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Képeslap – a bujdosókról
Esemesben ment el a köszöntés, kedves húgom. Az „Óperenciás tengeren” túl vannak, sose jutok én el
oda, csak az sms-üzenet! A mobilban a fénykép, a minivideó: csikizzük és puszilgatjuk, õ meg kacag,
kacag, kacag... A telefon memóriája több mint egy éve õrzi azt a pillanatot: annyira, de annyira örültünk, hogy itt van, itthon vannak!
A mobil elraktározza a legutóbbi
sms-t is: „Drága Korvin, te nagyfiú! Itt ezerágra süt a nap és Rád
gondolunk a szülinapodon. Nõj
nagyra, légy jó, egészséges, elégedett
és sikeres! Azt is kívánjuk, hogy mielõbb megölelhessünk, puszilgathassunk, csikizhessünk, hallhassuk a
nevetésed! Boldog szülinapot!...”
Teliszalad a szemem könnyel,
ahogy visszaolvasom az sms-t. „Azt
gondoltam esõ esik / Pedig a szemem
könnyezik / Az én szemem sûrû felhõ / S onnat ver engem az esõ…”
– hallom Sebestyén Márta hangján
a kesergõt. A kissrác még csak most
lett ovis, neki talán jó, hogy visszamentek. Nem tudom. De azt tudom,
nekünk nagyon nem jó, hogy azóta
született húgát, a kicsi Mirát meg
se cirógathattuk, csakis fényképeken látjuk, ahogy nõ, egyre nõ. Nagy
a mi veszteségünk: „Régen volt soká lesz / Mikor az a nap lesz / Hogy
galambom karja / Két vállam takarja…” – lefoglalja a gondolataimat
a másik rígató dal. Magamban ezt
is átírtam már – Korvinra, a legidõsebb, illetve Mirára, a legifjabb
unokára. Mint ahogy a tengeren
túliak is magukra értik, mikor hallgatják a CD-t: „Nem arról hajnallik amerrõl hajnallott…” Postán
küldtük ajándékba – vigasznak.
Kell a vigasz! Sok lett a bujdosó. Sokan elmentek Algyõrõl, meg
a fiatal ismerõsök közül „nyugatra”.
Bujdosókká lettek, mert hiába akarnának, nem tudnak boldogulni e
hazában. Van, aki diplomával a
zsebében mosogat a világváros koszos étterme alatti alagsorban. A
másik ácsként törne magasba. A
harmadik egy pubban punnyad. A
negyedik titkolja: szemetet válogat.
Az ötödik sportolóként próbálkozott,
most egyetemistaként készül a

jövõre… A sokadik? Róla csak anynyi, hogy idegen rendszámú kocsija a szülõháza elõtt parkol, de egy
évben csak egyszer, búcsúkor. Nem
mondja, mert tudja, hogy tudjuk:
az idegenben morzsolgatott 11 rideg hónap alatt csak az élteti, hogy
három hétre haza jöhet – a perzselõ alföldi nyárba, magába szívni és
raktározni az itthoni illatokat és
hangulatokat. Aztán ott, a messziségben, ha már nagyon fáj, azzal
erõsíti a lelkét, hogy hallgatja a
Bújdosódalt: „…Idegen városba
idegen emberek / Járok az utcákon
senkit sem ismerek / Szólanék hozzájuk de õk nem értenek / Ezen az
én szívem de nagyon kesereg…”
Úgy van õ, mint „…A Kárpáthyék
lánya…”, ahogy Koncz Zsuzsa fújja: „…ma kinn él Amerikába’, /
Van autója és New Yersey-ben háza. /A férje francia és van két nagy
fia, / A nagyobbik egy new wavebanda sztárja. / De vannak bizonyos
esték, mikor csend borul a házra, /
És õ egy régi dalt dúdol magába’ /
…és
emlékezik
a
régi
cukrászdára…” És minden apróságra, amitõl otthon az otthon.
A nyugatra szakadt lány, de az
õt itthon váró anyja, apja se gondol rá, hogy ez a haza is lehet csupa idegenség – annak, aki ide bujdosott. „Hol vagytok székelyek, e
földet bíztam rátok / Elvették tõletek, másé lett hazátok…?” – bömböl a Kárpátia-rock a faluban. Így
magyarkodik vasárnap az, aki hét
közben lerománozza a székelyt, akit
a szomszédságába sodort a sorsa.
Busongunk. Fújjuk a nótánk.
Most én is. A fejembe fészkelte magát, Sebestyén Márta hangján visszhangzik bennem az ördöngösfüzesi
sirató: „…Szabad élet szabad madár / Jaj de szép ki szabadon jár…”
„…Járnék én is ha járhatnék / Ha
magammal szabad lennék / Nem
vagyok magammal szabad / Kezemen lábamon lakat…” Az anyagi
kötelék is lakat, kedves húgom.
„…Hidegen fújnak a szelek / Azok
nem jót jelentenek…”

XVIII. évf. 10. szám

Kitüntetett algyõiek
Az Algyõ napi ünnepi képviselõtestületi ülésen az elmúlt egy év
történéseinek mérlegét adta dr.
Piri József polgármester. Beszédét
követõn átadta a nagyközség önkormányzatának kitüntetetéseit
azoknak, akiket arra az idén érdemesnek tartottak.
Algyõ Községért kitüntetést vehetett át Herke István – a település tárgyi emlékeinek megõrzésében és közreadásában végzett tevékenységének elismeréseként. Az
Algyõn 1938-ban született tanárember, sportoló Herke István helytörténeti könyvet adott ki a Nagyfa árnyékában címmel, s idén a
tájházban állandó kiállításként adta át helytörténeti jellegû magángyûjteményét.
Alkotói díj kitüntetést kapott az
Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar – a népzene magas színvonalon történõ elõadása és a hagyományok ápolásában kifejtett
tevékenysége elismeréseként. A
zenekar – jelenlegi tagjai: Korogán
Attila, Süli Tibor, Fodor László,
Kotogán Sándor, Gál Tibor, Biacsi
János – elérte az Országos Arany
fokozatot. Hasonlóképpen Alkotói díjban részesült a sokoldalú
Oláh Ernõ – a település kulturális,
mûvészeti életének gyarapításában kifejtett tevékenységéért. A
volt olajbányász tagja az Algyõi

Tollforgatók körének, hobbija a fafaragás, országos nevet szerzett
magának ikonfestõként.
Elismerõ Oklevél címet adományozott az algyõi képviselõ-testület a három évtizede a helyi iskolában tanító, a gyerekek egészsé-

Az algyõi polgármester, dr. Piri József és
a legifjabb kitüntetett algyõi, Kopasz Bálint
ges éltre nevelését életcéljának tekintõ Varga Ágnes testnevelés-földrajz szakos tanárnak, elismerve az
Algyõ sportéletében kifejtett magas színvonalú munkáját. Ugyancsak Elismerõ Oklevél birtokosa
immár az 1997-es születésû Kopasz Bálint, aki hat éve kajakozik,
s többek között kilencszeres egyéni országos bajnok, az Országos
Diákolimpia egyéni bajnoka.

Ismét nyitva a Borbála
A Borbála Fürdõ a szokásos karbantartás miatt idén szeptember
közepéig volt zárva. A munka befejezõdött: a Borbála ismét nyitva áll – az algyõiek, a fürdõzõk
örömére.

A tartalomból
Új iskola alapkõletételi ünnepsége ...................................................... 2. oldal
Múlt-kor: Új boltokat épít az ÁFÉSZ .................................................... 9. oldal

Ölel nõvéred:
Ágnes
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Orvosi rendelési idõpontok ................................................................ 14 oldal
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Algyõ napi ünnepségek: alapkõletétel
Új iskola épül Algyõn
„Aki a holnapra gondol, gabonát
vet, aki évtizedekre, az fát ültet és
aki évszázadokra, az iskolát alapít” – idézték a kínai bölcsességet
az algyõi általános iskola új, a XXI.
század követelményeinek megfelelõ épülete alapkõ letételének ünnepségén. A jeles eseményt megtisztelte jelenlétével Varga Zoltán
önkormányzati miniszter, dr. Botka
László országgyûlési képviselõ is.
Dr. Piri József polgármester – a
díszvendégek mellett – köszöntötte a környezõ települések megjelent polgármestereit, továbbá
Algyõ németországi testvértelepülésének küldöttségét is.
Algyõ Szegedtõl visszaszerzett
önállósága, az 1997 utáni gazdasági függetlensége adta meg annak lehetõségét, hogy a község
fejlõdése lendületet vegyen. A polgármester beszédében hangsúlyozta: a település célkitûzései kö-

nyertest. „A település új központjában fölépülõ iskola nem önmagáért való létesítmény: szoros kapcsolatban áll a kultúra, a szabadidõ, a turisztika, a sport, a közoktatás mûvelésével” – mondta a polgármester. A stratégiai gáztározó
átadási ünnepségén részt vett
Algyõ önkormányzatának vezetõje, s ott értesültek arról: Szegedre kerül az úgynevezett szuperlézer. „Az algyõi iskola talán nem
szuper, de biztos, hogy szép lesz”
– jelentette ki –, s mindez lendületet ad a térség fejlõdésének.
Köszöntötte a 12 éve ismét független községet Botka László országgyûlési képviselõ. Emlékeztette a megjelenteket az önállóságról döntõ népszavazást megelõzõ forró hangulatú fórumon
mondott szavaira: „a függetlenség kéz a kézben jár a felelõsséggel, közös célok kitûzésével és

Az elõtérben: Dr. Piri József polgármester, Dr. Botka László országgyûlési képviselõ
és Varga Zoltán önkormányzati miniszter
zött mindig is szerepelt az új iskola. De elõbb olyan alapfeladatokat kellett ellátnia, mint például a település egészének csatornázása, melyet 2000-re fejeztek
be. Az eddigi eredmények közül
kiemelte: valamennyi utat szilárd
burkolattal láttak el; visszaszerezte a község olyan tulajdonait, melyek korábban, a privatizációval
másokhoz kerültek; fölépült egy
sportközpont, a szabadidõközpont, a Borbála fürdõ, a bölcsõde. Az önkormányzat régi és új
intézményeit, a teljesen vagy részben hozzá kapcsolódó gazdasági
társaságokat biztonsággal tudja
mûködtetni. Ezért döntött úgy a
képviselõ-testület, hogy iskolát
épít. Tervpályázatukra hetven elképzelést nyújtottak be az építészek, ezek közül választották ki a
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megvalósításával”. E szemlélet
eredményének tartja – a Mol iparûzési adóbevétele mellett – a honatya, hogy évrõl évre fejlõdik a település. Végül fontosnak tartotta
elmondani: tart a térség iskoláinak
nagyszabású felújítási programja.
A dél-alföldi regionális tanács
volt elnöke, Varga Zoltán önkormányzati miniszterként idézte föl:
2007-ben, mikor kiderült, hogy
uniós forrásból több mint 200 milliárd forint jut az elkövetkezõ hét
évben a régió fejlesztésére, úgy
döntöttek, prioritást élveznek az
oktatási, ezen belül az alapfokú
intézmények. Így aztán 16 milliárd forintból 61 oktatási intézményt renoválnak, most pedig letesznek egy új, a XXI. század követelményeinek megfelelõ iskola
alapkövét.
A. H.

Virágosítási versenyét idén is meghirdette az algyõi önkormányzat
és a Gyeviép Nonprofit Kft. A hagyományoknak megfelelõen idén
is az algyõi napi ünnepségen adták át a nyerteseknek a díjakat.
Alább közöljük az eredményeket,
kategóriák szerint.
A legszebb virágos elõkert: I.
helyezett – Szüret utca 21., Mátó
Istvánné; II. helyezett – Sport utca 10., Lindák András; III. helyezett – Fazekas utca 67., Biacsiné
Ferenczi Irén.
A legvirágosabb ablak, erkély: I.
helyezett – Lõrinc utca 40., Tari
Erzsébet; II. helyezett – Kócsag ut-

ca 39., Gercsó Lászlóné, III. helyezett – Téglás utca 119., Kiss
Andorné.
Tiszta udvar, rendes ház: I. helyezett – Ladik utca 26., Rózsáné
Csarnai Henriett; II. helyezett – Tiszavirág utca 58., Vámosné Papp
Éva, III. helyezett – Süli András
utca 11., Bakos Antalné.
Közönségdíjas: I. helyezett –
Bartók Béla utca 33./2., Flórián Tibor; II. helyezett – Lõrinc utca 20.,
Vajna István; III. helyezett – Géza utca 37., Bakos Józsefné.
Az internetes szavazók közül kisorsolt Somogyi Enikõ ajándékcsomagot kapott.

