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Képeslap – a klubokról
Ha én ezt a klubban elmesélem…! Emlékszel, erre a 

visszatérő mondatra, kedves húgom? Az egyik fi lmsorozat, ta-
lán a Nem kell mindig kaviár című fi lmfolyam hőse mondogatta 
ezt egy-egy története különlegességének hangsúlyozására. Ő, 
úgy emlékszem, egy zárt közösségre, a kivételezettek számára 
fönntartott klubra utalt. 

A klub szó hallatán a mai ifjak persze inkább arra gondol-
nak, hogy – ha már végképp elviselhetetlen a sztárocskákra 
épülő tévés műsorfolyam – elmennek szórakozni: vagy va-
lamelyik szegedi egyetemi klubba, vagy egy (írektől/angolok-
tól átvett) pubba. Tán eszükbe se jut, hogy Algyőn is léteznek 
klubok, vagyis (zárt és kevésbé zárt) közösségek. 

A vadászós/kártyázós zárt kör a mindenkori „bennfente-
seké”. De klub(ok)nak tekinthető(k) a kiterjedt rokonságháló 
csomópontja(i) is, mely(ek) Algyőn lefedi(k) az ősgyeviek csa-
patát. A baráti közösségek „klubjainak” halmazai pedig rész-
ben fedik egymást, s e közösségekben már az újgyeviek is teljes 
jogú tagok. 

Lazább a kapocs, de az érdeklődési kör egy „klubba” tereli 
például az algyői focicsapat szurkolóit. Az pedig egyértelmű: 
ahány öntevékeny kör működik a faluban, szinte annyi „klub” 
létezik. A hosszú sorból csak példaként hozom szóba a tinik, a 
szülők és a nyugdíjasok klubját; vagy a különböző művészeti 
ágak alkotóit: a képzőművészektől és tollforgatóktól kezdve a 
citerásokon és táncosokon át az énekesek együtteséig és a nép-
színház társulatáig; de összetartó közösség a nőegylettől kezdve 
a borbarátokon át a faluvédőkig számos civil szerveződés is.  

És most itt a legújabb „klub”: az internetező algyőiek klub-
ja. No, nem az iwiw-es társaságra gondolok, mert ott talán már 
az ezret is túllépte az algyői ismerős- és barátkeresők száma. 
Hanem az Algyő-barátok új csapatára a www.delmagyar.hu/
klub címen a települési klubok sorában. Ám a világhálón ba-
rangoló Algyő-barátok közül mindössze 7 jelentkezett e klubba. 
Igaz, a megye 60 települése közül például az Algyőnél kisebb 
lélekszámú kisvárosban, Mórahalmon is csak 8 a jelentkezők 
száma, illetve az algyőiek által alapított, várossá nyilvánított 
Sándorfalván mindössze 9 tagot mutat a statisztika. Ellenben 
az algyőieknél sokkal aktívabbak például a marosleleiek (61 
klubtaggal), a zsombóiak (43), de még a földeákiak (34) is. 
Pedig – az algyői hírek olvasása mellett – lehet itt hirdetni, 
képeket és videókat „ajándékozni”, fórumot nyitni,  internetes 
naplót (blogot) írni is, sőt: Algyő térképét böngészni, neveze-
tességeit a világ fi gyelmébe ajánlani. Egyelőre azonban gyér 
az érdeklődés. Talán épp azért, mert  amúgy ötletből, s klubból 
nincs hiány Algyőn. Még akkor se, ha a klub.lap oldal néhány 
közösségével összevetjük az ittenieket. 

A még klubon kívüli algyőiek persze alakíthatnának pél-
dául állatbarát, egészség és életmód, fogyi, modellező, légi, 
mentális, nyelvi, természetbarát, utazós vagy gyaloglós, vál-
lalkozó/gazdálkodó, vagy jótékonykodós Lions klubot, esetleg 
rajongóit. Például a klubok rajongóinak klubját, ez lenne a 
legújabb fan club! 

Mindezek után nem csodálkoznék, ha összegeznél: ki nem 
mondva, klubbá nem szervezve, de létezik az algyői fan club, 
ugye, kedves húgom!

Ölel nővéred:
Ágnes

Programok – 2008. október 1., szerda 

 9.30 óra: Koszorúzás Süli András szülőházánál 
  (Süli András u. 16.) Műsort adnak az Algyői Általános 
  Iskola tanulói.
 10.30 óra: Koszorúzás a temetőben a hősök és a díszpolgárok 
  sírjainál.
 16.00 óra: Kiállítás megnyitó a tájházban a népi- és iparművészeti 
  zsűrizésen díjazott alkotásokból.
 17.00 óra: Ünnepi önkormányzati testületi ülés a faluház 
  színháztermében. Dr. Piri József polgármester ünnepi 
  köszöntője, értékelése az elmúlt évről. Kitüntetések és 
  díjak átadása.
 18.00 óra: Tóth Orsika énekművész műsora. 

