harmadik ház új”. „Csi-
nosodnak a porták.” Új hagyo-
mánynak minõsíti az újságíró,
hogy „tavaly több mint félmillió fo-
rint értékû társadalmi munkát vé-
geztek az algyõiek, idén majd egy-
milliót”.

„Nem gyevi, hanem szegedi la-
kos, de ’algyõiül’ gondolkodik” –
állítja a nagyközség akkori, vagyis
utolsó tanácselnöke, Vörös Lajos.
Itteni két évérõl elmondja: „az el-
sõ emeletes házakat az olajipar
építtette – tíz darab négylakásost
–, de a leendõ községközpontban
– hol áruház, presszó már van –
megkezdték az elsõ, hasonló OTP-
társasházak építését. A Szegfû ut-
ca sarkán pedig olyan egészségház
emelkedik, amelyet a kisebb váro-
sok is megirigyelhetnének. S át-
adását már csak a központi kazán
hiánya késlelteti. Lesz abban fabur-
kolatú gyógyszertár, kismama és
gyermekrendelõ, elkülönítve a fel-
nõttekétõl, s a fogorvosi várótól.
Az emeleten pedig orvosi, gyógy-
szerészi, ápolónõi lakások.

Szembe vele jelölték ki helyét a
majdani óvodának, még arrébb a
12 tantermes általános iskolának.
Az utca túloldalán már alapozzák
az új postaépületet, mellette emel-
kedik majd a takarékszövetkeze-
té is.”

A tanácselnök elmúlt két évé-
nek mérlegéhez tartozik, hogy „9
kilométer járdát építettek – 21 ut-
cában, a Fõ utcát nemrégiben hi-
ganygõz-lámpákkal látták el. Fel-
épült a tanácsháza elõtti közpon-
ti autóbuszmegálló- és váróterem,
iskolákat, óvodákat korszerûsítet-
tek – még a kultúrházat is, ameny-
nyire lehetett…” A riport alatti
adatsor arra is kitér, hogy a vas-
úton kívül 34 buszjárat köti össze
más településekkel.

„A nyolcszáz éves Algyõ hajdan
a Tisza, a megélhetést adó folyam
közelébe húzódott. Ma arra nyújt-
ja utcányi karjait, ahonnan gaz-
dagságát kapja. Az olajmezõ
felé…”

*
Kedves Olvasónk! 
Történeteit, anekdotáit, fotóit vár-
juk a szerkesztõség címére: 6750
Algyõ, Kastélykert u. 63.; algyoi-
hirmondo@gmail.com!

Gyász
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájház augusztusban elveszítette
egy munkatársát, Körmendi
Istvánné Erzsikét, aki súlyos beteg-
ség következtében, kórházban
hunyt el. A faluház számára mind
emberileg, mind az intézmény
mindennapi életét tekintve nagy
veszteség Erzsike halála. Sokféle
ember létezik. Akadnak, akik több-
nyire elõtérben állnak; habitusuk-
nál vagy helyzetüknél fogva min-
denfelõl könnyedén érzékelhetõk.
És vannak kevésbé szembetûnõ
módon jelen lévõk, egészen a lát-
hatatlanságig. Pedig ezek nélkül
a láthatatlan emberek nélkül a lát-

hatóak sem léphetnének ki a fény-
be. Ilyen háttérben meghúzódó
ember volt Erzsike is, aki megbíz-
hatóan, becsülettel végezte a dol-
gát, mindig szerényen és nagy
odaadással tevékenykedett. Kije-
lenthetjük, hogy halálával pótol-
hatatlan veszteség ért bennünket,
mert ahogyan Kosztolányi Dezsõ
fogalmaz: „Ilyen az ember. Egye-
düli példány. / Nem élt belõle több
és most sem él, / s mint fán se nõ
egyforma két levél, / a nagy idõn
se lesz hozzá hasonló.”

az Algyõi Faluház, Könyvtár 
és Tájház dolgozói

„REKVIEM” 
TEMETKEZÉSI 

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20-32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással állunk

az algyõi lakosok részére, bemutatóterem,

gyász, illetve köszönetnyilvánítás 

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20-9433645

HOMLOKZATI ÉS 
GURULÓÁLLVÁNY 

BÉRELHETÕ.

AZ ÁLLVÁNYOKRÓL

ÉRDEKLÕDHET ÉS

HÕSZIGETELÉSRE

ELÕJEGYZÉST KÉRHET

A 06-30/987-40-60-AS

TELEFONON.

BURGONYA 
(kleopátra, kondor)
termelõi áron eladó,

nagytételben 
házhoz szállítva.

Algyõ, 
Kastélykert u. 169.
Tel.: 20/591-88-48

KECSKE SAJT ÉS

TÚRÓ KAPHATÓ 

Algyõ, 

Bartók B. u. 20.

Telefon: 

20/36-22-028
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Pályázati felhívás bérlakásra
Algyõ Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet a Búvár utca 9. szám alatt
megüresedet I. emelet 4. szám alat-
ti, 2 szobás költségalapú bérlakás leg-
feljebb 5 évre történõ bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek: 
– önálló lakástulajdonnal, lakásbér-
leti joggal nem rendelkezõ házas-
párok, élettársi kapcsolatban élõ és
egyedülálló személyek;
– keresõ tevékenységet folytatnak,
vagy más állandó jövedelemmel ren-
delkeznek és az együtt élõk havi net-
tó jövedelme legalább 100 000 Ft/hó;
– a pályázatot benyújtó személy ma-
gyar állampolgár;
– legalább két éve állandóan bejelen-
tett lakóhellyel rendelkeznek Algyõn;
– 3 havi bérleti díjnak megfelelõ ösz-
szegû óvadékot fizetnek meg.
2. Az elbíráláskor elõnyt élveznek
azok a pályázók, akik:
– vállalják, hogy 5 évnél rövidebb
idõ alatt megszerzik a saját tulajdo-
nú lakásukat, vagy lakásproblémá-
jukat más módon megoldják;
– lakáselõtakarékossági szerzõdéssel
rendelkeznek;
– egy vagy több gyermeket nevel-
nek;
– elsõ lakásszerzõk.
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
– a szerzõdés megkötésének idõpont-
jában kiskorú;
– lakást, vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiséget önkényesen
foglalt el, s annak elhagyásától, il-

letve kiürítésétõl számítva 10 év
még nem telt el;
– korábbi lakásbérleti jogviszonya 5
éven belül lakbérhátralék, rendelte-
tésellenes használat, vagy más neki
felróható magatartás miatt szûnt
meg;
– lakásbérleti jogáról térítés ellené-
ben lemondott, és a lemondás elfo-
gadása óta 5 év még nem telt el;
– lakástulajdonát 3 éven belül elide-
genítette;
– 60 napon túli köztartozása áll fenn.
Valótlan adatok közlése esetén a pá-
lyázat érvénytelen.
4. A lakás adatai:
– 57 m2 alapterület, 2 szoba;
– komfortfokozata: összkomfort;
– bérbeadás jogcíme: költségalapú;
– lakbér 22.790,- Ft/hó, további évek-
ben a képviselõ-testület által meg-
határozottak szerint.
5. A pályázatokat Algyõ Nagyközség
Polgármesteréhez (6750 Algyõ, Kas-
télykert u. 40.) kell benyújtani 2009.
szeptember 15-én 12 óráig a polgár-
mesteri hivatalban beszerezhetõ pá-
lyázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje:
a szeptemberi képviselõtestületi ülés.
Az eredményrõl az érintettek írás-
ban értesülnek. Az értesítés kézhez-
vételétõl számított 5 napon belül,
köthetõ meg a lakásbérleti szerzõ-
dés, amennyiben erre pályázó hibá-
jából nem kerül sor, a bérlõ- kijelö-
lés hatályát veszti.

Algyõ Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal

Új útburkolatot kap a Keszeg utca
Algyõ Nagyközség Önkormány-
zata 2 millió 834 ezer 744 forin-
tot nyert a Keszeg utca burkolat-
felújítására a „települési önkor-
mányzati belterületi közutak fel-
újításának, korszerûsítésének tá-
mogatása (TEUT)” pályázati ki-
íráson.

A fejlesztés célja a Keszeg utca
közlekedési infrastruktúrájának

magasabb színvonalú kialakítása
a meglévõ burkolat megerõsíté-
sével. A felújítással lehetõvé válik
az utca könnyebb megközelíthe-
tõsége, a megfelelõ közlekedési
feltételek megteremtése, az eléré-
si idõ rövidülése. A kivitelezés még
ebben az évben megtörténik. 

Juhász Zsolt 
pályázati tanácsadó

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában szerdánként 14-17
óra között fogadóórán várják a
polgárokat az önkormányzat ve-
zetõi. 

Szeptember 2., szeptember 16.,
szeptember 30.: dr. Piri József pol-
gármester;

szeptember 9., szeptember 23.:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mester várja az érdeklõdõket.