HOMLOKZATI ÉS GURULÓÁLLVÁNY
BÉRELHETÕ.
AZ

ÁLLVÁNYOKRÓL ÉRDEKLÕDHET ÉS HÕSZIGETELÉSRE

ELÕJEGYZÉST KÉRHET A

06-30/987-40-60-AS

TELEFONON.

BURGONYA

„REKVIEM”

(kleopátra, kondor)
termelõi áron eladó,
nagytételben
házhoz szállítva.

TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.

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

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
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Önkormányzat

e-GO díj Algyõ honlapjának
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ
http://www.toosz.hu) az önkormányzatok részérõl folyamatosan jelentkezõ, egyre sürgetõbb igények alapján 2003-ban elindította „e-go” elnevezésû programját (az e-government angol kifejezésbõl). A TÖOSZ
ezzel a programmal az informatika területén kívánja segíteni az önkormányzatok szakmai munkáját,
ezért választották mottóul: „Informatika az önkormányzatokért”.
A szervezõk nem titkolt célja,
hogy az önkormányzatok folyamatos informálásával erõsítsék a versenyt az önkormányzati informatika piacán. Az e-go díj alapja a
TÖOSZ és TÁRKI Rt. közös kutatásának eredménye, amelynek során valamennyi magyar önkormányzati honlapot kiértékeli a független zsûri.

város (ide soroljuk a fõváros kerületeit is).
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége Elnökségének határozata alapján az önkormányzat által kialakított és mûködtetett, a lakosság igényeinek mindenben megfelelõ honlapjának
(www.algyo.hu) elismeréseként eGO díjban részesítette Algyõ Nagyközség Önkormányzatát a községi
kategória 2009. évi V. helyezettjét.
Az e-GO Díj átadása keretében a
legsikeresebb honlapokat fenntartó önkormányzatok (abszolút gyõztes „TOP 100”, község, város, nagyváros kategóriákban) elismerõ oklevelet és díjat vehettek át szeptember 18-án a XVII. Országos Jegyzõközigazgatási Konferencián. Dr. Varga Ildikó jegyzõ Algyõ díját vehette
át Borján Pétertõl, a TÖOSZ informatikai tanácsnokától és dr. Zongor

A szakmai kritériumrendszer figyelembevételével felállítanak egy
TOP100-as listát, amit 3 kategóriára bontanak: község, város, nagy-

Gábortól, a TÖOSZ fõtitkárától.
További információ: www.algyo.hu, www.toosz.hu, www.onkormanyzat.mti.hu

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750 Algyõ, Kastélykert utca 40.) szerdánként 14-17
óra között fogadóórán várják a
polgárokat az önkormányzat vezetõi.
Október 14-én, október 28-án:
dr. Piri József polgármester;

október 7-én és október 21-én:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
Információ: Algyõ Nagyközség
Polgármesteri Hivatala, telefonszám 62/517-517, e-mail: ph@
algyo.hu,honlap: www.algyo.hu
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Ebzárlat: október 3–16.

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Szeged 1. Kerületi Fõállatorvosa az alábbi határozatot hozza: Algyõ Nagyközség
közigazgatási területére október
3-tól – október 16-ig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat tartama alatt: tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetõleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy
azok más állattal vagy emberrel
ne érintkezzenek zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését
mellõzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek. A kutyát tartási
helyérõl csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni a település területérõl kizárólag érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos
kedvezõ eredményû vizsgálata

után és engedélyével – szabad kivinni. Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ vadászebek, a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebeit, a katasztrófa
– mentõ ebek, a segítõ, és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetõ ebek rendeltetési
céljuknak megfelelõ használtuk
idejére mentesek a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás alól. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevõket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat idõtartamára. A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölése a
vadászatra jogosult feladata. A legeltetési tilalom alatt a legelõre
állat nem hajtható.
Dr. Varga Ildikó Jegyzõ, Csongrád
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság Szeged
1. Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal

Ápolni, nyesni kell a fákat, bokrokat
A közterület ellenõrzésekor megállapítottam, hogy az ingatlanok
elõtti fák, bokrok, sövények ágai
több algyõi útkeresztezõdésben is
akadályozzák a szabad kilátást, illetve több járdaszakaszon is nehezítik a gyalogosok közlekedését.
A köztisztaságról szól Algyõ
Nagyközség Képviselõ-testülete a
37/1998. (XII.28.) számú önkormányzati rendelete, mely szabályozza a fák, bokrok, sövények nyesésével kapcsolatos feladatokat is.
A 7.§ 1/c. bekezdés kimondja: „Az
ingatlan és a közút közötti részen

a fák, bokrok, sövények nyesését,
ápolását rendszeresen úgy kell elvégezni, hogy azok a járdán, és az
úton a gyalogos- és jármûközlekedést ne zavarják, az elektromos
légvezetékhez ne érhessenek”. Kérem az ingatlan tulajdonosokat,
hogy a fák, bokrok, sövények nyesését, ápolását a rendeletben rögzített módon november 30-ig elvégezni szíveskedjenek! A munka
elvégzését folyamatosan ellenõrzöm, és elõre is köszönöm.
Molnár Lajos
közterület-felügyelõ
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Oktatás

Õszi szakmai nap
a Szivárvány Óvodában
Pár hete csak, hogy az óvoda megnyitotta a kapuját és elkezdõdött az
idei tanév. Óvodánk a kompetenciaalapú óvodai programcsomagot
alkalmazza. Gyakorlati bemutatókat tartottunk szeptember 23-án
az óvoda 4 (Micimackó, Katica,
Napraforgó, Maci) csoportjában.
Ez a hét az almaszüret jegyében
telt: almás kalácsot sütöttünk, kom-

A délelõtt szakmai tapasztalatcserével és rövid beszélgetéssel zárult, melyen a résztvevõk a gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel gazdagodtak. Óvodánk nevelõtestülete jó szakmai közösséget alkot, mivel kreatív, fogékony és nyitott az új iránt. Önképzésre és szakmai megújulásra hivatott minden
óvónõ az algyõi óvodában tanu-
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Iskolai határidõnapló
Október:
1. Algyõ önállósulásának napja.
1–8. Õsi mesterségek Algyõn –
ez a téma a tanítási órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon.
3. Pick-futás.
4. Állatok Világnapja – megemlékezés tanítási órákon.
5–9. Zöldség- és gyümölcshét osztálykeretekben.
5. 7.00–17.00: Ebédfizetés (október
1-tõl november 6-ig, 22 napra).
6. 8.00–12.00: Ebédfizetés (október
1-tõl november 6-ig, 22 napra).
7. Az 1–4. osztályosok vadasparki
foglalkozásokon vesznek részt.
8. Idõsek napja. Mûsort adnak az
iskola tanulói.
9. Az 1–4. osztályosok foglalkozásokon vesznek részt a Vadasparkban.
9. 14.00: Ökoiskola találkozó a
Zöld iskolában.
13. 9.00: Színházi elõadás 1–2.
osztályosok részére a faluházban.
15-ig Õszi papírgyûjtés. Elszállítása: a Zöld iskolából 15-én; a Sárga iskolából 16-án.

15. 14.30: Helyesírási verseny az
5–8. évfolyamban.
17. Paksi Atomerõmû látogatása.
19. Önkéntesség napja.
19. Közlekedésbiztonsági nap az
alsó tagozaton.
19. 16.30–17.30: Fogadóóra a Sárga iskolában.
20. 12.00: A FONÓ Táncegyüttes elõadása: „Így táncol a …” magyar tájak és nemzetiségek tánca
a faluházban.
22. 14.30: Projektzáró a napköziben.
26–30. Õszi szünet (szünet elõtti
utolsó tanítási nap október 22.,
csütörtök, szünet utáni elsõ tanítási nap november 2., hétfõ).
November:
5. 7.00–17.00: Ebédbefizetés november hónapra (november 10tõl december 9-ig, 22 napra).
6. 8.00–12.00: Ebédbefizetés november hónapra (november 10tõl december 9-ig, 22 napra).
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.

Ökoiskola találkozó
Az Algyõi Általános Iskola Ökoiskola találkozót szervez október 9-én
(pénteken) 14 órától az Algyõi Általános Iskola Zöld épületében
(Algyõ, Kosárfonó utca 16.).
Az találkozó témája: 1. az Algyõi Általános Iskola KEOP
pótot készítettünk, almaszirmokat
aszaltunk. Komplex foglalkozásokon került sor az új ismeretek átadására és feldolgozására.
Vendégek érkeztek Mórahalomról, Makóról, Földeákról, Szatymazról, Domaszékrõl, Sándorfalváról és az Algyõi Általános Iskolából. A szakmai napon 30 személy vett részt.

lunk egymás sikereibõl és annak
hasznát hatékonyan tudjuk alkalmazni saját szakmai munkánkban
Mottónk: ,,Ha többek életét és
munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal meszszebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljutna.” (Descartes)
Bakosné Szöllõsi Ágnes
óvodapedagógus

Együttmûködés a Hanságival
A szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola sikeres
pályázatot nyújtott be a KözOKAXXI-re „Pedagógiai fejlesztések,
alternatív pedagógiák alkalmazása a szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében” címmel. A térségbõl 5 általános iskolával mûködnek együtt. A pályázat célja a
megalapozott, a tanulók képességeinek megfelelõ pálya- és szakmaválasztás; a tanulók közremûködésére építõ oktatási módszerek

alkalmazása; a kulcskompetenciák – matematikai-logika, szövegértés-szövegalkotás, életpálya tervezés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületek –
fejlesztése. Ezeket a célokat a Hansági iskolával közös projektekben
valósítjuk meg. A 8. osztályosok
az elsõ félévben a Karácsony címû
projektben, a 7. osztályosok a második félévben a Hal, halászat a
mindennapjainkban elnevezésû
projektben vesznek részt.
Hegyi Gabriella

6.1.0/B nyertes pályázata keretében, megvalósuló programok
egyeztetése; 2. a Körlánc Munkacsoport munkatervének összeállítása; 3. a Dél-alföldi Zöld Diákparlament II. ülésének helyszínválasztása.