Algyő Napja
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Rendőrségi hírek
Két olyan betörés történt Algyőn, 

amelyek között összefüggést gyanítanak 
a körzeti megbízottak. Az egyik augusz-
tusi eset a Téglás, a másik a Kastélykert 
utcán történt. Egy alkalommal a rablók 
ékszereket zsákmányoltak, a másik alka-
lommal viszont üres kézzel voltak „kény-
telenek” távozni...  A rendőrség kéri az 
algyőieket: ha bármilyen információval 

tudnak szolgálni, jelezzék a körzeti meg-
bízottaknál vagy a 107-es számon!

* 
A körzeti megbízottak tapasztalata 

szerint Algyőn szokás a kapukulcsot a 
kapura vagy annak környékére akasz-
tani, ami csábító lehetőséget kínál a 
betörőknek. Az sem tanácsos, hogy 
nyitva hagyják az ablakokat, ha nin-

csenek otthon a lakók. Volt példa arra 
a közelmúltban, hogy a szúnyogháló 
megvágásával jutottak be illetéktele-
nek a lakásba. A rendőrség arra kéri az 
algyőieket, fi gyeljenek az ilyesmire, ne 
adjanak esélyt a bűnözőknek! Továbbá 
azt is szívesen veszik a körzeti meg-
bízottak, ha minden gyanús eseményt a 
tudomásukra hoz a lakosság.

Őshonos fákkal gazdagodott Algyő növényvilága 

Virágok „a körforgalomban”
Az Alföldön ős-

honos fákkal gyara-
podott a község 
növényvilága: tö-
bbféle juhart, bibir-
cses nyírt, gyertyánt, 
kőriseket, nemes kör-
tét, fűzfát, berkenyét 
és hársfát ültettek 
több utcában és téren 
egy fásítási program 
keretében, pályáza-
ton nyert pénzből az 
utóbbi években. 

A program az idén 
a fák karózásával és 
a kipusztult csemeték 
pótlásával fejeződött 
be. A leglátványos-
abb a Kastélykert 
utcát a 47-es úttal 
összekötő bekötőút 
két oldalán lévő fasor, 
néhány év múlva már 
árnyat is adnak majd 
az út fölé hajló lom-
bok. A program kere-
tében ültettek fákat a 
szabadidő központ-
ban, a temetőben, a 
Sirály, a Ladik, a Kastélykert, a Sport és 
a Tiszavirág utcában, a Bartók, valamint 
a Pesti utcai játszótéren, a polgármesteri 
hivatalnál, az iskolánál, továbbá a könyv-
tár előtt. 

Dohány Renáta, a Gyeviép Kft. 
ügyvezetője úgy ítéli meg, hogy Algyő 
„zöld község”, az itt élő emberek szeretik 
a növényeket, az önkormányzat pedig ere-
jéhez mérten évről-évre nagyobb összeget 
biztosít fásításra, parkosításra, egynyári 
virágokra. Ami persze nem jelenti azt, 
hogy nincs több tennivaló.  Az ügyvezető 
szerint a Pesti utcai játszótéren, valamint 
a Téglás és Szőlő utca sarkán elkelne 
a parkosítás. Jónak tartja azt az ötletet 
is, amelyet a közelmúltban önkormány-
zati képviselők vetettek fel az utcákban 
kipusztuló fák pótlására. 

A javaslat szerint a kiszáradt fákat az 
ott lakónak kellene bejelentenie az ön-
kormányzati hivatalhoz. A pótlást úgy 

oldanák meg, hogy az adott utcában min-
den alkalommal ugyanolyan díszfát ültet-
nének az őshonos fajok közül. Így évek 
múlva egységes kép alakulhatna ki, pé-
ldául az utca egyik oldalán csak hársfák, 
a másikon csak kőrisek lennének. Dohány 
Renáta hangsúlyozta, hogy ez még csak 
ötlet, de érdemes elgondolkodni rajta. 

A Gyeviép Kft. zöldprogramját is éves 
terv tartalmazza. Az előre meghatározott 
feladatok az év folyamán természetesen 
változhatnak, hiszen különféle új igé-
nyek merülhetnek fel virágosításra, növé-
nyek pusztulhatnak ki, amelyeket pótolni 
kell. A kft. szakemberei folyamatosan fi -
gyelemmel kísérik a parkok, közterek ál-
lapotát. 

Az idei tennivalók között szerepelt a 
tavaly átadott bölcsőde udvarának rend-
be tétele. A közel 180 négyzetméteres 
udvarrész törmelékes földjén ugyanis a 
gyep pusztult, ezért 15 centiméter mély-

ségig kicserélték a földet humuszra és újra 
füvesítettek. Ezen kívül újabb vízvételi 
lehetőséget alakítottak ki, hogy könnyebb 
legyen az öntözés. A távlati tervekben ho-
mokozó kialakítása is szerepel.

Hozzáfogtak a Bartók Béla utcai 
játszótér játékelemeinek átfestéséhez, 
ősszel pedig sor kerül a községhatáron 
lévő beköszönő táblák rendbetételére. A 
kft. idei büszkesége – az ügyvezető el-
mondása szerint – a Téglás utcai körfor-
galom virágpompája. Sokan érdeklődtek 
a kft.-nél a beültetett rózsaszín virág iránt, 
amely – mint megtudtuk – rózsameténg. 