INFO: Polgármesteri hivatal,
cím: 6750, Algyõ, Kastélykert ut-
ca 40.; telefonszám: 62/517-517;
elektronikus levélcím: ph@algy-
o.hu; honlap: www.algyo.hu 

Algyõ önkormányzata testvértele-
pülésével, Újvár (Románia, Temes
megye) önkormányzatával együtt
nyújtott be pályázatot a Magyar-
ország–Románia határon átnyúló
együttmûködési program pályáza-
ti felhívásának 2.5 Közösségek kö-
zötti együttmûködés pontjára. A
pályázati projekt a kulturális-nem-
zeti identitás megerõsítésére / ki-
alakítására, növelésére, ugyanak-
kor a bikulturalitás elfogad(tat)ásá-
ra törekedik. Várható hatásai kö-
zül kiemelten fontos a tolerancia ki-
alakulása, a különbözõ nemzetisé-
gek tiszteletének erõsítése.

A cél megvalósításának érdeké-
ben a két pályázó közös progra-
mokat szervez. Az elnyert támoga-
tás kétharmada Algyõ, egyharma-
da Újvár projektjeit finanszírozza.
Algyõ esetében a teljes összeg 5%-
a az önerõ, Újvár esetében a tel-
jes összeg 2%-a. A pályázat tehát,

Algyõ szempontjából nézve, 95%-
os támogatottságú.

A pályázati projekt egyik eleme
a Móra Ferenc Népszínház, illet-
ve háttérszervezete, a Móra Fe-
renc Népszínház Közhasznú Egye-
sület, amely a romániai és a vaj-
dasági magyar szórványban ko-
rábban is számos tájelõadást mu-
tatott be. A pályázat keretében a
Népszínház 10 településen fog táj-
elõadásokat tartani.

A pályázat keretében egy kon-
ferencia is megvalósulhat, amely
arra keres válaszokat, hogy mi-
ként tudja megõrizni kulturális
identitását, anyanyelvét, hagyo-
mányait és szokásrendszerét a
szórványban élõ nemzetiség: Ro-
mániában a szórvány (tehát nem
a székelyföldi!) magyarság, Ma-
gyarországon a román nemzeti-
ség. Az elõadások részben a ma-
gyarországi (illetõleg romániai)

helyzetet, tendenciákat tárgyal-
nák, részben eklatáns nyugat-eu-
rópai példákat mutatnának be
(például Man-sziget, Baszkföld,
Katalónia, Skócia, Wales, Galícia,
skandináv országok) a kulturális és
nemzeti identitás megõrzésére.
Fontos kérdéskör az anyanyelv
megõrzése, megõrizhetõsége két-
nyelvû környezetben. Végül a szór-
vány önazonosságának megõrzé-
sére a demokratikus intézmény-
rendszer nyújtotta, illetõleg a de-
mokrácia által nyújtható biztosíté-
kokról is tanácskoznak majd a
szakemberek. 

A pályázat keretében megvaló-
sítanánk továbbá két elõadássoro-
zatot – amolyan szabadegyetem-
formában. Magyarországon a ma-
gyarországi románok, Romániá-
ban a romániai magyarok helyze-
térõl hangzanának el elõadások. 

A pályázati projekt két tábort is

tartalmaz. Ennek már van hagyo-
mánya Algyõn: évek óta táboroz-
tatjuk a határon túli magyar test-
vértelepülések (Újvár, Kórógy,
Martonos) gyerekeit egy hétig a te-
lepülésen, sok kirándulással az or-
szág területén belül. Ez válik köl-
csönössé, tehát az újváriak itt, az
algyõiek ott töltenek majd el bi-
zonyos idõt. Az újvári tábor tema-
tikája a régészet lesz, lévén Újvár
környéke gazdag régészeti lelõ-
helyekben. 

Végül mindkét oldalon 2-2 nagy-
rendezvényt tudunk a pályázat ré-
vén finanszírozni, ez Algyõ eseté-
ben a 2010. szeptemberi Nomád
ételfõzõ fesztivált és a 2010. októ-
ber 1-jei Algyõ Napját jelenti.

Összességében tehát a pályázat
2009 végén, de legnagyobb rész-
ben 2010-ben valósulhat meg. 

Bene-Kovács Zoltán

Közel 4 millió forint a faluház fejlesztésére
Algyõ Nagyközség Önkormány-
zata 3 millió 641 ezer forintot
nyert a Dél-Alföldi Regionális Fej-
lesztési Tanács által kiírt „a helyi
önkormányzatok fejlesztési felada-
tai önkormányzati fejlesztési fel-
adatok támogatása területi kötött-
ség nélkül” (CÉDE) címû pályáza-
ti kiíráson.

A fejlesztés három területet
érint: a faluház egyik klubtermé-
nek infrastrukturális korszerûsí-
tését, az emeleti társalgójának vi-

lágításkorszerûsítését és berende-
zését, végül az aula és az elõcsar-
nok fejlesztése által ezen, jelen-
leg alig kihasznált terek bevoná-
sát a faluház tevékenységeibe, szol-
gáltatásaiba. A tervezett beruhá-
zások megvalósításával a villam-
osenergia költségeinek csökkené-
se, a település közösségi élete mi-
nõségi színvonalának emelkedése
és erõsödése várható.

Juhász Zsolt 
pályázati tanácsadó

30 millió forint kulturális programokra – magyar-román együttmûködéssel
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Ovis szülõi értekezletek
Szeptember 2. hetében az óvó né-
nik szülõi értekezletre várják az
anyukákat, apukákat.
Az értekezletek idõpontja:
szeptember 8.(kedd),
16 óra: Napraforgó csoport,
16 óra 30 perc: Micimackó csoport;
szeptember 9.(szerda), 
16 óra 30 perc: Margaréta csoport,

16 óra 30 perc: Maci csoport;
szeptember 10.(csütörtök), 
16 óra 30 perc: Méhecske csoport,
16 óra 30 perc: Katica csoport.
A Gomba és Süni csoportosok szü-
lõi értekezletének várható idõ-
pontját az óvodai hirdetõtáblán
tekinthetik meg.

Mese, zene, mulatság
Vándor színház mesedélelõttjén
tapsolhatnak a gyerekek a Szivár-
vány óvodában. Szeptember 15-én
(szerdán) 10 órakor Jancsi és Ju-
liska címmel mesejátékot nézhet-
nek meg a gyerekek a vándorszí-
nészek elõadásában.

*
Szeptember 18-án (pénteken) zenei
továbbképzést tartanak az óvodában. 

*
„Alma szüret” szüreti mulatság

lesz az oviban szeptember 21-tõl
25-ig. Az ismét megrendezett, ha-
gyományos szüreti mulatság sike-
res lebonyolításához kérik a szü-
lõk támogatását õszi gyümölcsök,
termények gyûjtésével, beküldé-
sével.

*

Megszépült, bõvült az ovi
Ezen a nyáron kibõvült, megszé-
pült a Szivárvány Óvoda. A mun-
ka az elavult kazán cseréjével, a
radiátorok tisztításával és festésé-
vel kezdõdött. Ezzel párhuzamo-
san végezték a csoportszobák fes-

tését, az ajtók mázolását is. Elké-
szült az új, mobil épület, mely-
ben a Margaréta csoport kapott
helyet.

Az udvar átalakítása, felújítása
jelenleg is tart.

Augusztus utolsó heteiben a szo-
kásos éves nagytakarítást végez-
teék a Bóbita bölcsõdében. Így
például újra kimeszelték a cso-
portszobákat és a kiszolgáló hely-
ségeket. A gondozónõk számos
kreatív ötlettel és kézmûves mun-
kával díszítették és tették még ba-
rátságosabbá a csoportszobákat.

*
A bölcsõdében augusztus 24-én
megkezdõdött az új gyermekek
beszoktatása. Ez szeptemberben
folytatódik: 10 kisgyermek ismer-
kedik a bölcsõdei élettel. Egyéb-
ként a beszoktatási ütemtervet a
szülõkkel való elõzetes megbeszé-
lés alapján készítettek el a gon-
dozónõk. Az év végéig 15 kisgyer-
mek ismerkedik majd a bölcsõdei
élettel. A teljes létszám december
végéig 21 fõ lesz. Az év második
felében a várható létszám az elõ-
jelentkezések alapján 28 fõre
emelkedik.

*

A térítési díj befizetésének napja:
szeptember 8. (kedd) reggel 7.30-
tól 15.30 óráig. Azok az óvodába
induló volt bölcsõdés gyermekek,
akik augusztus hónapban még
igénybe vették a bölcsõde szolgál-
tatását szintén ezen a napon fizet-
hetik be a térítési díj összegét.

*
A bölcsõde nyitva tartása: minden
munkanapon 6-tól 17 óráig.

*
Szeptember 28-án 17 órai kez-
dettel szülõi értekezletre várják a
szülõket.

*
A 2010-2011 nevelési évre eddig
26 kisgyermeket vettek elõjegy-
zésbe. A bölcsõdébe felvehetõ
gyermekek száma: 32. Elõjelent-
kezéseket továbbra is fogad a böl-
csõde, személyesen minden nap 8-
tól 12 óráig. Ügyintézõ: Gyömbér
Kornélia vezetõ gondozónõ. Tele-
fonon a 517-368 számon lehet je-
lentkezni.