A napközi otthon programjáról
Kedves Szülõk, kedves Gyerekek!
A napközis nevelõk nevében szeretettel köszöntöm Önöket, Titeket a 2009/2010-es tanév kezdetén! Bízunk abban, hogy a nyári
szünet mindenki számára élményekben gazdag, igazán pihentetõ programokkal teli kikapcsolódást jelentett, és mindannyian – kicsik és nagyok egyaránt – érdeklõdve várjuk, hogy a tanuláson kívül milyen izgalmas programok
várnak ránk ebben az évben!
A napközi otthon programja az
idén is minden hónapban egy-egy téma köré szervezõdik. Szeptember az újrakezdés, beszoktatás, egymásra hangolódás idõszaka. Éppen ezért ennek a hónapnak az „Újra együtt” címet adtuk.
Minden napközis csoport fõ tevékenysége e projekten belül a játék volt, mely játékok segítségével
mi, csoportvezetõk elsõdleges célként a gyerekek beilleszkedésének segítését, szorongásaik oldá-

sát, önbizalmuk fejlesztését, mások értékes tulajdonságainak elismerését tartottuk szem elõtt.
A projekt záró délutánját szeptember 25-én, pénteken rendeztük meg, itt minden csoport megmutathatta azokat a „produktumokat”, melyeket Újra együtt hoztak létre. Ezen kívül sor került
még a csoportok által legjobban
kedvelt közösségépítõ játékok bemutatására, a IV. csoport pedig
egy saját maguk által írt mesével:
egy bábelõadással örvendeztetett
meg minket.
Bízunk benne, hogy egész tanévben ilyen jókedvûen, vidáman
tudunk majd együtt dolgozni és reméljük, hogy a komoly tanulás
mellett lesz idõnk az önfeledt játékra is, melynek segítségével igazán összetartó, egymást segítõ közösségek alakulhatnak ki!
Csepreginé Kis Nóra
napközis nevelõ
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Oktatás

„Egyensúly nap” az EKO-Parkban
Szeptember 25-én a Hansági Ferenc
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskola a térség 7 általános iskolájával együttmûködve a KözOKA-XXIII. pályázat keretein belül „Egyensúly napot” rendezett az újszegedi EKO-Parkban. A
térség iskoláiból 300 fõs gyereksereg
15 fõs csapatokban mérhette össze tudását. Az Algyõi Általános Iskolát a
6. évfolyamosok képviselték Szabó Leonóra osztályfõnök vezetésével.
A gyerekek 9 „környezetvédelmi szigeten” tehették próbára tudásukat drámajátékban, kísérletezésben, tesztek kitöltésében. A

természettudományos feladatokat
kiegészítette 9 az egészséges életvitelhez kapcsolódó, sokoldalú és
színes sportvetélkedõ. A 9 állomás egyikét az algyõi iskola dolgozta ki: „Új iskolát építünk” címmel, melynek állomásvezetõje Hegyi Gabriella volt. A gyerekeknek
a drámajátékban figyelembe kellett venniük a hatékony, energiatakarékos és megújuló energiaforrásokat. Az elindult 18 csapat
között a II. helyet szerezte meg
az Algyõi Általános Iskola 6. osztályos Jegesmacik csapata.
Hegyi Gabriella

Kerékpártúra és üzemlátogatás
a MOL Ipartelepén
Szeptember 26-án üzemlátogatáson vettünk részt a Mol Zrt. egyik
algyõi telepén a KEOP 6.1.0. /
B–2008-0022 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és
kampány” projekt részeként. A túrát a Kiskunsági Nemzeti Park
szakemberei és az Algyõi Általános Iskola pedagógusai szervezték, vezették.
Tanulók, szülõk, nagyszülõk, pedagógusok és önkormányzati dolgozók 80 fõs csapata napsütéses
idõben kerekezett ki a Mol Ipartelepig, ahol Jászapáti István kõolajipari szakember várta õket.
Vezetésével megtekintettük a kõolaj kitermelésének és kezdeti szeparálásának állomásait. Ismerte-

tõjében bemutatta, hogyan oldják
meg a biztonságos kõolajkitermelést és a környezetvédelmet.
A 2009/2010-es tanévben további
4 túrát tervezünk; a program lezárásaként pedig egy vetélkedõn
várjuk a terepi kirándulásokon
részt vevõ tanulókat, ahol számot
adhatnak megszerzett tudásukról.
A vetélkedõt a tanév végén rendezzük meg. A résztvevõk díjazásban
részesülnek! A jelentkezés feltételeként legalább 2 terepi túrán részt
kell venni!
(A további kirándulások: október
– Paksi Atomerõmû; március – Regionális Hulladéklerakó Telep;
április – Pusztaszeri TK; május –
a Szegedi Tudományegyetem kiállítása.)
Szervezõk
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Szüreti mulatság
az alma jegyében

„Aki a legnagyobb almát hozza,
annak fejére kerül a királyi korona” – mottóval a szülõk és a gyerekek nagy lelkesedéssel gyûjtötték az õszi terméseket, és igyekeztek megtalálni a legnagyobb almát.
Most a legnagyobb alma 72,6 dkgot nyomott – Szivárvány Óvodába.
A vidám Vásári jelenetet a Maci csoport elõadásában élvezhették a vendégek és a gyermekek.
Török Gizella népi iparmûvésszel,
valamint az óvó nénik, a szülõk
segítségével kukoricaszárból és
csuhéból lovacskát készítettünk.
Az algyõi citerazenekarból Gál
Tibor, Süli Tibor ismerõs népdalokat játszott mindannyiunk kedvére. Közben a mézédesre beért szõ-

lõbõl mustot préselt Juhász Árpád
(nagyapa) Horváth Dániel (apuka)
és Tóth Mihály.
Vásári hangulatot varázsolt az
ajándékkészítõ kézmûves és a mézárus. A gyerekek örömmel kóstolgatták a sárgán aranyló mézet.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult a szüreti hagyományok felelevenítéséhez – így
például Koromné Piroskának
Balástyáról, az ÉDENKERT Pavilonnak.
Térítési díj az oviban
Az óvodás gyermekek ellátásáért
a térítési díj befizetési idõpontjai:
2009-ben november 5. (csütörtök), december 3. (csütörtök).

Programok az oviban
Október 5–9.: Közlekedésbiztonsági hét.
Október 12–16.: Tehermentesítjük környezetünket – papírgyûjtés.

Október 13.: Nagyotmondó Tóbiás címmel mese-délelõtt a faluházban.
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Hirdetés

Tájékoztató nap a LEADER
pályázatokról
„Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra ebben az évben
október 1–31. között pályázatot benyújtani.
Az Algyõ Nagyközség Önkormányzata 2009 október 14-én

16.30-kor tájékoztató napot tart a
polgármesteri hivatalban LEADER
program keretében meghirdetett
pályázatokról. A tájékoztató napra a civil szervezetek, gazdasági társaságok képviselõit várjuk. A
LEADER programról információkat a http://www.umvp.eu honlapon szerezhetnek az érdeklõdõk.”

Mobil épület a Szivárvány Óvodában
Kedves ünnepséggel kezdõdött a
nevelési év óvodánkban. Átadták
a nyolcadik csoportnak helyet adó
mobil épület.
A vendégeket Ozsváth Lászlóné
óvodavezetõ köszöntötte. Néhány
szóban elmondta, milyen mozgalmas volt a nyári életünk: karbantartás, kazáncsere, festés, udvarrendezés. Szerelõk jöttek, mentek,
és serényen dolgoztak azért, hogy
évkezdésre készen várja az új épület kis lakóit. Az utolsó pillanatban sikerült a parkosítást is elvé-

gezni a mobil ovi elõtt. Köszönet
Bakos Szilveszternek az önzetlen segítségért, a Gyeviép Nonprofit Kft.nek a gyors és hatékony munka
végzésért. Megújult óvodánkat dr.
Piri József polgármester úr. ünnepélyes keretek között, nemzeti színû szalag átvágásával adta át.
Nevelõtestületünk megköszöni,
Algyõ Nagyközség Önkormányzatának, hogy a képviselõ testület gyors döntésének eredményeképpen az óvodánk fejlesztését a
nyáron megvalósították.
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Civil tükör

Rendõrségi hírcsokor
A segélyhívó: 107. A szabálysértési bírságról
Sajnos az elmúlt hónapban két
olyan eset is történt, amikor idõs
személyek váltak bûncselekmény
áldozatává, tekintettel arra, hogy
a bûnelkövetõk kihasználják hiszékenységüket. Mindkét esetben
a Démász munkatársainak adták
ki magukat az elkövetõk. A sértettnek azt mondták: „túlfizetése
van, ezért készpénzt hoztak vissza
nekik, de csak nagy címletû bankjegyük van, és abból vissza kellene adniuk”. A sértettek a ház egyik
szobájában található fiókból vették elõ a készpénzt, amit az elkövetõk kilestek. Ezt követõen az
egyik fél valamilyen ürüggyel elcsalta a tulajdonost a ház másik részébe, majd az ott maradt személy
a készpénzt eltulajdonította. Késõbb sajnos az idõs emberek pontos személyleírást sem tudnak adni az elkövetõkrõl.
Kedves olvasó! Amennyiben tudomása van ilyen esetrõl, vagy önnél próbálkoztak a csalók, akkor
jelezze a 107 segélyhívón vagy a
körzeti megbízottaknak.
*
A körzeti megbízottak jeleztek,
hogy – a lapunkban megjelent korábbi írások ellenére – rengeteg lakóépület, ingatlan kapuját, nyílászáróit nem zárják az emberek,
továbbá a kapu vagy a lakás kulcsait a kapu közvetlen környezetében tárolják, amit bárki észrevehet és elérhet. A saját magunk és

vagyontárgyaink biztonsága érdekében is fontos lenne a fent leírtak betartása!
Mivel korábban sötétedik, ezért
ügyeljünk arra, hogy kerékpárjuk
ki legyen világítva. Történt néhány kerékpárlopás. Ez a bicikli
lakattal vagy egyéb kerékpárzárral történõ lezárásával elkerülhetõ lett volna.
*
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
augusztus 1-jétõl az alábbi szabálysértések elkövetõjével szemben a
hatóság tagja közigazgatási eljárást kezdeményez, azt követõen
pedig közigazgatási bírságot szab
ki. A közigazgatási bírság összege
10.000 forinttól 30.000 forintig
terjedhet, a szabálysértés elkövetésétõl, helyszínétõl, alanyától függõen. Ezek a szabálysértések az
alábbiak: menet közben kézben
tartott mobiltelefon használata; a
gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása; biztonsági öv és bukósisak használatának
elmulasztása motorkerékpároknál.
*
Az algyõi körzeti megbízottak és
elérhetõségeik:
Tóth Gábor rendõr fõtörzsõrmester telefonszáma: 06/20/209-53-19
Horváth Zoltán rendõr fõtörzsõrmester telefonszáma: 06/20/20953-18.
Magyar Béla rendõr õrmester.

Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-

göny készítés. Tel.: 06-30/953-0395.
Oszlopos tuja 80–100 cm-es eladó. Algyõ,
Bányász u. 5. Telefonszám: 267-178 , 0620/362-1041

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ALGYÕN
FÖLDMÉRÉSI MUNKÁK:
telekmegosztások, telekhatár kitûzések
szolgalmi jog bejegyzés

épületfeltüntetés, épület kitûzés, bontási tervek

mûvelési ág változás

minden más földmérési munka...

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:
igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelõzõ eljárásban

ingatlan értékbecslés

közvetítõi eljárás lefolytatása vitás felek között.

ELÉRHETÕSÉGÜNK:
személyesen:hívására személyesen felkeressük
telefon: 30-218-8953

fax: 62-424-404

levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda

Pályázati felhívás támogatásra
szoruló fogyasztóknak
Segítség az adósság törlesztésére
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Démász Zrt.-vel kötött szerzõdést. Ennek alapján pályázatot
hirdet a Békés és Csongrád megyékben lakó, szociálisan hátrányos helyzetû személyek, illetve
családok számára. A pályázat lehetõvé teszi az adósságok részbeni vagy teljes mértékû térítését,
a kikapcsolt fogyasztók visszakapcsolását, a számlakiegyenlítést,
valamint a résztámogatást.
Kik pályázhatnak? Olyan magyar állampolgárságú személyek,
akiket a szolgáltatásból idén április 16-át megelõzõen kizártak,
vagyis kikapcsolták az áramot az
otthonukban. Olyanok, akiknek
a háztartásában az egy fõre esõ
átlagos havi nettó jövedelem
2008-ban nem haladta meg az
57.000 forintot. Továbbá: akiknél
azért kapcsolták ki az áramot,
mert április 16-át megelõzõen
halmoztak föl akkorra tartozást,
ami a kikapcsoláshoz vezetett és
a háztartásukban az egy fõre esõ
átlagos havi nettó jövedelem
2008-ban nem haladta meg az
57.000 forintot. Olyan súlyos szo-

ciális helyzetbe került védendõ
fogyasztók, akik kiegészítõ támogatást igényelnek életvitelük megkönnyítése érdekében.
Hogyan pályázhatnak? A Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (www.maltai.hu/halozat-akozossegert) elérhetõ pályázati
ûrlap elektronikus kitöltésével és
benyújtásával lehet. A pályázat
során kötelezõ az ESZI együttmûködése! Egy pályázó minimum
20.000, maximum 150.000 forint
támogatást kérhet. A hátralék
rendezéséhez önrész is vállalható! Az ûrlap kitöltését és sikeres
elküldését követõen a program
létrehoz egy adatlapot, amely tartalmazza a pályázó adatait és nyilatkozatokat. Ezt az adatlapot a
pályázó aláírásával ellátva,
tértivevénnyel, ajánlva postai úton
a következõ címre kell eljuttatni:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület, Bp., 1300, Pf. 124. –
október 30-án 16 óráig. A pályázatokról november 20-án döntenek, a támogatási szerzõdések
megkötéséét december 15-én
kezdik.