Az idén először helyeztek ki a köz-
ségben úgynevezett virághengereket, a 
15 speciális virágtartóban láthatóan jól 
érzik magukat a szemet gyönyörködtető 
petúniák és muskátlik. Már megrendeltek 
4 ezer tő árvácskát, amelyet a kft. dol-
gozói ősszel ültetnek majd ki a közterekre 
és a virágládákba.  



32008.  szeptemberi Hírmondó  Önkormányzat
Rendkívüli ülést tartottak a képviselők

Új helyen épülhet az iskola
Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott 

augusztus utolsó péntekjén Algyő nagyközség 
önkormányzata. A dr. Piri József polgármester 
irányításával dolgozó testület legfontosabb fe-
ladatának az új iskola tervének, helyének pon-
tosítását tartotta.

Az Algyői Hírmondó folyamatosan hírt ad az 
új iskola tervezett építésének állomásairól. Így 
arról is beszámoltunk lapunk előző számában, 
hogy júliusi ülésükön Algyő önkormányzati 
képviselői úgy döntöttek: a Fazekas utcai terv-
vel ellentétben új helyszínen jobb helye lenne a 
nagyközség új iskolájának. 

A döntés hátteréről – kérdéseinkre válaszolva 
– dr. Piri József polgármester elmondta: menet 
közben derült ki a Fazekas utcai telekről, hogy 
szűkös, vagyis ott a jogszabályokban előírt 
beépítési arány nem tartható, illetve megközelí-
tése is nehézkes lenne, a Téglás utca felé való 
megnyitása pedig új és új problémát vetett vol-
na föl. Az ottani önkormányzati terület kisajátí-
tásokkal ugyan növelhető lett volna, de az erre 
fordítandó összeg jelentősen megnövelte volna 
a beruházás összköltségét. 

Emlékezetes, hogy eredetileg három, aztán 
kétszintes épületként képzelték el a tervezők az 
új iskolát. De a képviselők nem találták meg-
nyugtatónak sem az új intézmény küllemét, sem 
az ahhoz kapcsolódó tornacsarnok megközelí-
tését. Az épület fűtésének megoldása is sza-
porította a gondokat. Mindez a korábban már a 
falugyűlés elé tárt tervek megvalósításától elri-
asztotta a képviselő-testületet.

Új helyszínként két terület jött szóba az 
augusztus 29-i rendkívüli testületi ülésen. Az 
egyik: a Tiszavirág utca meghosszabbításaként, 
a horgásztó és a Szegedhez közelebbi bekötőút 
közötti, úgynevezett dél-nyugati, lakóházas 
építkezésre kijelölt és alkalmas terület; a másik: 
az úgynevezett lovaspálya, vagyis a Bartók utca 
és a Borbála fürdő közötti telek egy része. A 
képviselők többsége ez utóbbi helyet találta arra 

méltónak és megfelelőnek, hogy ott épüljön föl 
az új iskola. 

Korábban is szó esett már arról, hogy az 
úgynevezett lovaspálya helyén épülhetne föl 
az iskola. Ám az akkori elképzeléssel szemben 
most az a terv, hogy az iskola nem közvetlenül 
a Sport utcára nyílna, hanem e terület megma-
radna rendezvénytérnek, s hátrébb húznák föl 
a közintézmény épületét, melyhez egy torna-
csarnok is kapcsolódna a futballpálya mellett. 
Az érvek között elhangzott, hogy az utóbbi 
időben lovaspályaként használt, beépítetlen 
terület elég nagy egy ilyen intézményhez, teljes 
egészében önkormányzati tulajdonú. A köz-
intézmény nem zavar lakóingatlanokat, körü-
lötte megfelelő számú parkoló is kialakítható. 
Közel a Borbála fürdőt tápláló termálkút, 
amihez a felépítendő iskola korszerű fűtése is 
hozzákapcsolható. 

Az új közintézmény tervezésére most nyílt 
pályázatot ír ki az önkormányzat – a ren-
dezési terv megfelelő módosításával –, így 
a korábbi meghívásos pályázathoz képest 
nagyobb az esély a legjobb megoldás kidol-
gozására. Olyan terv születhet, mely való-
ban vonzó körülményeket biztosít például 
azoknak a családoknak is, amelyek jelenleg 
nem a helyi iskolába járatják gyermekeiket. 
Illetve arra is alkalmas, hogy Algyő iskolája 
például egy évtized múlva szakképzésnek, eset-
leg középfokú oktatási intézménynek is helyet 
adjon. Ugyanakkor a sportpálya, illetve a később 
tovább bővítendő fürdő közelsége miatt az isko-
lához tartozó tornacsarnok erősíti a község ezen 
részének szabadidős-turisztikai jellegét. 

Idén elkezdődhet a pályáztatás, s – dr. Piri 
József reményei szerint – jövőre a kivitelező 
kiválasztásával Algyő önkormányzata hozzá-
láthat az új (16 tantermes, 4 szaktantermes) is-
kola építéséhez. A polgármester meggyőződése: 
az iskolán keresztül érvényesül egy település 
megtartó ereje.