Hírcsokor a Bóbita Bölcsõdébõl

A Míg Megnövök Kiemelkedõen
Közhasznú Alapítvány által meg-
hirdetett „Ragadj tollat!” országos
versíró pályázatra az iskola 4 di-
ákja: Pintér Felícia, Zerza Péter, Kiss
Evelyn, Molnár Dóra jutott be az
országos döntõbe versével, felké-
szítõ tanáruk Vargáné Kiss Erika.
Most Pintér Felícia versét közöljük.

Tollat ragadtunk …

Fõznek mosnak takarítanak, 
És állandóan parancsolgatnak.

Füvet nyírnak, fát ültetnek.
Gyümölcsébõl lekvárt fõznek.

Noszogatnak, hogy tanuljak,
Soha meg nem hajolnak!

Azt mondják, ha nem tanulok,
Nem lesz pénzem, koldulhatok.

Nehéz ez a felnõtt élet,
A gyerekek nevetgélnek …

Pintér Felícia: 
Ilyenek a felnõttek

Karbantartási szünet 
A Borbála Fürdõ a szokásos kar-
bantartás miatt idén szeptember
7-tõl 14-ig bezár. Az algyõiek, a
fürdõzõk megértését köszönjük!

Zsura Zoltán fürdõvezetõ

FFÖÖLLDDÜÜGGYYII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  AALLGGYYÕÕNN
FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSSII  MMUUNNKKÁÁKK::

tteelleekkmmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittûûzzéésseekk  ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,  ééppüülleett  kkiittûûzzééss,,  bboonnttáássii  tteerrvveekk

sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss  mmûûvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss  mmiinnddeenn  mmááss  ffööllddmméérrééssii  mmuunnkkaa......

EEGGYYÉÉBB  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK::  
iiggaazzssáággüüggyyii  ffööllddmméérrééssii  sszzaakkéérrttééss::  sszzaakkvvéélleemméénnyy  ppeerrmmeeggeellõõzzõõ  eelljjáárráássbbaann  iinnggaattllaann  éérrttéékkbbeeccssllééss

kköözzvveettííttõõii  eelljjáárrááss  lleeffoollyyttaattáássaa  vviittááss  ffeelleekk  kköözzöötttt..

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGÜÜNNKK::
sszzeemmééllyyeesseenn::hhíívváássáárraa  sszzeemmééllyyeesseenn  ffeellkkeerreessssüükk

tteelleeffoonn::  3300--221188--88995533  ffaaxx::  6622--442244--440044  eemmaaiill::  iinnffooggeeoo@@vvnneett..hhuu      

lleevvééllccíímm::  IINNFFOOGGEEOO  FFööllddmméérrõõ  IIrrooddaa  66772244  SSzzeeggeedd,,  PPááll  uu..  88//aa

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ingyenes kiszállással.
Csongrád megye területén.

Biztosításkötés kedvezõ díjakkal, 
Átírás ügyintézés GPS navigáció.

Érdeklõdni: Pataki László

Tel.: 30/336-2324 www.regiofinance.hu

50 éven felülieknek 
(nyugdíjas, rokkantnyugdíjas) újonnan kidolgozott 

életbiztosítás kötés.
Érdeklõdni: a 06-30/465-15-28 telefonszámon.
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Eredményes tanévet zárt 
az algyõi esti tagozatos gimnázium elsõ évfolyama

A Kiskundorozsmai Középfokú
Oktatásért Alapítvány által életre
hívott Dorozsmai Felnõttoktatási
Középiskola Algyõi Tagiskolája
2008 szeptemberében kezdte meg
mûködését. Az esti tagozatos gim-
náziumi képzés elsõ éve sikeresen
zárult. 

Egy évvel ezelõtt érettségizni vá-
gyó diákjaink nagy érdeklõdéssel
és buzgalommal vágtak neki a ta-
lán nem mindannyiuk számára is-
meretlen kihívásnak. Néhány hét
alatt egy összetartó, egymás iránt
segítõkész és továbbra is lelkes csa-
pattá kovácsolódott a 9./C osztály.  

Hamar belátták, hogy célszerû
jelen lenni a tanítási órákon, hiszen
könnyebb elsajátítani a tananya-
got úgy, ha legalább egyszer hall-
ják és megértik, majd a tanköny-
vek és jegyzetek segítségével meg
is tanulják azt. Az ezután várható
sikerélmény pedig hétrõl hétre
ösztönözte a kitartó csoportot. Egy-
mást biztatva, támogatva haladtak
elõre tanulmányaikban, így szinte
elröpülni látszott az elsõ tanév. En-
nek ellenére nem csak sikersoro-
zatból állt a hallgatók élete: áldo-
zatvállalás, hullámvölgyek, olykor
kudarcok is érték a kedvüket ve-
szíteni nem akaró tanulókat. Ilyen-
kor azonban számíthattak tanára-

ik segítségére, hiszen az öt éve mû-
ködõ Dorozsmai Felnõttoktatási
Középiskolában már egy olyan ta-
nárcsapat alakult ki, melynek tag-
jai jól ismerik az esti tagozatos hall-
gatók körülményeit és megértõ-
en, ugyanakkor a legjobb tudásuk
szerint igyekeznek átadni azon is-

mereteket, melyek az érettségi vizs-
gához szükségesek. Így nem vélet-
len, hogy az évzáró ünnepségen
hallgatóink büszkén vehették át
bizonyítványaikat! Ahogy az elsõ
osztály sikeres tanévzárása is mu-
tatja, nem lehetetlen az iskola el-
végzése. 

A családias hangulatban az Al-
gyõi Általános Iskolában (Algyõ,
Kastélykert utca 59.) zajló oktatás
háromnapos, délutáni tanítási
rendben folyik, a tanulók a kész-
ségtárgyakon kívül a nappali gim-
náziumban megszokott tantárgya-
kat hallgatják. Teljesítményérté-

kelésre félévkor és év végén egy-
aránt sor kerül. 

A kétszintû érettségi bevezeté-
sével függ össze, hogy a követke-
zõ, 2009/2010. tanévtõl esti és le-
velezõ tagozaton nyelvbõl is érett-
ségi vizsgát kell tenni a magyar
nyelv és irodalom, matematika,

történelem valamint a választott
tantárgy mellett. A változás eré-
nye azonban, hogy a választott tan-
tárgy lehet például földrajz, bio-
lógia, melyekbõl úgynevezett elõ-
rehozott érettségi vizsga tehetõ,
mintegy lezárva a kétéves tanulá-
si folyamatot. Idén elõrelátható-
lag néhány tizedikes diákunk ki is
próbálja ezt a lehetõséget. Ez már
beszámít a végsõ eredménybe, így
az utolsó nagy megmérettetés egy
tantárggyal kevesebb lesz. 

Informatikából szintén lehet
érettségizni, a tananyagot a 11-12.
évfolyamon lehet elsajátítani.

A képzés ingyenes, hallgatóink
számára azonban diákigazolványt
biztosítunk. 

Várjuk jelentkezését mindazok-
nak, akik helyben, kellemes, segí-
tõkész környezetben szeretnének
fölkészülni érettségi vizsgájukra. 

Az évnyitó szeptember 3-án, csü-
törtökön délután 5 órakor lesz, ha
a beiskolázási létszám engedi, a hó-
nap közepéig még lehet jelentkez-
ni. A 06/20/291-82-35-ös telefonszá-
mon szívesen adunk tájékoztatást.

Várjuk a vállalkozó kedvûeket
egy „nagy kalandra” a humán- és
természettudományok világába! 

Urbán Marianna
osztályfõnök

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor 

személyautó motorkerékpár gumi szerelése, javítása 
centrírozás 

teljes körû felújítás autókozmetika, kárpittisztítás 
Új és használt gumi forgalmazása.
Pontos, megbízható munkavégzés.

Cím: Algyõ, Géza u. 15. Telefonszám: 06-20/455-83-00

VÁRJUK A GYÖNYÖRÛ VÖLGYBEN

ELTERÜLÕ PÉCSI TÓ PARTJÁN

ORFÛN A MOLNÁR PANZIÓBAN
PROGRAMOK: HORGÁSZAT, SÁRKÁNYREPÜLÉS,

TÚRÁZÁS, MINIGOLF, LOVAGLÁS, 
BARLANGLÁTOGATÁS

ISKOLAI CSOPORTOK ELSZÁLLÁSOLÁSA, 
ERDEI ISKOLA

Érdeklõdni  lehet: 

www.molnarpanzio.hu E-mail: info@molnarpanzio.hu
Tel./Fax .: 06 72 498 363

Téli tárolású étkezési 
burgonya (kondor) eladó.
Érdeklõdni: Hóvirág u. 34. 

Telefonszám: 
06-30/309-22-05,

267-108

Algyõi mûanyagipari cég
munkavállalókat keres.

Érdeklõdni: 
a 20/464-05-56  

telefonszámon munkanap-
okon 8-tól  16 óráig.

TANFOLYAMOK

A TÁJHÁZBAN!
Szeptember elején újból 
indul a Rétek – mezõk 

kincsei Alapfokú 
gyógynövény-ismereti 

tanfolyam, 
és a Talpmasszázs otthon 

Egészségfejlesztõ tanfolyam.
Érdeklõdni lehet 

Szõkéné Bera Szilviánál 
a tájházban.