Fiataloknak–fiatalokról–fiatalokért
Mobilitás Országos Ifjúsági Hét

Apróhirdetés
Nyugdíjas 58 éves nõ, középfokú végzettségge , munkát vállalna 46 órában.
Tel.: 06-30/467-3440

7

email: infogeo@vnet.hu
6724 Szeged, Pál u. 8/a

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálata a tavalyi Európai Ifjúsági Hét sikerein felbuzdulva idén
is szakmai programokkal, rendezvényekkel kívánja felhívni a
fiatalok és a társadalom figyelmét az ifjúságra, az ifjúsági szakmára. A Mobilitás Ifjúsági Hét
(MIH, október 12–17.) célja a fiatalok és közösségeik által felvetett problémáknak, probléma-orientált tevékenységeiknek, kezdeményezéseiknek és az azok által
elért eredményeknek a felnõtt
társadalommal történõ megismertetése, bemutatása, különös
tekintettel a ma társadalmi problémáira fókuszáló, kreatív megközelítésekre – a Kreativitás és
Innováció Európai Évének jegyében.
A MIH középpontjában a Par-

lamenti Ifjúsági Nap áll, ahol a
fiatalok választ kapnak a „TudodEU?” kampány során feltett kérdéseikre is.
A MIH idején a dél-alföldi régióban is számtalan program zajlik, amelynek a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
is szeretne teret és nyilvánosságot
nyújtani.
Bõvebb információ kérhetõ:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat, Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Szolgáltató Iroda (6720
Szeged, Dózsa György u. 2., telefonszám: 62/540-788, fax: 62/540789, e-mail: dariszi@mobilitas.hu,
honlap: www.mobilitas.hu; www.
dariszi.hu).
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági
és sportreferens
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Hirdetés

LEGELÕN TARTOTT
HÚS BIRKÁK ELADÓK.
TEL.: 20/988-5785

DÍSZFA, TUJA
SÖVÉNYNÖVÉNY,
FENYÕFA

Fák: Szomorú barka, selyemakác, nyír, fûz, szivar, mocsárciprus, tulipánfa, japán juhar. Homoktövis, gránátalma, mogyoró, citromfa, áfonya, füge, gránátalma, datolyaszilva, kivi, bodza. Magnólia, virágzó díszcserjék, rózsalonc, nyáriorgona, tûztövis, buxus, illatos loncok, díszfüvek, tiszafák, borókák, kúszófenyõk.
kb. Okt. 20-tól: mindenféle gyümölcsfa, szõlõoltvány, bogyós gyümölcsök.

http://abeliaskert.atw.hu Telefonszám: 06-20-518-0038
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m.

Téli tárolású étkezési burgonya (kondor) eladó.
Érdeklõdni: Hóvirág u. 34.
Telefonszám: 06-30/309-22-05, 267-108
Teljes körû BIZTOSÍTÁS ügyintézés,
HITEL és INGATLAN közvetítés
Életbiztosítás
Lakás és vagyonbiztosítás
Kötelezõ Gépjármû-felelõsség biztosítás, november hónapban
lehet felmondani a meglévõ szerzõdést, hívjon, hogy megtaláljuk Önnek, 24 biztosító közül a legkedvezõbb ajánlatot.
CASCO
Magán- Önkéntes nyugdíjpénztár belépések
Egészségpénztár szerzõdések
Befektetések
Fundamenta Lakáskassza
(Évi 72 00 Ft állami támogatás)
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Csaló járja a falut
„Csaló Üllésen, Ruzsán…” – írta
meg az olvasói panaszt a Délmagyarország. A riasztást olvasva jött
rá két algyõi ismerõsünk is, hogy
mindketten találkoztak már a jól
öltözött, magát nyugalmazott repülõs tisztnek kiadó férfival. Az
õszes „úriember” a meséjét azzal
tette hihetõvé, hogy sok konkrétumot mondott magáról: például
azt, hogy Kaposvárott, az Ady Endre utca 20-ban lakik. Az egyik ismerõshöz stopposként kéredzkedett be – mondván: azért igyekszik Algyõre, mert ahhoz a kamionoshoz jön, aki nekiment az au-

tójának, ami kiégett, és most rendezik majd az anyagiakat. A másiknak Baranyi Jánosként mutatkozott be, s állította: orvos fiával
érkezett, de azt telefonon hirtelen
riasztották, elsietett, és magával
vitte a kocsiban azt a tárcát, amiben a pénz volt. A sportos nadrágot, szandált viselõ férfi Kaposvárig útiköltségre kért 15 ezer forintot, és ígérte: postán visszaküldi…
Vigyázat! – mondja a két pórul
járt algyõi, aki azért mesélt hiszékenységérõl, hogy mások okosabbak lehessenek, az õ kárukon tanuljanak.
P. I.

Tollat ragadtunk …
A Míg Megnövök Kiemelkedõen
Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Ragadj tollat!” országos versíró pályázatra az iskola
4 diákja: Pintér Felícia, Zerza Péter, Kiss Evelyn és Molnár Dóra ju-

Búza (3300Ft/q),
kukorica (3500 Ft/q),
fûszerpaprika õrlemény
termelõi áron eladó.
Tel.: 20/988-5785

tott be az országos döntõbe versével, felkészítõ tanáruk Vargáné
Kiss Erika.
Most Kiss Evelyn és Zerza Péter
verseit közöljük lapunk 10. oldalán.

ALGYÕI

REFORMÁTUSOK!
Istentiszteletet tartok minden hónap 4. vasárnapján
(október 25-én) délután 3
órakor az algyõi katolikus
templomban.
Papp László
református lelkész

A Nautilus Étterem
ajánlatai:
Menü 570 Ft
Á’la Carte ételek helyben, illetve házhoz szállítással.

Szabad felhasználású hitelek
Lakásvásárlási hitelek,
adásvételi szerzõdéstõl a kulcs átadásáig
Meglévõ hitelek kiváltása, hitelcsere program
Ingatlanközvetítés
Várom meglévõ és leendõ ügyfeleimet,
hívjon bizalommal.
Kõmûvesné Elekes Valéria
Tel.: 20-9384-102
elekes66@freemail.hu

Az étterem vállal rendezvényeket 200 fõig, kedvezményes áron (családi, céges…)
Érdeklõdni a helyszínen, Udvari Antalnál,
illetve a 06-30/ 339-44-15-ös
telefonszámon lehet.
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Közlemény

Egy hét Neusiedl am See-nél
Ausztriában tölthetett 16 algyõi
diákunk a hebertsfeldeni testvériskolánkkal – Konrad Gottfried vezetésével – közösen egy felejthetetlen hetet. Idén is hasznos nyelvi ismeretekkel, országismereti és
természetvédelmi tudnivalókkal,
továbbá szép élményekkel lettünk
gazdagabbak. Óriási sikere volt a
bécsi és a pozsonyi kirándulásoknak és a Fertõ-tavi fürdõzéseknek.
A játékos vetélkedõknek, sportjátékoknak köszönhetõen reméljük,
hogy hosszú távú barátságok szövõdtek a gyerekek között.

utazás után megérkeztünk a szállásra, Neusiedl am See-be. A német gyerekek már ott voltak a
hebertsfeldeni testvériskolánkból.
Mivel még mi nem tudtunk jól
németül, ezért elõvettük az angol
nyelvtudásunkat is, hogy ismerkedni, beszélgetni, nevetgélni és
játszani tudjuk közösen. Kedden
ellátogattunk Hoydon városába,
ahol bejárhattuk a Kismartoni kastélyt. Este a német gyerekekkel
együtt csoportjátékokat játszottunk. Szerdán délelõtt Sopronban
bámészkodtunk, ezután Bécsbe

Köszönjük az önkormányzat és
iskolánk segítségét, hogy lehetõvé
tette a találkozást, a program megvalósulását. (Az utazás költségeit
az iskolai költségvetés fedezte).
Örülünk annak, hogy mindkét település önkormányzata szívén viseli a testvérkapcsolat ápolását!
Nagyné Szabó Andrea
és Süli Zakar Éva
kísérõ pedagógusok
*
„Idén nyáron utaztam elõször külföldre. Erre az utazásra 16 gyermeknek és két tanár néninek –
Andi néninek és Éva néninek –
volt lehetõsége. Az iskola és az önkormányzat segítségével, valamint
a szülõk hozzájárulásával 5 fergetegesen jó napot tölthettünk Ausztriában. Hétfõn körülbelül 8 órás

utaztunk, hogy megnézzük a
Schönbrunn-i kastélyt és a vidámparkba is eljutottunk. Késõbb sétáltunk a fõtéren és megnéztük a
Szent István gótikus templomot
is, gyönyörû volt. Csütörtökön délelõtt Pozsonyban sétáltunk egy nagyot és felfedeztük a várat is. Aznap este kosárverseny volt, mert
a szállásunk mellett volt egy kosárlabda pálya, ahol minden este
játszottak a többiek; én csak a lelátóról szurkoltam nekik. A héten
bárhova mentünk, mindenhol nagyon sok napraforgót és szélturbinát láttunk. Nekem nagyon tetszett ez az utazás és örülök, hogy
eljuthattam ezekre a csodálatos
helyekre!”
Czine Renáta
6. osztályos tanuló
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Múlt-kor: falutörténet az újságoldalakon
„Új boltokat épít az ÁFÉSZ”
A jelen kérdéseire is választ kap,
kicsit a jövõbe is lát az, aki a múlt
feneketlen kútjából emel ki emléktöredékeket. Régi újságcikkek
részleteinek idézésével a Hírmondó új sorozatot indított – a község
visszaszerzett függetlensége, az
1997. október 1-jén kezdõdõ új algyõi idõszámításra emlékeztetve.
*
„Algyõ nagyközség tanácsa tegnap, szombaton délelõtt ülést tartott. A tanácstagok meghallgatták
az általános fogyasztási és értékesítõ szövetkezet jelentését az elmúlt évi gazdálkodásról és idei
terveirõl, majd dr. Szögi Zoltán
elõterjesztésében a végrehajtó bizottság titkárának beszámolójának elõterjesztése után a tanácstagok interpellációival zárult a tanácsülés.
A nagyközség ellátásában fontos szerepet játszó ÁFÉSZ tagsága
évrõl évre nõ. Jelenleg meghaladja az 1270-et. A szövetkezet tavaly
ünnepelte 25. születésnapját, akkor három brigádja nyerte el a szocialista címet a versengõ öt közül.
Az ÁFÉSZ boltja, italboltja stb. általában nagy forgalmat bonyolít

le. Tavaly a kiskereskedelemé 37,
a vendéglátóiparé 11 millió forint
volt. Felvásárló tevékenységük egy
év alatt 31 százalékkal nõtt.
Az algyõiek több élelmiszert, vegyes iparcikket vásároltak 1971ben, mint 1970-ben, viszont kevesebb ruhát, cipõt az ÁFÉSZ boltjaiban. Az is szembetûnõ, hogy
míg az ételforgalom visszaesett,
az italforgalom 11 százalékkal nõtt.
Tavaly alig több, mint félmillió forintot fordítottak beruházásokra:
zenegépeket vettek és szállítóeszközöket, idén viszont már boltépítést is terveznek. Mintegy1,8 millió forintos költséggel új, korszeû
élelmiszer- és húsboltot építenek
a Vásárhelyi utcában és megnyitják új italboltjukat. Tárgyalásokat
folytatnak egy Patyolat felvevõhely, s egy háztartási gépjavító üzlet létesítésérõl.”
(Délmagyarország, 1972. június 25., vasárnap, 5. oldal)
*
Kedves Olvasónk! Múltidézõ történeteit, anekdotáit, fotóit várjuk a
szerkesztõség címére: 6750 Algyõ,
Kastélykert u. 63.; algyoihirmondo@gmail.com!