Tel.: 62/268-220
20/364 6625

Berek Ágotánál
Tel.: 30/871 8749

30/835 5130
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Régi álom válik valóra: Algyõn új
iskola épül. Az Algyõ napjához kö-
tõdõ ünnepségen, október 2-án
ünnepélyesen elhelyezik az új is-
kola alapkövét – a Fõ tér közelé-

ben, a Bobála Fürdõvel szembe-
ni, ma lovaspályának nevezett te-
rületen. Ebbõl az alkalomból la-

punk alább bemutatja az új isko-
lát – a legfontosabb adatokkal, va-
lamint a leendõ épület különbö-
zõ pontjait bemutató látványter-
vekkel.

A megépítendõ általános isko-
la fontosabb helyiségei: 16 tante-
rem szertárakkal, csoportszobák,

rajz, ének-zene és technika szak-
tanterem, számítástechnikai és
nyelvi laborok, természettudomá-
nyi elõadó szertárakkal, „C” típu-
sú tornacsarnok öltözõkkel, aula,
könyvtár, igazgatási és kiszolgáló
helyiségek, tanári szoba stb. 

A koncepció szerint két külön-
álló, kedvezõ tájolású osztályter-
meket magában foglaló szárny-
ban helyezkedne el az alsó és a
felsõ tagozat. A tornatermi blokk
elhelyezésekor fontos szempont
volt, hogy a bejárathoz a lehetõ
legközelebb legyen, tekintettel ar-
ra, hogy mûködésekor rendszere-
sen használják majd „külsõsök”
is, azaz olyanok, akik nem az is-
kola tanulói. Ez az oka, hogy a
csarnok kiszolgáló egységei is a
portánál csatlakoznak az intéz-
mény közlekedési rendszeréhez. 

A nagy térigényû ebédlõ a föld-
szinti aulából nyílik majd, az épü-
let centrumában helyezkedik el.
A mellé telepített konyhaüzem ter-
vezett elhelyezésével az egység
gazdasági kiszolgálása megoldha-

tó lesz a kiszolgáló útról, a fõbe-
járat homlokzatától elhúzva.

Az új iskolát energetikai szem-
pontból felettébb gazdaságossá te-
szi, hogy termálhõvel lesz ellátva,
ami a fenntartási és üzemeltetési
költségeket jelentõsen fogja csök-
kenteni. Ez, a költségmegtakarí-
tás mellett, környezetvédelmi
szempontból is elõrelépés. Az ol-
csóbb fenntarthatóság mellett a
beruházás célja a magasabb kom-
fortfokozat elérése által lehetõvé
váló hatékonyabb munkavégzés
és tanulás. 

A projekt célja egy modern és
racionálisan kialakított tanulási
környezet megteremtése. Ennek
részeként az új épületbe a régi,
elavult tantermi bútorok helyett
új iskolai berendezés kerül, továb-
bá a tornatermi eszközök és iro-
dák bútorzata is megújul. Az épü-
let teljes egészében akadálymen-
tes lesz. 

Milyen lesz Algyõ új iskolája? A
tervezõk a külsõ és belsõ látványt
is vázolták. 

Alapkõletétel október 2-án: új iskola épül Algyõn
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Három diplomát szerzett, közte
az egyik a jogászi, ügyvéd is le-
hetne, mégis a közigazgatás a ked-
vence dr. Nagy Judit Pálmának.
Algyõ nagyközség aljegyzõje ja-
nuár óta erõsíti az itteni önkor-

mányzati munkát. Mikor község-
házi irodájában beszélgetésre kér-
tük, gyakran csöngött a telefon,
többször keresték személyesen is
a polgármesteri hivatal különbö-
zõ munkatársai – egy újabb aktá-
val, gyors kérdéssel, vagy egy alá-
írásért.

– Megszoktam már a hivatali
nyüzsgést: 1993 óta dolgozom a
közigazgatásban – magyarázza dr.
Nagy Judit Pálma, miért nem za-
varja, hogy rajtunk kívül munka-
társai is újabb és újabb kérdések-
kel bombázzák. – Aljegyzõként he-
lyettesítem a távollévõ, épp sza-
badságát töltõ jegyzõt. Így aztán
most valóban itt fut össze minden
ügy és információ, amivel a kol-
légák foglalkoznak.

Magyar szakos általános iskolai
tanár és népmûvelõ diplomáért
érkezett Kiskunhalasról Szegedre
Nagy Judit Pálma. A szépséges fõ-
iskolai évek után a szegedi egye-

tem rektori hivatalában dolgozott
– a napi feladatok elvégzése mel-
lett a jogász diplomáért is. Mert-
hogy kiderült számára: a közigaz-
gatási ügyek érdeklik. Örömmel
fedezte fel az államigazgatás kü-

lönbözõ szintjeit: 15 évet a szege-
di polgármesteri hivatalban töl-
tött, majd Mórahalmon a kisvá-
rosi, Budapesten az oktatási hiva-
tali munkába is belekóstolt. De
visszakívánkozott a Tisza-partra,
ezért pályázott az algyõi aljegyzõ-
ségre. Elárulja: túl a negyedik ik-
szen nehéz új munkahelyet talál-
ni. Kevés helyen értékelik a mun-
katapasztalatot, vagy hogy ebben
az életszakaszban, mivel a gyere-
kei felnõttek, egy asszony a ko-
rábbinál is több energiát fektet-
het a munkahelyi feladatok meg-
oldásába. 

– Mit lehet szeretni a közigaz-
gatásban?  – kérdez vissza. – Hát
a változatosság mellett azt, hogy
tisztázottak a játékszabályok. A
szegedi polgármesteri hivatalban
végigjártam a különbözõ szinte-
ket: ügyintézõként, de osztályve-
zetõként is dolgoztam, miközben
a helyiségek bérbeadásától és a

mûködési engedélyek kiadásától
kezdve, a szociális és polgári pe-
res ügyeken át, a birtokháborítá-
si esetekig és az okmányirodán
adódó feladatokig számtalan terü-
leten kipróbáltam magam. Mindig
is élveztem, hogy szinte minden
ügy megoldásához valami újat kell
megtanulni. A közigazgatásban
sok mindenhez kell érteni.

Sose számolta, de nagyon sok
jogszabályt kellett fellapoznia ed-
dig is. Élvezi azt is, amikor õ ma-
ga alkot meg egy jogszabály-ter-
vezetet, mint legutóbb Algyõn pél-
dául a szeszesital közterületi fo-
gyasztásával, a vendéglátóhelyek
éjszakai nyitva tartásával, vagy a
dohányzás rendjével foglalkozót.

– Az alapjogszabályok mellett
számos más törvényt, rendeletet
használunk munka közben  – cá-
folja a közvélekedést, miszerint
unalmas jogászi munka a közigaz-
gatás, mert elegendõ hozzá né-
hány dokumentum ismerete. – Az
aljegyzõ munkája különösen sok-
rétû: szinte minden jogterülettel
érintkezik. Ezek között nincs ked-
vencem, mert magát a változatos-
ságot kedvelem. Talán az adó- és
pénzügy az egyetlen, amitõl, ha
lehet, távol tartom magamat.  

Postabontással kezdõdik a jegy-
zõt helyettesítõ aljegyzõ napja,
majd szignózza, az adott levél me-
lyik munkatársa feladatát érinti. Át
kell tekinteni a hivatalos közlö-
nyöket is, feltérképezve, mely jog-
szabályok változtak, melyek érint-
hetik az algyõi hivatalbeli mun-
kát. Aztán a napi feladatsor meg-
oldásából, a különbözõ megbeszé-
léseken, értekezleteken hallottak-
ból újabb és újabb feladatok adód-
nak.

– Napi nyolc órában gyakorta
nem végezhetõ el az itteni mun-
ka. Itt a feladat adott, meg kell ol-
dani, mert az ügyfél vár, vagy szo-
rít a határidõ. Ez is szép benne!
A családom is megszokta már,

hogy a hivatalos munkaidõ végén
nem biztos, hogy haza indulha-
tok… Ma ez már nem okoz csa-
ládi konfliktust, hiszen a nagyob-
bik gyerek, a fiam 25 éves, a fõ-
városban él és dolgozik. A lányom-
mal Szegeden lakunk, õ még szak-
mát tanul. Szabadidõ?  – kérdez
vissza. – Az mindig kevés. Ezért
már nemigen rajzolok és festege-
tek, pedig régebben nagy öröm-
mel jártam a Szegedi Szépmíves
Céh foglalkozásaira. Az olvasásra
azonban mindig szorítok idõt.
Most a barátnõmtõl kaptam Sza-
bó Magda-köteteket, épp a Pilá-
tus van soron.