Legelõn tartott tyúkokra elõjegyzést felveszek november 17-ig.
Algyõ, Kastélykert u. 169., Tel.: 06-20/914-51-12

RUHAVÁSÁR
HÉTFÕN, SZERDÁN
ÉS SZOMBATON
A FALUHÁZ MÖGÖTTI
PARKOLÓBAN.
FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ
ÕSZI ÁRUKÉSZLETTEL,

Októberi koszorú vásár!
Ida Virágüzlet Vásárhelyi u. 21.
Toboz koszorúk 1500 Ft
helyett 750 Ft
Nyitva: h.–p.: 8-tól 18 óráig
szo.–-vas.: 8-tól 12 óráig
Telefonszám: 267-297

A MEGSZOKOTT

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

MINÕSÉGGEL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!
EXTRA MÉRETÛ FÉRFI
ÉS NÕI RUHÁK 4-10 XL-IG
GYERMEKRUHÁK
TETÕTÕL
TALPIG – ELÉRHETÕ ÁRON!

Algyõi 54 m2-es I. emeleti nagy
erkélyes panellakás 25 m2-es
téglagarázszsal együtt eladó.
Fizetéskönnyítés lehetséges,
Irányár: 7,6 M Ft.
Tel.: 06-30/386-78-45
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Egészség

Felmérik az egészségi állapotot
Kérdések az életmódról, illetve a túlsúlyról és a soványságról
A 2008-ban elfogadott (1338 /
2008/EK számú) egészségügyi statisztikai rendelet elõírásainak megfelelõen az Európai Unió tagállamaiban Európai lakossági egészségfelmérésre (ELEF) kerül sor.
Magyarországon az adatgyûjtést
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) hajtja végre, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
Az adatfelvétel fõ célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének megismerése. Ezek az információk – az uniós adatigények kielégítése mellett – hozzájárulhatnak a szükséges egészségpolitikai
intézkedések meghozatalához és
az egészségügyi ellátórendszer minõségének javításához is.
Magyarországon az ELEF 449
településen, a 15 éves és idõsebb
lakosság körében, 7000 személy
megkérdezésével zajlik szeptember 15 – október 30. között. A sorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ kérdezõbiztosok a fenti idõszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket,
és kérdõívet töltenek ki az egészségi állapotukról, életmódjukról,
az egészséget befolyásoló egyéb
tényezõkrõl, illetve az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos véleményükrõl.
Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI) mint az ÁNTSZ országos intézete, felmérést végez az
Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgá-

lat (OTÁP 2009) Magyarországon
egyedülálló módon országos reprezentatív mintán, mérésekre alapozva határozza meg a túlsúly, az
alultápláltság és a hasi elhízás elõfordulását. A vizsgálatra az ország
120 településén kerül sor a 18.
életévüket betöltött felnõttek körében szeptember 15. és november 30. között. A vizsgálat 2 részbõl áll: táplálkozási napló kitöltése, valamint igazolvánnyal rendelkezõ egészségügyi személyzet által
végzett testsúly, testmagasság és
derékkörfogat mérések. Ezek alapján összefüggést keresünk a táplálkozási szokások, a tápláltsági állapot és egyes betegségek között. Az
adatok birtokában tudományosan
megalapozott, a lakosság egészségének javítását célzó, hatékony intézkedések válnak lehetõvé.
A felmérés során gyûjtött adatokat a KSH és az OÉTI az adatvédelmi törvény és a statisztikai
törvény elõírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai
célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró
módon.
A felmérés megkezdése elõtt a
mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk. A kérdõív kitöltését követõen minden
válaszadó ajándékot kap, továbbá
részt vehet nyereménysorsolásokon is.
További tájékoztatás: a KSH ingyen hívható 06-80/200-224 telefonszámán, vagy az elef@ksh.hu email címen; az OÉTI 06-1-4766473 telefonszámán, vagy az
otap2009@oeti.antsz.hu e-mail címen

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
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Anyatejes Világnap Algyõn
Szeptember 9-én az Anyatej Világnapját ünnepeltük. Ilyentájt
Algyõn immár 11. éve szervezünk
rendezvényeket.
Programunkat Molnárné Vida
Zsuzsanna alpolgármester asszony
nyitotta meg. Kedves szavakkal
köszöntötte a megjelent vendégeket, és ezzel megadta a rendezvény alaphangulatát.
Dr. Benkõ Katalin pszichiátergyermekpszichiáter fõorvos A gyermek-anya kapcsolat, a szoptatás és
anyatej mint a gyermeknevelés
egyik alapeszköze címmel tartott
magával ragadó elõadást. Ezek
után egy rövid filmet vetítettünk
arról, hogy miként alakult a szoptatáshoz való viszony az elmúlt 20
évben, majd néhány fénykép vetítésével az elmúlt év emlékezetes

pillanatait elevenítettük fel. A rendezvény alatt az anyukák Szabó Katalintól a Ceumed termékismertetõjétõl kaphattak hasznos információkat és termékmintákat.
A gyerekek segítségével tombola tárgyakat sorsoltunk ki a megjelent anyukák között, majd mindenki kapott egy apró ajándékot
és 1 szál virágot.
A rendezvény alatt a résztvevõk
a Vámos Zoltán algyõi cukrász által felajánlott finom süteményekbõl válogathattak.
Köszönjük a finomságokat!
Köszönjük mindazoknak, akik
eljöttek, és velünk töltötték ezt a
délutánt.
(A rendezvényen készült képek
megtekinthetõk Algyõ honlapján,
a galériában.)

Zerza Péter:
Gondolatok
a felnõttekrõl

Kiss Evelyn:
Gyerekszemmel

Gyerek vagyok
Nem tagadom
Kicsi lábam
Kicsi karom.
Kicsi szemem
Kicsi szám
Felnõttekrõl
Szólok ám.
A felnõttek
Erõsek és nagyok
Én meg kicsi
Legény vagyok.
A felnõtt
Oly határozott,
Én meg olyan
Szétszórt vagyok.
Komolyra
Fordítva a szót
Vegyünk elõ
Nagyítót.
Nézzük meg
Milyenek belül a felnõttek,
És ne csak
Külsõleg!
A felnõttnek
Erénye sok van
Mint csillag az
Égen fönt van.
A bölcsesség
És szeretet a legfõbb erény,
Melyet szüleimben szeretnék
Mindenkinek említeni én.

A felnõttek …
Hát õk már felnõttek!
Én még csak gyerek vagyok,
de mondok róluk néhány
gondolatot.
Mindennapok,
gondok, bajok,
munka, s rohanás.
Emellett vállukon a
családról való gondoskodás.
Sok emberen végignézvén
csak egynéhány mosolyog,
igaz fény a boldogságtól,
kevés szemében ragyog.
Hétköznapok sûrejében
meglátni az örömöt
gyerekszemmel észreveszem,
de én is lassan felnövök.
Boldogságot észrevenni
dolgok mögött kellene
a családban, gyermekekben
mindennapok örömében – érezniük
lehetne!
A mesékbõl már kinõttem,
de ha pálcám lehetne
felnyitnám a nagyok szemét
egymásra többet figyeljenek!
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Visszatekintõ
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Kirándulás a Nõegylettel: Algyõ – Sopron – Bécs
Nagy izgalommal készültem a nõegyleti kirándulásra, hiszen ez a lelkes „kis” csapat a jókedvben, öszszetartásban, segítõkészségben mindig felülmúlhatatlan. Kirándultam
velük máskor is, mégis volt bennem
egy kis félsz, hogy – miután már
nyugdíjas vagyok, és kevesebb idõt
töltök Algyõn – befogadnak-e? Félelmem hiábavaló volt.
A borús reggel és délelõtt ellenére nagyon jó hangulat uralkodott a
kissé megöregedett buszon, amely
a megfontoltan, biztonságosan haladt egyik úti célunk, Sopron felé.
Közben megálltunk Nagycenken, a
Széchényi-kastélynál, hogy felidézzük „a legnagyobb magyar” életútját és életmûvét, melyet az állandó
kiállítás hûen tükröz. A kastély fõbejáratától induló, több mint 2 kilométer hosszú hársfasor (mintegy
sugárutat alkotva) Európa egyik legszebb fasora. Természetvédelmi terület. Sajnos nem volt idõnk végigsétálni rajta, de ameddig elláttunk,
az is lenyûgözõ volt.
S máris ismét a buszon kacagott,
nevetett, énekelt, kártyázott, evett,
ivott a 43 nõ. (Hogy bírja ezt Tóni
sok-sok éve? Persze nem volt egyedül, mint férfi, mert a GPS állandóan beszélt hozzá. Szerencsére.)
Nemsokára megérkeztünk szálláshelyünkre, a soproni Szieszta Hotelbe (egykori szakszervezeti üdülõ),
mely csodálatos helyen, az ózondús
Lõvérekben (soproni természetvédelmi terület) áll. Gyors szobafoglalás és kicsomagolás következett, majd
ismét buszra ültünk, hogy a szálloda idegenvezetõjével (férfi) együtt
bevigyen bennünket a városba. Az
elsõ pillanatban furcsának és öregnek tûnõ vezetõnk fantasztikus frissességgel kalauzolt bennünket Sopron ódon utcáin.
A belsõ városrész kanyargós utcái, hangulatos terei, házainak boltíves kapui, míves erkélyei, mûemlékei, középületei és az elõ-elõbukkanó városfalai egyedülálló mûvészeti egységet alkotnak. Magyarország
mûemlékekben második leggazdagabb városaként méltán kapta meg
1975-ben a Mûemlékvédelmi Európa Díj aranyérmét.
Sopron város jelképe a Tûztorony,
mely római falmaradványokra épült,
s a városfalak kaputornyaként szolgált. Innen figyelték az õrök a vidéket, és éjjel lámpással, nappal színes
zászlókkal jelezték a tüzet. Azonban
felhívták a figyelmet az idegen bort
szállító szekerekre és a katonák közeledtére is.

A Tûztorony a hûség jelképe is.
Az 1921. december 14-én tartott
népszavazáson Sopron és még nyolc
község fejezte ki Magyarországhoz
való tartozását. A 80. évfordulón
(2001-ben) a magyar országgyûlés
„A leghûségesebb város” címet szavazta meg Sopronnak. Sopron ettõl kezdve a „leghûségesebb város”.
Hûség a kitartásban, az élni akarásban, a történelmi hagyományok tiszteletében.

A kétórás séta alatt temperamentumos vezetõnk minden lényeges
eseményt elmondott Sopron történelmi emlékeirõl, gazdag kultúrájáról és élénk mûvészeti életérõl.
Hullafáradtan, de élményektõl
túlfûtve mentünk vacsorázni. Néhányan még a fárasztó nap ellenére is
vettük a fáradtságot, és bebuszoztunk a városközpontba, az esti, kivilágított Sopront megnézni.
Megdöbbentõ volt, hogy estére

A Tûztorony kapuján áthaladva a
Fõ tér különleges hangulata, színei
és fényei ejtettek rabul bennünket
ezen az aranysárga õszi délutánon.
A gótikus, barokk és reneszánsz
építészeti megoldások mellett itt jelen van a borpincékkel, teaházzal, teraszokkal kialakított falusias városrészek hangulata is.
Megcsodáltuk a Sopron történelmében oly jelentõs szerepet játszó
Storno-család házát, a Patika Múzeumot, a Fabricius-házat (Fabricius Endre: városbíró, polgármester), a Kecske Templomot (bencés).
Ez utóbbi nevezetességei közé tartozik, hogy két királynét és egy királyt (III. Ferdinándot) koronáztak
benne, s országgyûlést is tartottak
a falai között.
A Fõ tér közepén álló Szentháromság szobor a magyarországi barokk szobrászat egyik legjelentékenyebb alkotása. Itt alkalmazták elõször külsõ szobornál a csavart oszlopot.
Ezután utcácskákról utcácskákra
haladva, átjárókon tévelyegve a Liszt
Szalonban (ez egy teaház) pihentünk egy kevéskét. Gyönyörködtünk
a parányi teázóban, mely csak az
asztalok között elhelyezett tükröktõl
tûnt nagyobbnak. A falon lévõ festményen Liszt Ferenc és társasága
teázik, életnagyságban.
A teázó ódon bútorzata, a Lisztdokumentációk különös hangulatot
árasztanak, amit az illatos teák még
misztikusabbá varázsoltak. (Természetesen szagolgattuk a százféle teát és vásároltunk is.)

mennyire kihalt a város. Az átjárók
kapuin hiába próbáltuk lerövidíteni az utunkat, nem sikerült, zárva voltak. Ahol napközben szabadon jöhettünk, mehettünk, ott este 9 órára zárt kapukat találtunk.
Másnap bõséges reggeli után indultunk a határ felé (a Kisalföld Volán autóbuszával), hogy a császárvárost is „magunkévá tegyük”. Idegenvezetõnk a megszokott lendülettel beszélt Bécs történelmérõl.
Rég hallottam embert egyfolytában
ennyi ideig beszélni, és ilyen tudással rendelkezni. A nap végére agyunk
már önkéntelenül is szelektálta a
hallottakat.
Elõször az autóbuszon ülve néztük végig a város jó néhány nevezetességét. A Ringen végighaladva
megcsodáltuk a reprezentatív középületeket, magánpalotákat, elegáns
kávéházakat, körülöttük a parkokat
és tereket. A legszebb bécsi körút ad
otthont többek között az Otto Wagner Postatakarékpénztárának, az
Iparmûvészeti Múzeumnak, a Városi parknak (Stadtpark), az Operaháznak, a Hofburgnak, a Szépmûvészeti és a Természetrajzi Múzeumnak, a Parlamentnek, a Várszínháznak, az Egyetemnek illetve a
Tõzsdének. Elhaladtunk a Práter és
a Planetárium elõtt, láttuk Straussszobrát, amint hegedül (hallani véltük). A Hõsök Terén már gyalogosan sétáltunk végig. Itt lehet bérelni a városi sétához fiákereket.
Végigsétáltunk a Máriahilfer
Strasszén, majd eljutottunk a
Stephansdómhoz. A templomnak

több magyar vonatkozású emléke
van. Az északi torony mellett tekinthetõ meg az 1430-ból származó szószék, melyrõl Kapisztrán Szent János intézte több ezer fõs hallgatóságának törökök elleni hadjáratra
buzdító beszédeit. A dómban magyar szentek és híres középkori püspökök portréi mellett megtekinthetjük az eredeti máriapócsi könynyezõ Madonna-képet.
A Kapucinusok Templomát is
megtekintettük. Itt találjuk a császári kriptákat, de idõhiányában nem
tudtuk megnézni.
Ekkorra már igen fáradtak voltunk, megéheztünk, és a kávéhiány
is fellépett nálunk. Idegenvezetõnk
elvezetett bennünket egy hatalmas,
többszintes gyorsétterembe, ahol mindenféle bécsi ínyencség rendelkezésünkre állt. Ittunk kávét, ettünk Sacher-tortát, fagylaltot, s ki mit kívánt.
Miután kissé megpihentünk, várt
bennünket az autóbusz, s mentünk
Schönbrunnba. A kastély Sissi és a
császári család nyári lakhelyéül szolgált. Itt született Ferenc József. Teremrõl-teremre járva (40) magnetofonon hallgattuk meg az ismertetõt.
Több mint egy órát töltöttünk a kastélyban, de vezetõnk szerint egy nap
is kell (és sok euro) ahhoz, hogy mindent lássunk.
Estébe hajlott már, amikor a szállásra megérkeztünk. A bõséges vacsora mindenkinek nagyon jól esett,
és a legtöbben a szálló wellness részlegében próbáltuk frissíteni fáradt
tagjainkat.
A harmadik napon Fertõrákosra
mentünk, ahol kisvonattal néztük
meg a gyönyörû, hagyományõrzõ
települést, kivonatoztunk a Fertõ tóhoz, és megnéztük a Kõfejtõt, mely
a világörökség része. Itt található a
Páneurópai Emlékmû. A „vasfüggöny” egy darabját ábrázoló fémplasztika az 1989. augusztus 19-ei
határáttörés emlékére készült.
A déli ebéd egy boros pincében
(koleszterindús csülök, 3 féle borkóstolás) lezárta az együtt töltött három napot. Hazafelé még megnéztük a Fertõdi Kastélyt, de már csak
kívülrõl és a parkját. Öt óra volt,
amikor a busz elindult velünk. Ismét
elõkerültek a sütemények és az italok. A borkóstolás kellõen megalapozta a nótázást, volt energiánk hazáig énekelni. Éjszaka 11–12 óra tájékán mindenki otthon térhetett
nyugovóra..
Nagyon szép út volt, sok új ismeretet adott! Köszönjük Budai Évának, hogy megszervezte!
nj

12

Sport és egészség

Berkes Tótkomlóson is elsõ lett
Tótkomlóson rendeztek szeptember 20-án bajnokságon kívüli
ladacross versenyt a V-8 A.M.S.E
és Tótkomlós A.S.E. szervezésében, melyen az algyõi Berkes István is részt vett. Ott számos autó
szorult szerelésre, volt, aki ebéd-

idõben is dolgozott a versenytársak segítségével. A vizes, csúszós
pálya különösen a döntõ futamokon tette feszültté a hangulatot.
Berkes István a döntõben elsõként
ért célba.
G. Á., B. L. N.

Németországi sikerek
az algyõi kajakosoktól
Az Algyõi Sportkör kajakosai Németországban szeptember 19-én
és 20-án vettek részt a Hofban
megrendezett Nemzetközi Sprint
Regattán. A versenyen 61 egyesület 1200 versenyzõje küzdött a
helyezésekért. A megmérettetésre ötödik éve kap meghívást az
Algyõi Sportkör kajak-kenu szakosztálya is. A hosszú kapcsolat
eredményeként páros, négyes,
váltó versenyszámokban a hof-i
sportolókkal egy csapatban küz-

döttek az algyõi kajakosok a helyezésekért.
Eredmények: Kopasz Bálint kajak
egyes 200 méteren I. hely; Lichtenstein Péter – Kopasz Bálint kajak páros 200 méteren I. hely; Sabine
Hohberger – Kopasz Bálint kajak vegyes páros 200 méteren I. hely.
Ezen kívül 3 bronzérmet érõ helyezést ért el a fiatal algyõi versenyzõ. A két edzõ-versenyzõ – Kopasz
Bálint, Kopaszné Demeter Irén –
egy I. és egy II. helyezést ért el.
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Fogd meg! Dobd ki! Mosd le!
Lakossági tájékoztató az új típusú influenzáról
Mit tehet az A (H1N1)-típusú influenza megelõzésére?
Gyakran mosson kezet meleg
vízzel és szappannal! Ha lehetõség van rá, használjon kézfertõtlenítõt! Tartsa tisztán lakó- és
munkahelyi környezetét, gyakran
szellõztessen! Köhögéskor, tüszszentéskor mindig használjon
papírzsebkendõt és használat után
azonnal dobja zárt szemétkosárba!
Lehetõleg ne nyúljon a szeméhez,
orrához, szájához. Kerülje a kapcsolatot az influenzás betegekkel.
Mindezekre hívja fel családtagjai
figyelmét is!
Mit tegyen, ha megbetegedett?
Ha a következõ tünetek közül
többet is tapasztal magán, vagy
családtagjain, maradjon otthon és
vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, vagy a házi gyermekorvossal: láz, köhögés, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom,
fejfájás, fáradtság, hidegrázás, hányinger, hányás. Orvosa dönt a
megfelelõ kezelésrõl, az esetleges
kórházi beutalásról. A kijelölt kórházakban korszerû gyógyszerekkel
és szaktudással rendelkezõ személyzet gyógyítja a betegeket.
Mit tegyen járványos idõszakban? Az Egészségügyi Minisztérium és az Állami Népegészség-

ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az új típusú influenzával kapcsolatos fejleményekrõl. Kérjük
ön is figyelje a híradásokat, közleményeket, hírforrásokat!
Ha beteg – akkor is, ha enyhe
tünetei vannak – ne utazzon el,
maradjon otthon! Így nem betegít meg másokat! Ha már elutazott, és váratlanul az influenza tüneteit észleli magán, azonnal értesítse errõl a helyi egészségügyi
ellátást! Ha ön beteg, tartson távolságot másoktól, ezzel is védve
õket a megfertõzõdéstõl! Szokásos gyógyszereit változatlanul szedje! Ne vegyen be lázcsillapítón,
köptetõn, esetleg vitaminokon kívül más gyógyszert! Pontosan kövesse orvosa utasításait! Törõdjön
egészségével!
Folyamatosan frissülõ információk az interneten: www.eum.hu,
www.antsz.hu, www.oek.hu. Telefonos felvilágosítás az ingyenesen
hívható zöld számon – 06-80-204217 – kérhetõ.
Köszönjük a lakosság példás és
egészségtudatos együttmûködését!
Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ)

Sütõtök: Amerikától Algyõig
Tökös recepteket várunk!
Gyakran hallom helyi idõs emberektõl, hogy régen fontos táplálék
volt a helyben elõállított tök, a
tápaiak még „tökös falunak” is
„csúfolták-nevezték” a nagyközséget. A sütõtökkel most abban
reménykedve foglalkozunk, hogy
– a régi gyevi szokás felelevenítése mellett – talán a régi „tökös-gyevi” recepteket is összegyûjthetjük,
a kedves olvasó segítségével.
A sütõtök Dél- és Közép-Amerikából származik, de régóta termesztjük hazánkban is. Gazdag
A-, B1-, B2-, B3-, B6-, C- és E-vitamin-forrás. Gyönyörû õszies sárga színe magas karotin tartalmát
bizonyítja, a benne található nyomelemek közül a kálium enyhe vízhajtó hatású, így csökkenti a vérnyomást, a karotinoidok és antioxidánsok pedig erõsítik az immun-

rendszert. A magjából préselt olaj
omega-3 zsírsavtartalma miatt
kedvezõ élettani hatású. Fûszerekkel is finom, kristálycukorral sütve mindenki kedvence! Desszert,
leves, bébiétel, ivólé, köret is készülhet belõle. Ízesíthetõ szerecsendióval, római köménnyel, koriandermaggal, curry-vel, gyömbérrel, szegfûszeggel. Energiatartalma csak 80 kcal/100 g, fehérje, rost-, és zsírtartalma elenyészõ,
a diétás étrendbe is beilleszthetõ.
Angolszász mintára, Halloweenkor, akár töklámpás is faragható
belõle, így lakásunk – kertünk dísze is lehet.
Kedves Olvasó, tisztelettel várjuk régi „tökös-receptjeiket” – a
szerkesztõségünkbe!
Bereczné Lázár Nóra
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Emlékképek a nyugdíjas klub életébõl
Mi, nyugdíjasok talán már az idõ
múlását gyorsabbnak érezzük, mint
más ember, akinek ólomlábakon
megy az idõ. Elmesélem mi is történt velünk a tavaszi nyári hónapokban.
Disznóvágás és Macsakjáték
Április végén hagyományosnak
mondható már a disznóvágás, így
az idén is szerveztünk egy egész napos programot, ahol sokak segítségével úgy készítettük el az ételeket,
kalácsokat, ahogyan még a mi szüleinktõl, nagyszüleinktõl láttuk. A
régi ízekkel, szép és mulatságos történetekkel, emlékekkel megtûzdelve. Ezen a disznótoron a klub tagjai közül 65-en voltunk. A Falunapokon „kis” csapatunk 60 fõvel képviseltette magát. Fõztünk és élveztük az egész napos programot.
A kulináris élvezetek mellett a
kultúra is érdekel minket , örömmel mentünk a faluházba megnézni Örkény István Macskajáték címû tragikomédiáját. A fõszerepet
Árnyas Rózsa (Löle) játszotta - fergeteges sikere volt.
A füvészkerttõl a Plitvicei tavakig Májusban is igen aktívan teltek
napjaink, mert kirándultunk a Szegedi Füvészkertbe. Itt idegenvezetõnk elmondta a kert alapításának
történetét, és részletesen bemutatta a Kaktuszház növényeit, majd
bejártuk az egész területet. A rózsák és a lótuszok teljes pompájukban virultak, gyönyörû szép látvány
volt. Kellemesen elfáradva jöttünk
ki a Füvészkertbõl, de megbeszéltük, hogy máskor is eljövünk.
Az új Tisza híd építése is érdekelt minket, ezért szerveztünk egy
„bicikli” túrát.
A töltésen kerekeztünk, kicsit szemerkélõ esõben 29-en, vidáman,
mi 60 és 80 év közöttiek Ez a híd
„Vesszõsnél” épül és a töltésrõl