Algyõ fejlõdését 1990 óta figye-
li. Akkor a szegedi polgármesteri
hivatal dolgozójaként szimpatizált
a falu önállósulási törekvéseivel.
Dr. Nagy Judit Pálma idén janu-
ártól aljegyzõként Algyõre ingáz-
va naponta tapasztalja, mennyire
szeretik és büszkék falujukra az
algyõiek. Tetszik neki az itteni kel-
lemes és nyugodt környezet. Mun-
kája miatt persze azt is látja, nem
felhõtlen az algyõiek élete sem. A
vállalkozások problémáit ugyan-
úgy ismeri, mint a közmunkára
várók nehézségeit. A szomszédok
vitáiba is belelát: gyakori a gon-
datlan állattartás következtében a
bûz, a kocsma környéki és más za-
jok miatti panasz. A konfliktus
megoldását figyelmeztetéssel, bír-
sággal segíti a polgármesteri hi-
vatal. P. I.

Aljegyzõnk, Nagy Judit Pálma szereti a közigazgatást

AALLGGYYÕÕII
RREEFFOORRMMÁÁTTUUSSOOKK!!
Istentiszteletet tartok min-

den hónap 4. vasárnapján

(szeptember 2277--éénn) délután

3 órakor az algyõi katoli-

kus templomban.

Papp László

református lelkész

NNÕÕII,,  FFÉÉRRFFII,,  GGYYEERRMMEEKK  FFOODDRRÁÁSSZZAATT
Szeretettel várom kedves vendégeimet az iiddéénn  iiss  aa  ttaavvaallyyii  áárraakkkkaall..
MMiinnddeenn  úújj  vveennddééggnneekk  2200%%    kkeeddvveezzmméénnyy  jjáárr szeptember, október

hónapban a frizura árából.
Bejelentkezhet személyesen AAllggyyõõ,,  TTééggllááss  uu..  8866..  sszzáámm  aallaatttt  

vvaaggyy  aa  0066--3300//443388--8800--1144,,  226688--551144  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..
Nyitva: h.: 8–15, k.:  8–15, sz. 13–20, csü.: zárva.

p.: 13–20, szo.: 8–11 óra között.
Belovainé Bakos Bakos Erika

RRUUHHAAVVÁÁSSÁÁRR  
HÉTFÕN, SZERDÁN 

ÉS SZOMBATON 

A FALUHÁZ MÖGÖTTI 

PARKOLÓBAN. 

FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ

ÕSZI ÁRUKÉSZLETTEL, 

A MEGSZOKOTT 

MINÕSÉGGEL VÁROM

KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 

EXTRA MÉRETÛ FÉRFI 

ÉS NÕI RUHÁK 4-10 XL-IG

TANÉVKEZDÉSRE 

GYERMEKRUHÁK 

TETÕTÕL 

TALPIG – ELÉRHETÕ

ÁRON!
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Hajrá, Algyõ!
Szeptemberi sport-, versenynaptár
Szeptember 12. (szombat) - 2. (va-
sárnap): Díjugrató lovasverseny
Makón. Versenyez az Algyõi
Lovasklub (Bakos István).

*
A Gyermek, Kölyök, Serdülõ

Magyar Bajnokság – Kolonics
György Emlékversenyt, EORV Vá-
logatót július 31. és augusztus 2.
között a Velencei tavon, Sukorón
rendezték meg. A 159-es futam-
ban augusztus 2-án, MK-1 férfi
gyermek II. 2000 méteren a 38
versenyzõ közül az Algyõi Sport-
kör színeiben induló algyõi Ko-
pasz Bálint elsõ helyezést szerzett,
így személyében országos bajno-
kot köszönthet a Tisza-menti te-
lepülés.

A K2-serdülõ 500m-en a Sze-
ged DÉMÁSZ színeiben induló al-
gyõi Gyõrfi Tamás és társa Tóth At-
tila Tas elsõ helyezést ért el így

Tamás személyében országos baj-
nokot köszönthet Algyõ, az orszá-
gos bajnoki cím megnyerésével jo-
got szereztek a szeptember 12-
13. között Raciceben (Csehország)
megrendezendõ Európai Olimpi-
ai Reménységek Versenyében va-
ló indulásra.

Az MK-4 nõi gyermek 2000m-
en a szintén algyõi Szeged
DÉMÁSZ színeiben induló Kovács
Adrienn 6. helyezést ért el.

*
A Szolnokon július 17-19. kö-

zött megrendezett Vidék Bajnok-
ság K1 serdülõ 500 m-en Gyõrfi
Tamás elsõ helyezést ért el. A K2-
Ifjúsági 500 m-en Gyõrfi Tamás
Pusztai Ferenccel második helye-
zést ért el. Az MK-4 nõi gyermek

2000 m-en  Kovács Adrienn elsõ
helyezést ért el. A  csapat további
tagjai: Árok Anna Zsófia, Mészáros
Kata, Dantesz Dóra.

Berkes éves bajnok lehet
Az év utolsó elõtti ladacross terü-
leti bajnokságát tartották augusz-
tus 16-án Pusztaottlakán. Kiéle-
zett versengésnek lehettek tanúi a

résztvevõk, hiszen már csak egy
megmérettetés van hátra az idei
évi bajnokságból.

Minden rendezvény tartogat
meglepetéseket: a szerelõfutamon
a napot sikeresen záró versenyzõk
még épen maradt autóikat átadták
a szerelõiknek, akik megpróbálták
a nagyokhoz hasonlóan a maximu-
mot kihozni a Ladákból. Ez nem
minden szerelõnek sikerült, sok
versenyautó a pálya szélén várta
meg a futam végét, korántsem olyan
állapotban, mint ahogy elindult.

Kategóriájába tíz autóval indult
a mezõny, a napot csak nyolc au-
tó zárta sikeresen, köztük Berkes
István, aki Algyõ színeiben a má-

sodik helyen végzett. Eddigi ered-
ményeit tekintve remélhetõ, hogy
az éves bajnokságot az elsõ helyen
zárja! 

A lelkesen szurkoló családtagok,
szponzorai segítsége és barátai
egész évi odaadása is nagy szere-
pet játszott eredményeinek eléré-
sében. Köszönet érte! Az év utol-
só megmérettetése október 4-én
lesz Tótkomlóson. 

Gáli Ágota, 
Bereczné Lázár Nóra

III. Algyõi Offroad Esõerdõ 
Kaland, országos érdeklõdéssel

Sikeresen megvalósulhatott au-
gusztus 1-jén a III. Algyõi Offroad
Esõerdõ Kaland. Az Algyõi

Offroad Klub, valamint a szegedi
DORT köszöni a klubtagok, a ver-
senyzõk, a támogatók segítségét.

Támogatók: Algyõ Nagyközség
Önkormányzata, Wagner Mûhely
(Szeged), F-Z Team Kft. (Szeged),
GYEVITUR Kft. (Algyõ), GYE-
VIÉP NKFT. (Algyõ), az Algyõi
Offroad Klub tagjai és baráti kö-
re, www.4X4parts.hu, Coca-Cola,
Red-Bull, Dreher, Koral, Varga
Pékség, Start ABC Algyõ, Caffe-
Caffe Espresso, Jan-Ker Italnagyk-
ereskedés, Magyarvíz Kft., Chio
Magyarország Kft., Best of Rekre-
áció Kft., NCH-Hungary Kft.,
DRAIN-Épker Kft., Mastex Olym-
pos Kft., www.algyo.hu. 

Varga Zoltán, 
az Algyõi Offroad Klub vezetõje

Az országos bajnok páros Tóth Attila Tas, Gyõrfi Tamás

FÛTÉSZÁMLJÁT 20–30%-KAL 
CSÖKKENTHETI, 

HA NYÍLÁSZÁRÓIT KICSERÉLI!
Minõségi MMÛÛAANNYYAAGG--FFAA  NNYYÍÍLLÁÁSSZZÁÁRRÓÓKK gyártása, 
forgalmazása, beépítése, teljes körû lakásfelújítás, 

KKÜÜLLSSÕÕ  HHÕÕSSZZIIGGEETTEELLÉÉSS,,
garanciával. Cégünk 10 éves szakmai tapasztalattal, 

referenciával rendelkezik.
NNAAPPEELLEEMMEESS,,  NNAAPPKKOOLLLLEEKKTTOORROOSS  RREENNDDSSZZEERREEKK telepítése.

Ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat, 
pályázat készítés.

22000099..  aauugguusszzttuuss  0011--ttõõll  iinndduullóó  NNeemmzzeettii  EEnneerrggiiaa  
TTaakkaarréékkoossssáággii  PPrrooggrraamm  kkeerreettéénn  bbeellüüll

3300  %%  ÁÁLLLLAAMMII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  IIGGÉÉNNYYEELLHHEETTÕÕ!!
Területi képviselõ: Kõmûvesné Elekes Valéria 20-9384-102

Algyõ, Egészségház u. 8.
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Lovak, fogatok, programok
Az idén a szokottnál korábban, az
augusztus 20-a elõtti hétvégén ren-
dezte meg az Algyõi Lovasklub
Egyesület hagyományos kétnapos
rendezvényét, az Algyõi Lovas-
napokat. Az elsõ napon a díjug-
ratás mellett a bográcsok, Pintér Ti-
bor és Csocsesz játszottak fõszere-
pet; a második nap reggelén a fo-
gathajtást a fogatok parádés, re-
zesbandás felvonulása harangoz-
ta be, az izgalmakról pedig a ver-
senyen kívül a tombolasorsolás
gondoskodott. 

Augusztus 15-én a díjugratók
versengését fõzõverseny kísérte,
amelyen végül a Vidács-család di-
adalmaskodott az Algyõi Termé-
szetvédõ Horgászegyesület és Sim-
icz József deszki polgármester elõt-
t. A fõzésen kívül igen népszerû
volt a rajzolás is: több mint 40 al-
kotótól 55 lovas tematikájú alko-
tás érkezett, illetve született a hely-
színen a szervezõk felhívására. A
kézmûves tevékenységek másnap
is folytatódtak: Sütõ Erika és
Szõkéné Bera Szilvia vezetésével
reggeltõl késõ délutánig készül-
tek a nyakláncok, papírlovak.
Izbékiné Cseuz Gabriella foltvarró
standját is sokan megcsodálták. 

Szombaton délután Pintér Ti-
bor lóhátról, majd estefelé a szín-
padon és a közönség soraiban áll-
va is énekelt, a mûsort kolléganõ-
je, Vörös Edit dalai színesítették.

Pintér Tibor belopta magát az al-
gyõi közönség szívébe, elõadásá-
val, közvetlenségével fergeteges
sikert aratott. Az õt követõ Csoc-
sesznek pedig sikerült fenntarta-
nia a magasra hágó hangulatot.

Vasárnap a fogatok látványos
vetélkedését kutyás és lovas torna-
bemutató színesítette, s föllépett
az Algyõi Általános Iskola Nép-
tánccsoportja is. A napot a meg-
szokott és elvárt tombolasorsolás
zárta: ezúttal is gazdára talált a
fõdíj-csikó. 

A szervezõk remélik, hogy a
2009-es Lovasnapok sem okozott
csalódást senkinek. Ugyanakkor
köszönik a segítséget minden tá-
mogatójuknak, valamennyi szer-
vezetnek, vállalkozónak és ma-
gánszemélynek; kiemelten Algyõ
Nagyközség Önkormányzatának,
a Gyeviép Nkft.-nek, az Algyõi
Nyugdíjasklubnak, az Algyõi Fa-
luház, Könyvtár és Tájháznak va-
lamint az Algyõi Faluvédõ Egye-
sületnek és a körzeti megbízot-
taknak. Külön köszönet illeti meg
azokat az intézményeket, ame-
lyeknek vezetõi, munkatársai a
péntek éjszakai õrzést felvállal-
ták: a Gyevitur Kft.-t, a Gyeviép
Nkft.-t, az Algyõi Nõegyletet és
az Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájházat.

A. H.

Tudni illik, mi illik:
Hogy öröm legyen az iskolakezdés

Szülõk és gyermekek százezrei vár-
ják félve – boldogan az új élményt:
iskolába megy a gyerek! A hír-
adások azonban riasztó adatokkal
is szolgálnak: egy gyermek évkez-
dése akár 40-50 ezer forintba is ke-
rülhet. A Magyarországi Szülõk
Országos Egyesülete is tanácsok-
kal próbálja megkönnyíteni a szü-
lõk dolgát.

Az új tanévet kezdjük az elõzõ
végén, hiszen iskolaváltáskor a be-
iratkozásnál az iskolának egy jegy-
zéket kell kiadni a tanulóknak a
szükséges tanszerek és felszerelé-
sek listájáról. Ha ez nem történt
meg, szülõk várják meg az elsõ ta-
nítási órát, amikor a pedagógus el-
mondja, hogy milyen eszközöket
kérnek az adott tantárgy oktatá-
sához, és mit lehet kölcsönözni.

Mit mond a jogszabály? A tör-
vény értelmében a pedagógus – a
minõség, típus és ár megjelölése
nélkül – olyan ruházati vagy más
felszerelés beszerzését kérheti a
tanulótól, amely nélkülözhetetlen
az általa tartott tanórai foglalko-
záson való részvételhez, illetve a
tanított tananyag elsajátításához,
és amelyet a tanórai foglalkozá-
son egyidejûleg minden tanuló-
nak rendszeresen alkalmaznia kell.
Minden mást az iskolának kell biz-
tosítania.

Lehet 8-10 ezer forintból is be-
iskolázni egy elsõst, de lehet 20-
25 ezer forintot is elkölteni erre
a célra, ami függhet a szülõi am-
bíciótól és az iskola követelései-
tõl. Lehet feleslegesen vásárolni
(például 12 darabos színesceruza-
készletet, bár az elsõ évfolyamon
csak a kék-piros ceruza használa-

ta javasolt) és lehet okosan is köl-
teni.

Íme, pár tipp arról, hogy mit
ne tegyenek a szülõk! Ne kezdje-
nek ész nélkül vásárolni, várják
meg az árleszállításokat, de ne
dõljenek be az akciós termékek-
nek, lehet, hogy rossz minõségû-
ek!

Ne vegyenek elõre becsomagolt
füzetet vagy írószert, mert sok he-
lyen felesleges dolgokat is bele-
raknak az egységcsomagba!

Ne kössék be külön a tanköny-
vet, vagy füzetet, ha az színes, ké-
pes borítóval készült!

Ne vegyenek olyan drága tan-
eszközöket, amelyek elvesztése
gondot okoz!

Ne vegyenek olyan márkás fel-
szereléseket, amit a gyermekük
osztálytársainak szülei nem tud-
nak megvenni, hivalkodásnak te-
kintik és kiközösíthetik maguk kö-
zül!

Ne fogadjanak el összefirkált
használt tankönyveket, kérdezzék
meg az iskolát, hogy van-e mód
tankönyvkölcsönzésre! 

Ne cipeltessenek a kisiskolással
több kilós terhet, hiszen a nemzet-
közi elõírások szerint, csak a gyer-
mek testsúlyának 20 százaléka le-
het az iskolatáska súlya!

Ne felejtsék el minél elõbb igé-
nyelni a családi pótlékot, illetve
kikérni a munkáltatói iskolakezdé-
si támogatást!

Ne fizessenek az ingyenes köz-
oktatási szolgáltatásokért!

Bõvebb információ kérhetõ:
www.hirsarok.hu.

Bereczné Lázár Nóra

Legyenek résen!
A közelmúltban Algyõn több olyan
bûncselekmény történt, mely so-
rán az elkövetõ a nem zárt kapun,
ajtón keresztül jutott be könnyû
szerrel az ingatlanba, lakóházba
és tulajdonított el különbözõ ér-
téktárgyakat. Az elkövetõ dolgát
könnyíti az is, ha az ingatlanhoz
tartozó kapu kulcsa a kapu zárjá-
ban, vagy annak közelében van
elhelyezve, esetleg a lakóház kul-
csaival együtt.

Több esetben elõfordult, hogy
az elkövetõ úgy jutott be az ingat-
lanra, hogy kerítésen, kapun kel-
lett átmásznia, kifele pedig már a
kapu közelében hagyott kulccsal,
a kaput kinyitva hagyta el az in-
gatlant és a nyitott kapun könnye-
dén kitolta az általa eltulajdonított
jármûvet.

A hasonló esetek elkerülése ér-
dekében minden esetben zárják
be a lakóházhoz tartozó kaput,

amennyiben az ingatlan nagykapu-
val rendelkezik, úgy arra is szerel-
jenek zárat! Ne hagyják a jármû-
vek indítókulcsait az udvaron par-
koló jármûben! Éjjel, illetve mi-
kor a lakóházat õrizetlenül hagy-
ják, a ház bejárati ajtaját zárják be!

Figyeljünk arra, hogy a lakó-
épület nyílászáróit, ablakait a szel-
lõztetés idején is tartsuk szemmel
– attól függetlenül, hogy az abla-
kokra szúnyogháló is fel van sze-
relve! Ha nem tartózkodunk ott-
hon, akkor zárjuk be az ajtót és az
ablakokat!

A kerékpárral közlekedõk ügyel-
jenek arra, hogy ha – akár rövid
idõre - õrizetlenül hagyják az ál-
taluk használt kerékpárt, akkor
azt zárják le, illetve ne hagyjanak
a kerékpáron csomagot! Lehetõ-
leg a kerékpár vázát egy stabil,
földhöz rögzített tárgyhoz laka-
tolják!

Nem volt uborkaszezon 
a Mozgáskorlátozottaknál

Egyesületünk algyõi csoportjánál
nyáron sem lógattuk a lábunkat.
Felköszöntöttük a névnapjukat ün-
neplõket, a Lovasnapok fõzõver-
senyén már hagyományosan in-
dultunk. Remekbe sikerült „Joe
bácsi vegyes pörköltje” fantáziane-
vû bográcsosunkkal a számunkra
hízelgõ „futottak még” díjat kap-
tuk.

Augusztus végén különbusszal
Pécsre kirándultunk, ahol az „Eu-

rópa Kulturális Fõvárosa” rendez-
vényeire készülnek. Megcsodál-
tuk a Zsolnay múzeum különle-
ges porcelánjait, gyönyörködtünk
a TV toronyból elénk táruló pa-
norámában.

Legközelebb szeptember 8-án
(kivételesen kedden) 15 órakor
találkozunk a faluház aulájában.