nézve is óriási munka folyik. A teherautók és egyéb munkagépek sokasága dolgozott az ártérben. A tájékoztatást megköszöntük, és indultunk haza. Az erdõben találtunk egy kis tisztást, ahol megálltunk pihenni. Az erdõ fái még nem
engedték át az esõt, így nyugodtan
tudtunk enni is a természet lágy
ölén. A hazaindulásnál azonban
már végig kísért az aranyat érõ májusi esõ, hideg nem volt, de jól elázva értünk haza. A megpróbáltatások ellenére is egy jó kirándulást
tudhattunk magunk mögött.
Május végén a gyerekeket ünnepeltük a szabadidõközpontban. A
nyugdíjas klub 10 asszony segítségével 12 kiló lisztbõl sütött fánkot,
amit lekvárral, cukorral ízesítettünk. Örömmel töltött el minket,
mikor láttuk, hogy a gyerekek jóízûen mind megették.
A június a klub életében igen fontos volt, mivel alig vártuk, hogy elérkezzen a háromnapos kirándulás
ideje a Plitvicei tavakhoz. Figyeltük az idõjárást, de nem kecsegtetett semmi jóval. Szemerkélõ esõben indultunk Algyõrõl 22-én reggel és mikor Siófokon megálltunk,
háborgó tarajos hullámok, és hideg szél fogadta csapatunkat. Kénytelenek voltunk a parti „búfelejtõben” melegedni. A helyzet Fonyódnál is ugyanez volt, így csak rövid
pihenõt tartva indultunk tovább
Nagykanizsára. Ott éjszakáztunk,
és kedd hajnalban már gurult is az
autóbuszunk a horvátországi Plitvicai tavakhoz. Az út a szemerkélõ
esõ ellenére is gyönyörû volt. Megérkeztünk, felvettük az esõkabátokat és 42-en elindultunk felfedezni ezt a természeti csodát. Amit az
ötórás sétával, hajózással látni lehetett, az lenyûgözõ volt. A vízesések
sokasága, a növények, halak közel-

160 év: 1849. október 6. – 2009. október 6.
160 évvel ezelõtt végeztek ki Aradon 13 honvéd fõtisztet, négyüket
golyó, kilencüket kötél által. A Móra Ferenc Népszínház 2008-ban

mutatta be Bene Zoltán: Istennél a kegyelem – Történelmi játék 13 képben,
Damjanich János leveleinek felhasználásával címû színdarabját Algyõ

Október 3-án Zsombón kezdõdött a 160 év-turné

sége, séta a tavak feletti fagerendákból készült utakon egyszerûen
elkápráztatta a társaságot. Sok-sok
fénykép készült a kirándulásról, nagyon sokat gyalogoltunk és jól el is
fáradtunk, de olyan élménnyel gazdagabban jöttünk el, ami mindent
megért. A buszon kiénekeltük magunkból a fáradságot, Nagykanizsán pedig már a finom vacsora
várt minket, szállásunkon még sokáig beszélgettünk errõl a természeti csodáról.
Szerdán hazafelé jövet betértünk
Zalakarosra fürdeni, akik már voltak a fürdõben, azok pedig a „kisvonattal” a települést bemutató sétaautózásra mentek. Ebéd után indultunk haza, ekkor már napsütés
volt, így a balatoni táj mosolygós
vidám arcát, szelíd hullámos partját öröm volt nézni. Mi hazafelé
tartva már a soltvadkerti fagyizóra
gondolva róttuk a kilométereket.
Soltvadkerten pihenõt tartva, fagylaltoztunk, utána tovább indulva estére hazaérkeztünk Algyõre.
A pihenés után egy kis munka
következett: június 27-én a tájházban szentiván éji mûsor volt. Mi a
test táplálásában segítettünk: 15 kiló lisztbõl és természetesen az ehhez tartozó további finom alapanyagokból, tíz asszony és a „tûzmester” szorgoskodott, aki a kemencében sütötte ki az elkészített,
finomabbnál finomabb pizzákat.
A búcsútól a lovas napokig
A faluházban ott voltunk a Moldvai Csángók Évszázadai kiállítás
megnyitásán, nagyon szívhez szóló volt. Már javában tombolt a nyár
és itt volt a nyakunkon az Anna napi búcsú. Mindenki készült, várta az
Algyõrõl elszakadt rokonait, ismerõseit, gyerekeit, unokáit. Sajnos
már az augusztus is beköszöntött,
hiába, az idõ szalad. Eljött a lekvár

fõzés, befõzés ideje, tehát a nyár
ízei már a kamrában sorakozva a hideg téli napokra várnak.
De mi még élveztük a nyár melegét, köszöntöttük és ünnepeltük
az Annákat, Ibolyákat, Ilonákat és
a Magdolna nevû klubtársainkat.
A klubunk tagjai (47-en) augusztus
12-én hajókirándulásra indultak.
Egy éve dédelgettük ennek az útnak a tervét, de végre sikerült valóra váltani. Busszal utaztunk Budapestre, onnan hajóval Esztergomba, és ugyanígy vissza. A táj a hajóról nézve mesés: a Dunakanyar
nem véletlenül a mûvészek ihletõje – Visegrád, Zebegény és a többi
kis település, kis ékszerei ennek a
tájnak. Az esztergomi Bazilika lenyûgözõ a Dunáról nézve. Az idõ
rövidsége miatt, csak a Bazilikát tekintettük meg, és már indultunk is
vissza Budapestre. Mire visszaértünk a Vigadó térre, már esti fényeiben fürdött a város. Különösen szép Budapest az esti kivilágításban pompázva! Algyõre éjjel 11
óra után érkeztünk vissza.
Augusztusban már hagyomány a
Lovas nap, amire természetesen készültünk mi is. Az asszonyok pogácsát, kiflit sütöttek a fogathajtók részére, akik ezt örömmel fogadták.
A klubunk 60 fõvel ott volt és szurkolt a versenyzõknek, gyönyörködött a lovak és hintók szépségében,
és hogy komfortérzésünk tökéletes
legyen, fõztünk gulyáslevest és hozzá sütöttünk fánkot a saját örömünkre. Fõztünket a zsûri oklevéllel jutalmazta.
Mint az elején említettem: az idõ
szalad, pláne, ha nyugdíjas az ember.
Ennyi volt a nyár, szép, tartalmas és
rövid. Így telt a Nyugdíjas klub élete áprilistól, augusztus végéig!
Kneip Ferencné
szervezõ

Nagyközség
Önkormányzata,
Csongrád Megye Önkormányzata,
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési
Alapítvány, a Katolikus Ifjúsági Alapítvány és az Areión Kulturális Közhasznú Egyesület támogatásának
köszönhetõen. A dráma Damjanich
János utolsó napjait mutatja be feleségéhez írt leveleinek tükrében,
ám ezen keresztül emléket állít a
többi aradi mártírnak is. Damjanich nézete szerint a szabadságharc
bukásának egyik oka a Kárpát-medence népeinek ellenségeskedése
volt, a Habsburgok megosztó politikájának tehát közel akkora szerep jutott a Világosig vezetõ úton,

mint az orosz cári intervenciónak.
Damjanich ugyanakkor az összefogás jelképe lehet, aki jól látta, hogy
a Kárpát-medence és környékének
népei egymásra vannak utalva, s a
nyugati (osztrák-német) és a keleti (pánszlávista orosz) gyarmatosító törekvéseket csak úgy kerülhetik el, ha összetartanak, összefognak.
A színmûvet az idén 6 elõadáson
láthatták, láthatják a nézõk: október 3-án Zsombón, 4-én a romániai Pécskán (Arad megye), 5-én Hódmezõvásárhelyen a PMK-ban, 6-án
Újszentesen (Románia, Temes megye), 8-án Aradon, valamint 21-én
Kiskundorozsmán.
A. H.
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Orvosi rendelési idõpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Október 5 – 9.:
Október 12 – 16.:
Október 19 – 22.:
Október 26 – 30.:
November 02 – 06.:
November 09 – 13.:

12.30 -16.30 óra között.
8.00 – 12.30 óra között.
12.30 – 16.30 óra között.
08.00 – 12.30 óra között.
12.30 – 16.30 óra között.
08.00 – 12.30 óra között.

Üzem- egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES

2009 október Hírmondó

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
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.
MOL, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
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 (délelõtt).
Telefonos elérhetõség: 267-707, 30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendel
Október 05-tõl 09-ig: 07.30-tól 12.00 óráig.
Október 12-tõl 16-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Október 19-tõl 22-ig: 07.30-tól 12.00 óráig.
Október 26-tõl 30-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
November 02-tõl 06-ig: 07.30-tól 12.00 óráig.
November 09-tõl 13-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-57008

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:

anya: Köteles Rita, apa: Szekeres Zsolt;

Szénási Krisztián és Fodor Anett
2009 .09. 05-én;

Bakos Ádám Noel (2009. 09. 07.) – anya:
Bálint Ilona, apa: Bakos Attila Lajos;

Todorovty Viktor és Balogh Dalma 2009.
09. 12-én házasságot kötött.
Gratulálunk!

Fábián Csilla (2009. 09. 15.) – anya: Sisa
Nikoletta, apa: Fábián Pál Zsolt.
Jó egészséget kívánunk!

SZÜLETÉSEK:
Megszületett Bencsik Barnabás
(2009. 09. 01.) – anya: Kiss Tímea,
apa: Bencsik Károly;
Szekeres Regina Rita (2009. 09. 10.) –

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. Telefon: 433-104
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig.

HALÁLOZÁS:
Kun-Szabó Zoltán 2009. 09. 05-én elhunyt.
Béke poraikra!

Kedves öltögetnivágyók!
Októbertõl indul a foltvarró tanfolyam. Az elsõ alkalom: október
12-én, kedden 17 órától a tájházban. Hozzanak magukkal: tût-cérnát, ollót, többféle textil darabot.
A tanfolyam a hónap minden má-

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.

sodik keddjén lesz a tájházban.
Érdeklõdni Izbékiné Cseuz Gabriellánál lehet, a 06-20-269-4090 mobiltelefon számon, illetve az inecsg@t-online.hu e-mail-címen.

GYEVI PATIKA
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.
Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.
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Nomád ételek fõttek: középpontban a vadhúsok

Az algyõi szabadidõközpont idén
szeptember 12-én rendezte meg
a Nomád Ételek Fõzõfesztiválját.
A rendezvény bizonyítéka annak,
hogy több mint 1100 év elteltével

sem merültek feledésbe azok az
ételek és ételkészítési praktikák,
amelyeket honfoglaló õseink hoztak magukkal a Kárpát-medencébe. Idén a rendezvény a vadászat