Sermann József
vezetõségi tag
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DDRR..  KKOOVVÁÁCCSS  ÁÁGGNNEESS
fogszakorvos rendelése

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között

Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció) 

fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen 
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer 

tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. TTeelleeffoonn::  226677--220022

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DDRR..  BBAAKKÓÓ  IILLDDIIKKÓÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

08. 31.–09. 04.: 8.00-tól  12.30óráig.
09. 07.–09.11.: 12.00-tõl  16.30 óráig.
09.14.–09.18.: 08.00-tól  12.30 óráig.
09. 21.–09.25.: 12.00-tõl  16.30 óráig.
09. 28.–10. 02.: 08.00-tól  12.30 óráig.
10. 05.–10. 09.: 12.00-tõl  16.30 óráig.

Üzem- egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány 
hosszabbításának megszervezése.

Telefonszámok: 06-62/267-202, 06-30/635-4717

LLAAKKAATTOOSS  AALLBBEERRTTNNÉÉ  DDRR..  TTÓÓTTHH  MMÁÁRRIIAA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése minden héten

Hétfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután).
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig.
Telefonos elérhetõség: 267-707, 30/6381-863

TTÖÖRRÖÖKKNNÉÉ  DDRR..  KKÁÁLLMMÁÁNN  AANNTTÓÓNNIIAA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendel

Szeptember 01-jétõl  04-ig: 12.30.–16.30 óra között.
Szeptember 07-tõl  11-ig: 07.30.–12.00 óra között.
Szeptember 14-tõl  18-ig: 12.30–16.30 óra között.
Szeptember 21-tõl  25-ig: 07.30.–12.00 óra között.

Szeptember 28-tól  október 02-ig: 12.30.–16.30 óra között.
Október 05-tõl 09-ig: 07.30.–12.00 óra között.

AAuugguusszzttuuss  0033--1144..  kköözzöötttt  DDrr..  BBaakkóó  IIllddiikkóó  hheellyyeetttteessíítt!!  AA  rreennddeellééssii  iiddõõ  mmaarraadd!!    
Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-57008

DDRR..  MMOOLLNNÁÁRR  MMÁÁRRIIAA
gyermekorvos

Mobilszám: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038
Rendel:

Hétfõ: 8 órától 12 óráig. Kedd: 8 órától 11 óráig.
Szerda: 13-tól 16 óráig. Csütörtök: 8 órától 10 óráig.

Péntek: 8 órától 11 óráig.
Csecsemõ tanácsadás: csütörtökön 10.30 órától 14.30-ig.

Védõnõi fogadóóra: csütörtökön 9-tõl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 13 óráig.

Rendel: dr. Sári Tamás.
Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.

Önálló védõnõi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefonszám: 267-234.

Az elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

DDRR..  SSZZÍÍJJÁÁRRTTÓÓ  MMÁÁRRTTAA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig. Telefon: 20/965-0997

Elõzetes 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 fogkõ-eltávolítás Fogfehérítés, fogpolírozás
Fogékszerek felrakása garanciaidõvel

Lézeres nyálkahártya kezelések
Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

MMOOLL,,  OOTTPP,,  UUNNIIQQUUAA  EEggéésszzssééggkkáárrttyyáákkaatt  eellffooggaadduunnkk!!

GGYYEEVVII  PPAATTIIKKAA
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefon: 62/517-261

Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek: 8–18 óra között szombat: 9–12 óra között.

Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Anyakönyvi hírek
HHÁÁZZAASSSSÁÁGGKKÖÖTTÉÉSS::
Kertes Krisztián és Frank Mónika
2009. 08. 08-án;

Juhász Attila Sándor és Fajka Cecília
Erzsébet 2009. 08. 08-án; 

Ogunde Edward Richie és Kása Szilvia
2009. 08. 15-én; 

Csizmadia Tamás és Asztalos Annamária
2009. 08. 15-én; 

Boros-Gyevi András és Inhoff Renáta
2009. 08. 24-én házasságot kötött.

GGrraattuulláálluunnkk!!

SSZZÜÜLLEETTÉÉSSEEKK::
Horváth Zselyke (2009. 07. 01.)
anya: T. Kiss Mariann, apa: Horváth Gábor;

Horváth Mátyás (2009.07.22)
anya: Balázs Ildikó, apa: Horváth Henrik;

Bogdán Orsolya (2009.07.23.)
anya: Katona Krisztina, apa: Bogdán Tamás;

Kiss Ákos (2009.07.24.)
anya: Bozsity Szuzana, apa: Kiss Róbert;

Farkas Botond Vince (2009.07.30.)
anya: Zubán Gabriella, apa: Farkas Zsolt;

Kneip Bálint Dániel (2009.08.02.)
anya: Dénes Ágnes, apa: Kneip Dániel.

JJóó  eeggéésszzssééggeett  kkíívváánnuunnkk!!

HHAALLÁÁLLOOZZÁÁSS::

Elhunyt: Herke Jánosné született Török
Mária Ilona 2009. 07. 31-én; 

Belovai János 2009.08.14-én.

BBéékkee  ppoorraaiikkrraa!!

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett  rreennddeellééssii  iiddõõnn  kkíívvüüll::
OORRSSZZÁÁGGOOSS  MMEENNTTÕÕSSZZOOLLGGÁÁLLAATT  KKÖÖZZPPOONNTTII  OORRVVOOSSII  ÜÜGGYYEELLEETTEE  

SSzzeeggeedd,,  KKoossssuutthh  LL..  ssggtt..  1155––1177..  TTeelleeffoonn::  447744--337744
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig.
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AGYÕI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu

Igazgató: Bene-Kovács Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütõ Erika
Könyvtárosok: Kis Mihályné, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Kézmûves tábor a tájházban 
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és Táj-
ház szervezésében, helyi alkotók be-
vonásával július utolsó hetében ko-
moly munka folyt a tájházban. Ti-
zenkilenc gyermek rajzolt, varrt,
agyagozott, fát faragott, festett, szal-
véta-képeket készített, szõtt, font,
kenderezett…

A kis „mûvészek” nagyon igye-
keztek, hiszen a tábort az alkotása-
ikból rendezett kiállítás koronázta
meg. Már hétfõn elkezdtünk ké-
szülni a kiállításra, családtagoknak,
barátoknak, ismerõsöknek rajzol-
tuk, ragasztottuk, festettük, nyom-
tattuk a meghívókat; ezen kívül kop-
jafát is faragtunk Nyári József irányí-
tásával. Nagyon ügyesen forgatták
a gyerekek a faragókést, senki nem
sérült meg. Az elsõ napon még meg-
engedtünk magunknak egy kis la-
zítást, a délutánt a Borbála Fürdõ-
ben töltöttük.

Tanárként nagyon fontosnak tar-

tok bizonyos nevelési elveket, ame-
lyek alappilléreit a tábori szabályzat-
ban foglaltam össze. A legfontosabb
szempont az volt, hogy egymást se-
gítõ, tisztelõ csapatot formáljunk a
táborban részt vevõ gyerekekbõl
Szõkéné Bera Szilviával, ezért kemé-
nyen számon kértük a tábori „tíz-
parancsolatot”. 

A keddi nap sok munkával telt.
Szabóné Palik Andrea a dekupázs
technikával ismertetett meg ben-
nünket, két képet is alkottunk. Ra-
gasztottunk, festettünk, kereteztünk
egész délelõtt. Délután Izbékiné Cseuz
Gabriellával készítettünk muffint – a
szokástól eltérõen ezúttal tûvel és
cérnával. A finom „sütemény” hû-
tõ-mágnesként funkcionál. 

Szerdán Hódmezõvásárhelyre ki-
rándultunk. A Belvárosi Fazekas-
házban Ambrus Sándor saját mûhe-
lyében mutatta meg a korongozás
fortélyait. A mester praktikáit elles-
ve folytattuk az agyagozást a tájház-
ban Molnárné Süli-Zakar Zita veze-
tésével.

Csütörtökön Gálné Nagy Ildikó szö-
võ, népi iparmûvész mûhelyét láto-
gattuk meg. A szövõmûhely varázsa
(Gál Tibi jóvoltából) autentikus cite-
razenével fûszerezve ösztönözte a
kis csapatot, szebbnél szebb szõnye-
gek készültek a szövõkereten. Hár-
mas, négyes, ötös, sõt nyolcas fonás-
sal divatos öveket, hajpántokat fon-
tak a gyerekek. Délután akvarell-
technikát tanulhattunk Magyar
Józsefné Varga Anna és Tessényiné Fog-
arasi Margit vezetésével. Az összefo-
lyó színek, alakok, minták elsõ pil-

lanatban ijesztõen hatottak, de akadt
olyan gyerek, akit annyira elkapott
az ihlet, hogy több képet is festett.

Péntek délelõtt Belovai Józsefné Jo-
lika segítségével ceruzatartót készí-
tettünk. Üveget vontunk be zsák-
anyaggal és kenderrel. A délutánt a
kiállítás rendezésének szenteltük.
Megérkeztek a szülõk, barátok, test-
vérek. Gálné Nagy Ildikó értékelte az
alkotásokat, majd sajátos tárlatveze-
tés vette kezdetét: a gyerekek lelke-
sen, boldogan vitték körbe a kovács-
mûhelyben a szülõket, mutatták az
alkotásokat. A legnagyobb öröm az,
hogy a megnyitó után valamennyi-
en hazavihették a mûveiket.

Az érdeklõdésre való tekintettel

lesz folytatása a tábornak, és ehhez
az anyagi forrás is biztosított két
éven keresztül, hiszen az Algyõi Fa-

luház, Könyvtár és Tájház egy kon-
zorcium tagjaként a TÁMOP
3.2.3/2-2009-0012 azonosítójú Mû-
velõdési házak a nem formális ta-
nulás szolgálatában címû projekt
egyik nyertese. A pályázat kereté-
ben a kézmûves táboron kívül to-
vább folytatódnak a csütörtök dél-
utáni kézmûves foglalkozások a táj-
házban. 

Mint a projekt felelõse, szervezõ-
je, szeretném, ha minél többen csat-
lakoznának a programokhoz! 

Sütõ Erika

Virágverseny 2009
Közönségdíjas kategória

A szavazatot kapja:

sorszámú fotó.
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Apróhirdetés
Többféle színben nagy méretû leander el-
adó. Érdeklõdni: Algyõn a Korsós utca 28.
szám alatt lehet.

SEGÉDMUNKÁST KERES a Gyeviép Nkft.
az algyõi temetõbe, a temetõgondnok mellé. 

A jelentkezéseket várjuk: 
Algyõ, Kastélykert u. 16.

Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig a faluház mö-
götti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár
SZEPTEMBER 15. (kedd) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
SZEPTEMBER 17. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai, és munkaruha vásár.
SZEPTEMBER 25. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 7. (szerda) 9-11 óra: Vegyes iparcikk vásár.

Bábszínházat játszani
A faluház szeptembertõl szeretné elindítani bábcsoportját. A foglalkozásokon a bá-
bozás alapismereteit, a bábkészítés fortélyait sajátíthatják el az érdeklõdõk. A je-
lentkezéseket Sütõ Erika várja a faluházban személyesen vagy az 517-172-es te-
lefonszámon.

Öltögetni vágyók, figyelem!
Idén októbertõl foltvarró szakkört indítunk a faluházban kezdõk számára. Elsõsor-
ban felnõttek jelentkezését várjuk sszzeepptteemmbbeerr  2255--iigg! A tanfolyam 5 fõnél kevesebb
érdeklõdõ esetén nem indul el. Jelentkezni lehet a faluházban személyesen vagy
telefonon (517-172), esetleg e-mailben (faluhaz@algyonet.hu).

Táncoktatás gyermekeknek
Szeptembertõl az algyõi faluházban heti 2 alkalommal táncoktatás indul, gyerekek-
nek, hogy megismerhessék a mai moderntánc alapjait játékosan, miközben moz-
gáskoordináció- és ritmusfejlesztés is szerepel a programban. 
A Törpék, vagyis a 4-6 éves korosztály táncoktatásának díja: havi 3000 forint. Gye-
rekek, azaz a 7-10 éves korosztály csoportjában pedig 3500 forint. 
Beiratkozás: sszzeepptteemmbbeerr  1177--éénn, 16.00-19.00 óráig. Nem csak kezdõk jelentkezé-
sét várjuk!
További információ: Koltai Enikõ (30) 215-03-31; e-mail: koltai.enci@gmail.com

Emlékezzünk együtt Radnótira!
A Tollforgatók Köre és az algyõi könyvtár Radnóti-emlékestet rendez nnoovveemmbbeerr  
99--éénn a faluházban a költõ halálának 65 évfordulóján, valamint születésének 100.
évfordulója tiszteletére. Az emlékest megszervezéséhez várjuk a Radnóti-verseket
szeretõ algyõiek jelentkezését (fiatalokét, idõsekét), hogy kedves versük felolvasá-
sával, elmondásával, egy gyertya meggyújtásával idézzük a költõt.
Az est megszervezéséhez elõzetes jelentkezés szükséges, melynek határideje:
ookkttóóbbeerr  3300.. Jelentkezni a könyvtárban és a faluházban lehetséges személyesen
vagy telefonon (517-172, 517-170), e-mailben (bibl@algyo.hu).
A mûsorban résztvevõk között Radnóti-köteteket sorsolunk ki.

Ménesi Lajosné
a Tollforgatók Körének vezetõje

Rendezvénynaptár
SZEPTEMBER 7. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum.
SZEPTEMBER 8. (kedd) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója.
SZEPTEMBER 9. (szerda) 14 óra: Anyatejes Világnap. 
SZEPTEMBER 10. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban. Agyago-
zás Süli-Zakar Zitával.
SZEPTEMBER 15. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme V. szemeszter. Té-
ma: A megújuló energiák gyakorlati alkalmazásának lehetõségei a háztartásokban,
kisüzemekben. Elõadó: Kiss Tibor gépészmérnök
SZEPTEMBER 16. (szerda) 8–11 óra: Ingyenes hallásszûrõ vizsgálat a faluház mö-
götti parkolóban.
SZEPTEMBER 23. (szerda) 17 óra: Életreform Klub. Téma: Aquafittness, avagy mi-
re jó a vízitorna? Hasznos tudnivalók a babaúszásról! Elõadó: Magosi Krisztina.
SZEPTEMBER 24. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban. Varrás Izbé-
ki Cseuz Gabriellával.
SZEPTEMBER 28. (hétfõ) 9–13 óra: Véradó nap a faluház földszinti kistermében a
Vöröskereszt szervezésében.
SZEPTEMBER 28. (hétfõ) 17 óra: ingyenes jogi tanácsadás a Faluház földszinti kister-
mében (Dr. Gonda János)
SZEPTEMBER 30. (szerda) 17 óra: a népi-iparmûvészeti zsûrizésen díjazott alkotá-
sokból összeállított kiállítás megnyitója a Tájházban
OKTÓBER 1–2. (csüt., pé.) 9–17 óra: Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 5. (hétfõ) 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 8. (csütörtök) 16 óra: Idõsek Világnapja a Nyugdíjas klubban.
OKTÓBER 8. (csüt.) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban. Pólófestés Gálné
Nagy Ildikóval.

SOK-MINDENT-TUDÁS EGYETEME ALGYÕN – 
V. SZEMESZTER 1. ELÕADÁS

A Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn V. szemeszterének elsõ elõadását
Kiss Tibor gépészmérnök tartja sszzeepptteemmbbeerr  1155--éénn  1188  óórrááttóóll a szokott he-
lyen, a faluház emeleti klubtermében. Az elõadás címe: A megújuló ener-
giák gyakorlati alkalmazásának lehetõségei a háztartásokban, kisüzemekben.

Az elõadó, Kiss Tibor harminckét éves épületgépészeti gyakorlatából az elmúlt nyolc
év elsõsorban a megújuló energiákat is hasznosító rendszerek tervezésével, kivitelezé-
sével és üzembe helyezésével telt. A konkrét rendszerekkel kapcsolatos teendõkön kí-
vül foglalkozik a szakterület elméleti kérdéseivel, valamint a megvalósult rendszerek mû-
ködésének elemzésével. Megállapításait több cikkben publikálta szak- és ismeretter-
jesztõ folyóiratokban, a témában rendszeresen tart elõadásokat. Családjával Algyõn él.

Kézmûveseknek
Újra indulnak a csütörtöki kézmûves foglalkozások a tájházban! Idõpontok, témák,
foglalkozás vezetõk: sszzeepptteemmbbeerr  1100..,,  1166  óórraa – agyagozás Süli-Zakar Zitával; sszzeepp--
tteemmbbeerr  2244..,,  1166  óórraa – varrás Izbékiné Cseuz Gabriellával; ookkttóóbbeerr  88..,,  1166  óórraa – pó-
lófestés Gálné Nagy Ildikóval.
További idõpontok az októberi Hírmondóban!

Virágtenger a ház körül – Faluszépítés 2009.
Idén is felhívással fordult Algyõ Nagyközség Önkormányzata Algyõ lakosaihoz, la-
kóközösségeihez, vállalkozásaihoz, hogy csatlakozzanak virágosítási törekvéséhez.
Az április 1-jén indult vetélkedés augusztus 31-én lezárult, a zsûri döntött: „A leg-
szebb virágos elõkert”, a „Tiszta udvar, rendes ház”, „A legvirágosabb ablak, er-
kély”, a „Közönségdíjas” kategóriában. 
A „Közönségdíjas” kategóriáról Ön is dönthet: a versenyfelhívásra készült fotók meg-
tekinthetõk a tájházban, a legszebb teljesítményt mutató fotóra a 11. oldalon található
ajánlószelvénnyel szavazhat! Internetes szavazásra is lehetõséget biztosítanak, Algyõ
wwwwww..aallggyyoo..hhuu címen elérhetõ honlapján. Összesítés után kerül ki a „Közönségdíjas”.
Minden kategóriában hirdetnek I., II. és III. helyezettet, a díj: 30, 20, illetve 10 ezer
forint kertészeti utalvány, továbbá emléktábla. Eredményhirdetés: az „október 1-je,
Algyõ napja” alkalmából rendezett ünnepségen.