Kézmûvesek a tájházban
Szeretném megköszönni azoknak
az alkotóknak a munkáját, akik segítik a kézmûves foglalkozásokon
való minõségi munkát! Odaadásuk, tapasztalatuk nélkül kevésbé
lenne színvonalas a foglalkozás. Az
elsõ alkalommal Molnárné Süli-Zakar Zita vezetésével születtek meg
a szebbnél szebb agyagszobrok.
Második alkalommal Izbékiné Cseuz
Gabriellával varrtunk kávéscsészét.
Nyomdatechnikával festettünk pólót, táskát Gálné Nagy Ildikóval. Csütörtökönként, 16 órakor találkozunk: október 22-én terménybábokat, ajándéktárgyakat készítünk;
november 5-én kipróbáljuk az
üvegfestést; november 19-én adventi koszorút alkotunk.
Amikor elindítottuk a kézmûves
foglalkozásokat, arra számítottunk,
hogy iskoláskorú gyerekek készségfejlesztésével fogunk foglalkozni. Errõl szól a pályázat, amibõl a
foglalkozásokat finanszírozzuk.
Örülünk annak, hogy ilyen nagy
érdeklõdés kíséri. Természetesen
mindenkit szívesen látunk, ahogyan a plakátokon is feltüntettük,
viszont a foglalkozás kezdi elveszíteni a célját és az értelmét azzal,
hogy olyan pici gyerekeket hoznak
az anyukák, akik még tût sem tudnak a kezükbe fogni, vagy éppen
fafaragókést, ami nem veszélytelen dolog. Elõfordulhat, hogy míg
az anyukák dolgoznak, a kisgyerekek felügyelet nélkül szaladgálnak
a tájház udvarán. A foglalkozásve-

zetõk a foglalkozást tartják, nem
tudnak odafigyelni a picinyekre.
Nem errõl kellene szólnia a kézmûves szakkörnek. A pályázat miatt
fényképekkel dokumentáljuk a
szakköröket, hogy valóban megtartottuk a gyerekeknek, de a képeken nem ez látszik. Így annak a
húsz, huszonöt iskolásnak is elveszszük a kedvét, akik önállóan dolgozva járnak a szakkörökre. Természetesen senkit nem fogunk elküldeni, de kérem a szülõket, gondolják át a fentieket!
A kézmûveskedni vágyó felnõtteknek – a gyermek kézmûves foglalkozások helyett – ajánlom a szintén ingyenes Foltvarró Szakkörünket, amelynek elsõ foglalkozása október 13-án lesz a tájházban, 17
órától. A szakkört Izbékiné Cseuz
Gabriella folt-öltögetõ vezeti.
Kisgyermekes, játszóházas családi programunk, amelyre korhatár nélkül várjuk az érdeklõdõket,
október 30-án, pénteken 16 órakor kezdõdik a tájházban – Halloweenhez kapcsolódó lámpást,
ajándéktárgyakat és finomságokat
készítünk.
Az Algyõi Mûvészkör hagyományos játszóházai, ünnepekhez kapcsolódó kézmûves foglalkozásai
szintén családos programok (karácsonyi, farsangi, húsvéti játszóház).
Megértésüket köszönve továbbra is szeretettel várjuk a programjainkra az algyõieket!
Sütõ Erika

témáját dolgozta fel, így kiemelt
figyelmet kaptak a vadhúsból készített ételek. A fesztivál különdíját is ezek közül választották ki.
Három kategóriában versengtek az étkek: bográcsban, paprika felhasználásával készült, úgynevezett „magyaros” ételek; olyan
ételek, amelyek nem tartalmaznak az Újvilágból származó összetevõket (paprika, paradicsom, kukorica, burgonya); parázson készült ételek.
A versenyzõk csapatokat is alkothattak, de egyedül is versenyezhettek. Minden egyes versenyzõnek legalább 10 adag ételt kellett
készítenie, ebbõl egy adagot a zsûri részére szervíroztak. Elbírálási
szempont volt a tálalás módja, az
étel külcsínye és íze, illetõleg az
étel jellegével való azonossága vol-

tak. A 3 tagú zsûri elnöke Barta
László, az algyõi Halászcsárda tulajdonosa volt, a másik két tag a
meghívott vendégek sorából került
ki. 17 csapat összesen 27-féle ételt
készített, nem volt tehát könnyû
dolga a zsûrinek, amikor az ételek bírálását végezte.
Az egész napos program keretében íjász-, solymász- és kutyás
bemutató, néptánc és táncház, valamint este retro-buli szórakoztatta a jelenlévõket. Az elnyert pályázati támogatás részeként egy meglepetés vendéget is kaptunk Kertész Richárd személyében.
Szeretnénk, ha jövõre még több
csapat próbálná ki magát, ezzel is
õrizve-építve gasztronómiai identitásunkat!
A szervezõk

Oláh Ernõ és fafaragó csapata
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájház támogatásával fafaragó
szakkör mûködik a tájházban. A
foglalkozás vezetõje Oláh Ernõ fafaragó, ikonfestõ. Alkotásait többször megcsodálhattuk a Faluház
Galériában is. Legutóbb Herke István emlékszobája elé faragott egy
gyönyörû kopjafát õseink emlékére. Szakmai tudását, tapasztalatait adja át a gyerekeknek minden második csütörtök délután a
tájházban.
*
– Mi indított arra, hogy létrehozd a fafaragó csoportot? – faggattam Ernõt.
– Szeretném egy kicsit elszakítani a gyerekeket a számítógép és
a televízió elõl, hogy megtapasztalják, máshogy is el lehet tölteni
az idõt. A fafaragás a szellemi erõfeszítésen, figyelmen, pontosságon, precizitáson túl fizikai aktivitást is igényel. A gyerekekkel
mindig megtaláltam a közös hangot, az unokáimmal is. Ahogyan
a fát is kicsi korától kezdve kell nevelgetni, hogy termés hozzon,
ugyanúgy van ez a gyerekekkel is.
– Nem veszélytelen a fafaragás, hiszen késsel, vésõkkel, fûrésszel dolgoztok. Hány éves kortól jöhetnek a foglalkozásra?
– Mivel éles szerszámokkal dolgozunk, és fizikai erõnlétet, fogást
is kíván egy-egy szerszám használata, így 11-12 éves kor elõtt nem
vállalok gyerekeket. A felsõ tagozatosokra számítok, 5. osztálytól

már a kezükbe lehet adni a szerszámot, elõtte nem. Felsõ korhatár nincs.
– Az eddigi foglalkozásokon milyen
tapasztalatokat szûrtél le?
– Számomra is meglepõ volt,
hogy a lányok szívesebben fognak
a kezükbe fafaragó kést, mint a fiúk. Még nem találtam rá magyarázatot, hogy miért érdekli jobban
a lányokat a fafaragás, de az õ sikerükön felbuzdulva talán majd
akadnak a fiúk között is vállalkozó szellemûek. Úgy tapasztalom,
nagyon szívesen tanulnak a gyerekek akár elméleti, akár gyakorlati
dolgokat. Lépésrõl lépésre tanulják meg a fafaragás mûvészetét.
– Mik a terveid?
– Szeretném, ha kialakulna egy
állandó létszámú kis csapat! Most
az alapok elsajátításánál tartunk:
a fafajták ismerete, a szerszámok
használata, a különbözõ minták,
vésési technikák gyakorlása. Karácsonyra szeretnénk elkészíteni az
elsõ önálló alkotást, egy faragással díszített kis fa ajándékdobozt.
Késõbb, ha már egyre ügyesebbek lesznek, kiállításon is megmutathatják mûveiket.
*
Aki kedvet kapott, még csatlakozhat Oláh Ernõ fafaragó csoportjához. A foglalkozások idõpontjai
a tájházban: minden második csütörtök, 16 órától, azaz október 15.,
október 29., november 12., november 26.
S. E.
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Mi? Hol? Mikor?

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
OKTÓBER 9. (péntek) 9–12 óra: Ruha, cipõ vásár.
OKTÓBER 12. (hétfõ) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 15. (csütörtök) 8–12 óra: Katonai- és munkaruha vásár.
OKTÓBER 15. (csütörtök) 16–18 óra: Termékbemutató a Faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 22. (csütörtök) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 27. (kedd) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 29. (csütörtök) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 9. (hétfõ) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.

Rendezvénynaptár
OKTÓBER 8. (csütörtök) 16 óra: Idõsek világnapja a Nyugdíjas klubban – köszöntõ a faluház színháztermében.
OKTÓBER 8. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a Tájházban. Pólófestés
Gálné Nagy Ildikóval.
OKTÓBER 13. (kedd) 9 óra: a Bibuczi Gyermekszínház bemutatja a Nagyotmondó Tóbiás címû zenés mesejátékát a faluház színháztermében. A belépés díjtalan!
OKTÓBER 14. (szerda) 13 óra: A Településtisztasági Kht. fogadóórája (Csókási
Ágnes számlázási elõadó).
OKTÓBER 14. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója a faluház elõcsarnokában.
OKTÓBER 14. (szerda) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter 2. elõadás. Ezek a mai fiatalok – gyermek felnõttek, felnõtt gyermekek.
Elõadó: Jancsák Csaba fõiskolai tanársegéd (SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék).
OKTÓBER 17. (szombat) 17 óra: Magyarnóta-est a faluház színháztermében. Fellépnek: Makói Varga Anna, Széles Flóra, Kismárton Ilona, a Szegedi Nemzeti
Színház tagja; Kurina Irén, Pacsika László, dr. Andrásy Gyula, Gyuris Imre, Lévai
László bronzkoszorús nóta- és operett énekes. Mûsorvezetõ: Széles Flóra; a zenét szolgáltatja: Sztojkó Mihály prímás és együttese. Belépõ: 600 Ft / fõ.
OKTÓBER 20. (kedd) 12 óra: Filharmóniai Hangverseny a faluház színháztermében az Algyõi Általános Iskola szervezésében.
OKTÓBER 21. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az emeleti klubteremben. Téma:
Az érelmeszesedés és az érszûkület megelõzése, alternatív gyógyítása. Meghívott elõadó: Juhász Lászlóné Zsóka terápiavezetõ.
OKTÓBER 22. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban. Gyöngyfûzés, bõrnyaklánc-készítés Izbékiné Cseuz Gabriellával.
OKTÓBER 23. (péntek) NEMZETI ÜNNEP.
OKTÓBER 26. (hétfõ) 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a Faluház földszinti kistermében (Dr. Gonda János)
OKTÓBER 27. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter 3. elõadás. Francia megszállás a Délvidéken 1918-20-ban. Elõadó: dr. Nagy
Miklós egyetemi docens (SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék).
OKTÓBER 29. (csütörtök) 16 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: SüliZakar Zita tárlata.
OKTÓBER 30. (péntek) 16 óra: Halloween a tájházban!.Kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, tökfaragás és lámpáskészítés.
NOVEMBER 3-4-5. (kedd, szerda, csütörtök) 9-17 óráig: BÉRLETÁRUSÍTÁS a faluház földszinti kistermében.
NOVEMBER 9. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum.
NOVEMBER 10. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter 4. elõadás. Ünnepel a hatalom – a nemzeti ünnepekrõl. Elõadó: dr. Szirmai
Éva fõiskolai adjunktus (SZTE JGYPK Felnõttképzési Intézet).

Nemzeti ünnep: október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén, 2009. október
23-án, pénteken 16 órától koszorúzásra várjuk az emlékezõket az

Országzászlóhoz, majd 17 órától
a Faluházban folytatódik a megemlékezés ünnepi mûsorral és
filmvetítéssel.

2009 október Hírmondó

SOK-MINDENT-TUDÁS EGYETEME ALGYÕN
V. SZEMESZTER
A Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn V. szemeszterének 2. elõadását október 14-én, szerdán 18 órakor
Jancsák Csaba fõiskolai tanársegéd (SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék), az ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés egyik oktatója tartja Ezek a
mai fiatalok – gyermek felnõttek, felnõtt gyermekek
címmel.
A jelenlegi félév 3. elõadója dr. Nagy Miklós egyetemi docens (SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) lesz, aki október 27-én, kedden 18 órától a Dél-Alföld történelmének egy kevéssé ismert részletérõl beszél A francia megszállás a Délvidéken 1918-20-ban címû elõadásában.
A 4. elõadásra november 10-én, kedden este 6 órakor várjuk az érdeklõdõket. dr.
Szirmai Éva fõiskolai adjunktus (SZTE JGYPK Felnõttképzési Intézet) az ünnepek
jelentéstartalmait boncolgatja majd.

Emlékezzünk együtt Radnótira!

A Tollforgatók Köre és az algyõi
könyvtár Radnóti-emlékestet rendez november 9-én 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 felolvasásával, elmondásával, egy gyertya meggyújtásával idézzük a költõt. Az est megszervezéséhez elõzetes jelentkezés szükséges, melynek határideje: október 30. 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

Magyarnóta-est a faluház színháztermében
Október 17-én, szombaton 17 órától várjuk a nótaszeretõket! Fellépnek: Makói Varga Anna, Széles Flóra, Kismárton Ilona, a Szegedi Nemzeti Színház tagja, Kurina Irén,
Pacsika László, dr. Andrásy Gyula,
Gyuris Imre, Lévai László bronzkoszorús nóta- és operett énekes.
Mûsorvezetõ: Széles Flóra. A zenét

szolgáltatja: Sztojkó Mihály prímás
és együttese. Az esten bemutatkozik a nóta- és dalszerzõ Vidovenyecz
János. Belépõ: 600 Ft / fõ. A belépõjegyeket a faluház nyitvatartási idejében október 5-étõl lehet
megvásárolni. További információ kérhetõ az 517-172, 517-173
telefonszámokon.

ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély János,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda