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási 

önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 
A Bursa Hungarica, a 

felsőoktatási önkormány-
zati ösztöndíjpályázat 2009. 
évi fordulójáról tudni kell, 
hogy a települési önkor-
mányzat csatlakozási nyilat-
kozatát 2008. szeptember 
30-ig juttatja el az OKM 
Támogatáskezelő részére.  A 
www.bursa.hu internetes ol-
dalon 2008. október 10-ig az 
OKM Támogatáskezelő nyil-
vánosságra hozza  a csatlako-
zott települések listáját.

A pályázatok kiírásának 
határideje 2008. október 1. 

A pályázatok benyúj-
tásának határideje 2008. 
október 1.  A pályázatok el-
bírálási határideje: a települ-
ési önkormányzatoknál 2008. 
november 24.

Felhívjuk tisztelt ügy-
feleink fi gyelmét, hogy a 
pályázati kiírásról és egyéb 
részletekről az októberi hír-
mondóban valamint a www.
bursa.hu és a www.algyo.hu  
internetes oldalon bővebben 
tájékozódhatnak.

dr. Varga Ildikó
 jegyző

Fogadóórák 
a polgármesteri 

hivatalban
Az algyői községházán 

fogadóórát tart szerdánként  
14-17 óra között:

Dr. Piri József polgár-
mester szeptember 3-án, 
szeptember 17-én;

Molnárné Vida Zsuzsanna 
alpolgármester szeptember 
10-én és szeptember 24-én.

Algyői 
reformátusok!

Istentisztelet minden hónap 
4. vasárnapján (szeptember 
28-án) délután 3 órakor a ró-
mai katolikus templomban.

Mindenkit szeretettel vár:
Papp László 

református lelkész

Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisz-
térium által a strandsportágak 
infrastrukturális fejlesztésére 
kiírt pályázatának keretében 
sikeresen pályázott új, homok-
borítású strandkézilabda-pálya 
építésére. 

Beszerzésre kerül a strand-
kézilabda-pályához 1 pár 
kézilabda kapu és pályavonal, a 
strandröplabda pályához 1 pár 
hálótartó oszlop, strandröplab-
da háló, antenna, pályavonal 
és bírói emelvény. A nyertes 
pályázat segítségével vonzóvá 
tehető a helyi gyermek, diák 

és felnőtt szabadidősport, terü-
letén helyi, megyei és térségi 
bajnokságok szervezhetők. 
A tervezett pálya mérete 33 
mx18 m kifutókkal együtt. A 
játéktér – amely egy mezőből 
és két kapuelőtérből áll – 27 
méter hosszú és 12 méter szé-
les, négyszögletes terület. 

Iskolatej program
Algyő Nagyközség Képvi-

selőtestülete idén is csatla-
kozik az iskolatej programhoz 
a 2008/2009. tanév december 

20-ig terjedő időszakára vonat-
kozóan. 

Így az elfogadott határozat 
értelmében Algyőn minden 

tanuló oktatási naponként 2 
dl tejet és 1 db péksüteményt 
kap a tanítási napokra 2008. 
december 20-ig. 

Strandkézilabda-pálya épülhet

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

Teljeskörű temetkezési szolgáltatással állunk az algyői 
lakosok részére, bemutatóterem, gyász, illetve köszönet-

nyilvánítás (DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 06-20-9433645

Régiséget, festményt, szentképet, 
kegytárgyakat, 

porcelánt, 
egyéb régi használati tárgyakat vásárolok.

Telefonszám: 
06-30/470-6981 
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A bajorországi Hebertsfeldenből július 
közepén harmincegy 8-9. évfolyamos 
diák látogatott tanulmányi kirándulás 
keretében Algyőre. 

A fő szervező, Gottfried Konrad tanár 
úr, évek óta a hebertsfeldeni-algyői is-
kolakapcsolat fő koordinátora, ő szervezi 
a közös diák-, tanártalálkozókat, illetve 
erdei iskolákat. Renata Kirn, mint szülő 
vett részt az első közös sporttáborunk-
ban, Algyőn, és azóta is szoros, tiszta 
baráti kapcsolatot tart fenn velünk, aján-
dékokkal (édesség, játék) gondol ránk. 
Óriási meglepetés volt számunkra, hogy a 
programfelelős tanárok, kísérők körében 
a hebertsfeldeni Volksschule igazgatóját, 
Lange Günthert is fogadhattuk. 

A napfény városába tett látogatásunk-
kor az égiek nem kedvezteknekünk, de a 
Városnéző kisvonat, a Kárász utca kávé-
zói, a Pick Paprika Múzeuma, a Dóm-téri 
árkádok és a Tisza-part látványa em-
lékezetessé tették e napot. 

A nyüzsgő, zajos városi élet után 
Bugac-Puszta egyedi hangulata: a táj, a 
szürke marhák, a racka juhok, a lovas-

kocsikázás élménye, a Pásztormúzeum, a 
csikósok kétnyelvű bemutatója osztatlan 
sikert aratott. Az ópusztaszeri kulturális 
emlékek (Feszty-körkép, a régi iskola, 
posta, műemlékek) megtekintése mellett, 
minden diák saját készítésű, ötletes agyag-
ajándéktárggyal lett gazdagabb. 

Vendégeink a program zárónapját 
településünkön tölthették. Az iskola épü-
leteinek megtekintése és bemutatásakor 
lehetőség nyílt az interaktív oktatóprog-
ramok kipróbálására is. A nap további 
részében a sport kapta a főszerepet. 

A Sportcentrumban megrendezett 
mérkőzésen a két iskola focicsapa-
tának szurkolhattunk, ahol az izgalmas 
mérkőzés 4:4-es döntetlennel zárult. A 
sportolás lehetősége a Borbála fürdőben 
folytatódott, ahol a népszerű aqua-fi t-
nesst is sokan kipróbálhatták. A fürdő 
uszodai belépőkkel és a munkatársai ál-
tal szervezett élvezetes programmal tette 
színessé a sportdélutánt. A településen 
tett lovaskocsikázás, majd a tanösvény 
megismerése után a tájház udvarán töltöt-
tük a búcsúestet. A jó hangulatot fokozta 

a bajor táncbemutató harmonika kísérő 
zenével, majd az „össznépi” magyar nép-
tánc tanulás. 

Az egyes programokon iskolánk több 
pedagógusa is, a búcsúesten pedig az 
önkormányzati képviselők közül Karsai 
Lászlóné, Torma Tiborné, továbá Bene-
Kovács Zoltán a faluház igazgatója is 
részt vett. 

Az együtt töltött hét gyorsan elrepült, 
a búcsúzás perceiben igazgató úr a 
résztvevők és a maga nevében is köszöne-
tét, csodálatát és elismerését fejezte ki 
mindazoknak, akik ezt a nagyszerű prog-
ramot megszervezték és lebonyolításában 
segítséget nyújtottak. Végül a mielőbbi 
viszontlátással búcsúztak. A lelkes csa-
patnak a tartalmas, feledhetetlen kulturá-
lis- és sportprogramokat Iván Zsuzsanna 
igazgató és Nagyné Szabó Andrea német 
szakos tanár szervezte meg és vezette le; 
vendéglátásunkat Algyő Nagyközség Ön-
kormányzata támogatta. 

Iván Zsuzsanna igazgató 
és Nagyné Szabó Andrea 

német szakos tanár

Bajorországi diákok látogatása

Parádfürdőn és Mátrafüreden május 26-tól 30-ig az Algyői 
Általános Iskola 5.b osztályosai, június 1-5. között az 5.a osz-
tályosai  erdei iskolában vettek részt. 

A gyerekek szuperszép időben, csodálatos programo-
kon próbálhatták ki magukat. Dicséretet érdemelnek, hiszen 
mindenre nyitottan helyt álltak, s rengeteget tanultak a Mát-
ra élővilágáról és megismerték az ott élő emberek szokásait, 
hagyományait.  

Köszönjük az önkormányzat és az iskolai alapítvány segít-
ségét, hogy ekkora élményhez juttatta az algyői diákokat! A 
történtekről a gyerekek napóiból idézve adunk ízelítőt.

„Az éjszakai vadlesen láttunk 3 denevért, 2 őzet, 1 szarvast 
és 1 mókust (és mindenki ’bevette’, hogy hajnalig maradunk)” 
– Bakos Bettina 5.b. „Majdnem legyőztük a helyi ‘menőket’ fo-
ciban. Eszünkbe se jutott, hogy TV is van a világon!” – Molnár 
Krisztián 5.b. „Szalonnát úgy is lehet sütni, hogy a hagymát a 
kenyérre vágjuk vékonyan, s a szalonnazsír süti át!” – Török 
Zoltán 5.b. „A meglepetés program (Hollókő vára) volt a 
leglenyűgözőbb vár, amit életemben láttam!” – Kun Szabó Klau-
dia 5.b. „Kristályosnál is voltunk, megnéztük hogyan kell a kris-

tályt csiszolni.” – Hidvégi Anikó 5.b. „Ittunk a tiszta forrásból 
az Ilona-völgyi vízesésnél – fi nom volt!” – Nagy Máté 5.b. „Ist-
ván bácsi, az erdész, megmutatta a házánál a díjnyertes trófeáit; 
gyönyörűek voltak!” – Misku Péter 5.b. „Én nagyon jó dolognak 
tartom az erdei iskolát, tanultunk is, de az egész nagyon szóra-
koztató!” – Szűcs Lilla 5.b.

Ficsór Barnabás, Vargáné Kiss Erika osztályfőnökök
* 

Iskolánk 4. osztályos tanulói május 19-13. között 5 napot 
töltöttek a Bükkben. Az esős idő ellenére gazdag program része-
sei voltak a gyerekek. Számtalan túra várt rájuk, megismerhették 
a táj jellegzetes növény- és állatvilágát; még működő mészégető 
kemencét is láttak. 

A település megismerését követően, játékos formában dol-
gozták fel az élményeiket: polgármestert és jegyzőt választottak, 
majd érveltek az igazuk mellett. 

Lillafüreden a Szent István-barlang, majd a Diósgyőri vár 
megtekintése tette teljessé a programot. 

Az erdei iskolás naplók a tanulók elégedettségét tükrözték. 
Szebeni Lászlóné és Tóthné Molnár Ágota 

Erdei iskola – a Mátrában és a Bükkben

Algyő Nagyközség Ön-
kormányzata fontos felada-
tának tartja a helyi oktatási-
képzési rendszerben történő 
és általa támogatott nép-
táncoktatás indítását Algyőn. 

Tájékoztatjuk az érintett 
szülőket és gyermekeiket, 
hogy Algyő Nagyközség 
Önkormányzata és a dr. 
Martin György Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmé-
ny közös megállapodásának 
jegyében, szervezett formá-
ban történő néptáncoktatás 
indul Algyőn az Általános 
Iskolában.

A megfelelő létszámú 
csoportokban a 6. életévet 
betöltött gyermekek ve-
hetnek részt. A tanítási 
időszakban hetente két al-
kalommal szakképzett ok-

tatóval történik a néptáncok-
tatás. 

A Szeged Táncegyüt-
tes Alapítvány Alapfokú 
Művészeti Iskola Néptánc 
Tanszakának helyi tanterve 
szerint a népi gyermekjá-
tékok tanításával biztosítják 
a szakemberek az átmentet 
az óvoda és iskola között. 
A népi játék-néptáncát, 
a tanszak fő tantárgyát, 
az előkészítő alapfok – 
továbbképző minden évfoly-
amán a legtöbb óraszámban 
tanítják. 

A néptánc komplex vol-
tánál fogva a fi zikai, erköl-
csi nevelésen kívül, az iro-
dalmi és zenei neveléshez 
hasonlóan – az anyanyelvi 

műveltségre, a néprajzi, 
népi-nemzeti hagyomá-
nyokra alapozza a konkrét 
tudást. 

A főtárgy: népi játékok, 
néptáncok, kötelező tan-
tárgy: a folklórismeret, 
kötelezően választható 
tantárgy: a kinetográfi a (a 
táncírás tudománya) és tánc-
történet. A képzés ideje: 12 
év. 

A gyermekek így – többek 
között – folklórismeretet és 
tánctörténetet is tanulnak. 
A felvételről és osztályba 
sorolásról az igazgató dönt, 
fi gyelembe véve a szak-
tanár véleményét. A tanuló 
vizsgaelőadás keretében ad 
számot éves munkájáról és 
mutatkozik be az algyői ren-
dezvényeken. 

Néptáncoktatás
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny készítés. Telelefon: 06-30/953-0395.

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

*
Bartók Béla utcai 2 szobás lakás kiadó. 
Érdeklődni: 06/30- 239-8948.

*
Hévízen, a tófürdő, a kórház és a busz-
pályaudvar mellett, a sétáló utcában 3 fő 
részére üdülési jog eladó vagy kiadó a 45. 
hétre. Ára: 690 ezer Ft vagy 40 ezer Ft. 
Tel: 06/30/355-1753

* 
Algyői, 54 nm-es, 2 szobás, I. emeleti, 
teraszos, felújított, parkettás, új kony-
habútorral és klímával felszerelt lakás 24 
nm-es, szerelőaknás garázzsal eladó. Érd.: 
30/677-9375

*
Kiváló állapotú Babetta, gyári festéssel, 
hozzá plusz egy komplett motorral eladó. 
Érd.: 428-0569

Apróhirdetések
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Algyő Nagyközség Önkormányzata 
felhívással fordult Algyő lakosaihoz, 
lakóközösségeihez, vállalkozásaihoz, 
hogy csatlakozzanak virágosítási törekvé-
séhez. 

Az április 1 – augusztus 31. közötti 
verseny lezárult. Most a közönségdí-
jas kiválasztásában kérjük az algyőiek 
közreműködését: szavazzanak! 

A verseny végéig beérkezett fotók 
megtekinthetők a tájházban, ahol az 
Algyői Hírmondóban megjelenő szel-
vénnyel szavazhatnak a látogatók. In-
ternetes szavazásra  is lehetőség nyílik, 
Algyő honlapján. Összesítés után kerül ki 
a közönséggyőztes.

Eredményhirdetés: október 1-jén, 
Algyő napján.

A verseny célja egyébként az, hogy 
előmozdítsuk a virágos, kultúrált, 
környezetbarát, vendégváró településkép 

kialakítását, de a település tisztasága, 
gyommentesítése is. 

A verseny április 1-jén kezdődött, 
augusztus 31-én befejeződött. Abban 
mindenki részt vehetett, aki a versenyre 
jelentkezett:

– személyesen a Gyeviép Kht. telephe-
lyén  (Kastélykert u. 16. );

– telefonon a (62) 267-567 számon;
– emailen: gyeviep@t-online.hu címen.
Az algyőiek a fenti elérhetőségre saját 

készítésű fotókat is továbbíthattak.
Az alábbi kategóriákban lesz ered-

ményhirdetés: 
A legszebb virágos előkert 
Tiszta udvar, rendes ház 
A legvirágosabb ablak, erkély 
Közönségdíjas 
(A „Tiszta udvar, rendes ház”  kate-

góriára  külön  kellett jelentkezni!)
Értékelés: A beküldött, illetve a beje-

lentkezetteknél elkészült képek alapján 
bizottság    pontoz.

Díjazás: Kategóriánkénti elosztása 
I. helyezett: 30 ezer Ft-os kertésze-

ti utalvány,
II. helyezett: 20 ezer Ft-os kertésze-

ti utalvány,
III. helyezett: 10 ezer Ft-os kertésze-

ti utalvány.
Mindemellett emléktáblával köszönjük 

meg fáradságos munkájukat.
A verseny a nyilvánosság előtt, a sajtó, 

az önkormányzat, a képviselőtestület 
tagjai, a Gyeviép Kht. aktív közre-
működésévelzajlik.

A résztvevők számára lehetőség nyílik 
Algyő honlapján kertjeik képes bemutat-
kozására.

Várunk minden kertészkedni szerető 
algyőit, aki büszke munkája gyümöl-
csére!

Virágtenger a ház körül

Faluszépítés 2008 – szavazzon!

 Virágverseny 2008

Közönségdíjas kategória

A szavazatot kapja: ………………………… sorszámú fotó.
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Masszírozó tevékenységemet megkezdtem 
az Algyői Borbála fürdőben.

Sok szeretettel várom vendégeimet
- talp, egész test.

- olajos masszázs,
- celluit, narancsbőr,

-  thai masszázs
 

Kis Lászlóné ( Ildikó)
Bejelentkezés: 

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

Belépő nincs.

Pedikűr, manikűr, 
műköröm 
Algyőn, 

a Borbála fürdőben.

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

Sok szeretettel várom vendégeimet!      
Bejelentkezés: 

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

Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével 
szombatonként 18 órától 

Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium 
éttermében.

Zenész: Sándor Csaba

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

DÍSZFA, TUJA 
SÖVÉNYNÖVÉNY, FENYŐFA
ÁFONYA, MAGNÓLIA, HORTENZIA,

Japán juharfa, szomorú barkafa, selyemakácfa, nyírfa, 
császárfa, perzsa varázsfa. Homoktövis, gránátalma, 
citromfa, clematis, rhododendron, virágzók, buxus, 
tűztövis, kúszó loncok, tapadó vadszőlő. Tiszafa, 
boróka, sziklakerti növény, pampafű stb…      

http://abeliaskert.atw.hu
Nyitva szeptember 8-tól hétfőtől péntekig 8.30-17.30 

között, szombaton: 8.30-13.30 között.   
Cím: Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. (Tescótól 100 m-re) 

Telefonszám: 06-20-518-0038

Megújult büfé, hangulatos terasz 
a Borbála fürdőben!

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

hűsítő italokkal, jégkrémmel!!
Barátságos árak, kellemes környezet –

 nem csak fürdőzőknek!

Nyitva tartás: minden nap ½ 10 –től  
20 óráig 

– kivéve: szombaton  ½ 9-től  24 óráig.

GYEVIÉP Nonprofi t  Kft.
Algyő, Kastélykert u. 16. Telefonszám: (62) 267-567

Vállalunk:
• kertészeti szaktanácsadást;
• kertápolást (fűnyírás, favágás, metszés, ültetés, gyomlálás,  
 sövényvágás), 
• növénybeszerzést (telepítéssel egybekötve);
• földmunkákat;
• szállítást.
 Ügyfélszolgálati irodánkban:
• Délmagyarország hirdetésfelvétel;
• fénymásolás.
Sportpálya, edzőterem bérbeadása.

Értesítem kedves vásárlóimat, 

hogy a korábban 

a faluház büféjénél található 

ruhavásár 
szeptember 1-jétől 

a faluház mögötti parkolóba 
költözik.

 

Továbbra is várom Önöket 

minden héten hétfőn és szerdán 

– néhány méterrel odébb! 
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Kedves  Bóbita bölcsődei vezetők, 
gondozónők, kisegítők!

Örömteli ajándékot kaptunk 2007 szeptemberében az algyői 
önkormányzattól. Átadták a Bóbita Bölcsödét a falu legkisebb 
polgárainak. Nagy segítség ez a szülőknek, hiszen újból munkába 
állhatnak és nyugodt, biztos helyen tudhatják csemetéiket.

Nagy öröm gyermekeinknek, mert a nekik való környezetben, 
személyzettel tölthetik a családból hirtelen kiszakadt órákat.

Valamint, azt hiszem, hogy a dolgozók is örültek – örülnek an-
nak a lehetőségnek, hogy helyben végezhetik azt a munkát, amit 
szeretnek: pici gyerekekkel foglalkozhatnak.

Nehéz időszak áll mindnyájunk mögött. Nekünk szülőknek nehéz 
volt elengedni gyermekeinket a családi fészekből és beletörődni, 
hogy más és másképpen gondozza, neveli a nap nagy részében.

Gondozónőink hétről-hétre, talán napról-napra megküzdöttek 
a csöppségekkel.

A beszoktatás volt, akinél könnyebben, volt, akinél nehezeb-
ben ment, de nem lehet panaszunk, hiszen gyermekeink szeretnek 
bölcsibe járni, még ha néhányan reggel nehezen válnak is el a 
szüleiktől.

Sokat tanultunk az elmúlt hónapokban egymástól. A napi 
beszélgetéseken hallhattunk egymás problémáiról és kaphattunk 
segítő,  jó tanácsokat. Gyermekeink szobatisztaságot, beszédet, 
önálló öltözködést, étkezést tanulhattak. Valamint rengeteg gyer-
mekdalt és mondókát, amit nagy örömmel, lelkesedéssel mesélnek 
otthon el. Külön megemlíteném az étkezést. A falu intézményei-
hez képest helyi készítésű, egészséges, bőséges, allergén-mentes 
ételekkel kapnak gyermekeink.

Végezetül szeretnénk megköszönni a Bóbita Bölcsőde vala-
mennyi dolgozójának gyermekeinknek nyújtott szeretetét, türel-
mét! Kívánjuk, hogy a továbbiakban is hasonló tűzzel, kitartással 
végezzék munkájukat.

Mi szívből ajánljuk a következő időkben érkező csöppségek 
szüleinek, hogy hozzák bizalommal e közösségbe gyermeküket, 
hiszen itt minden a gyerekekért van.

Köszönjük, hogy óvoda éretté segítették gyermekeinket, így egy 
lépéssel feljebb léphetnek az élet küszöbén.

Egy szülő

Homlokzati és guruló állvány bérelhető. Homlokzati 
hőszigetelést vállalok. 

Az állványokról érdeklődhet, és a hőszigetelésre előjegyzést 
kérhet 

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

Bölcsődei hírek
Az algyői bölcsi teljes neve: EGYESÍTETT SZOCIÁLIS IN-

TÉZMÉNY Bóbita Bölcsőde; címe: 6750 Algyő Kastélykert u. 
15., telefonszáma: 62/517-368

*
A bölcsődei térítési díj befi zetésének napja, e hónapban: 

szeptember 8., hétfő 7 és 16 óra között.
*

Szülői értekezletre várjuk a bölcsődés gyerekek szüleit: 
szeptember 30-án (kedden) 17 órától. Minden szülő részvé-
telére számítunk!

*
A bölcsőde folyamatosan várja az előjelentkezéseket a 

2009/2010-es nevelési évre!

Egy éves a Bóbita bölcsőde

Az első bölcsisek a 2007. évi megnyitón

Az algyői Bóbita Bölcsőde 2007. szeptember 1-jén nyitotta meg ka-
puit. Szinte hihetetlen, de máris elrepült egy év. Az első bölcsődéseink 
immár szeptembertől az óvodába készülnek.

Az elmúlt év időszakában 28 gyermek részére vették igénybe a 
szülők a bölcsődei ellátást. Ez a létszám is azt mutatja, hogy szükség 
volt Algyőn egy ilyen intézmény létrehozására.

Az Európai Unió előírásainak megfelelő intézményben öt 
gondozónő, két technikai kisegítő és egy szakácsnő biztosítja a gyer-
mekek számára a szakszerű ellátást, gondozást.

A gondozónők kitűnő minősítést kaptak, a Szegedi Módszertani 
Bölcsődék szakmai csoportjának megfi gyelése alapján. Ez annyit 
jelent, hogy a Bóbita Bölcsőde gondozói szeretetteljes, odafi gyelő 
gondoskodással nevelik és gondozzák a gyerekeket, empatikusak, 
jó a helyzetfelismerő képességük, türelmesek, képesek az osztott fi -
gyelemre, kreatívak és jól ismerik ennek a korosztálynak az életkori 
sajátosságait, igényeit.

A gondozónők szakmai képzése jelenleg is tart. A tervek szerint 2010 
tavaszára minden gondozónő megszerzi a csecsemő és kisgyermek 
nevelő és gondozó felsőfokú szakképesítését. Külön büszkék vagyunk 
arra, hogy az egyik gondozónőnk Bús Ágnes gyógypedagógiai vég-
zettséggel, míg Vidács Kitti gondozónő óvodapedagógusi diplomával 
is rendelkezik. Szaktudásuk nagymértékben segít az esetleges fejlődési 
lemaradások korai felismerésében, és szakmai munkánk minőségét és 
színvonalát emelik. 

Az elmúlt évben a gyermekek gondozása és nevelése két csoportban 
történt. Egy gondozónő 7 gyermeket látott. A bölcsődei beszoktatás előre 
megtervezett ütemterv szerint történik. A szülőkkel sikerült jó kapcsolatot 
kialakítani. Szívesen vettek részt a szülői csoportos elbeszélgetéseken, 
ahol a gyermekekkel kapcsolatos aktuális gondokat, problémákat tudtuk 
megbeszélni. Gyakran  fordultak nevelési tanácsért a gondozónőkhöz, 
akik szívesen segítettek. A rendezvényeink is a jó kapcsolat 
megalapozását és egymás megismerését szolgálták, segítették.

A bölcsődében folyó nevelői és gondozó munka, a sok játék, kreatív 
foglalkozás, ismeret átadás, mozgás lehetőség, fejlesztően hatott a 
gyermekek beszédére, fi nommotorikájára szenzomotoros fejlődésére. 
A gyermekek szívesen jönnek a bölcsödébe, ragaszkodnak a saját 
gondozónőjükhöz. Ez a legfontosabb, mert ez annyit jelent, hogy a 
gyermekek biztonságban érzik magukat az intézményben, bíznak a 
gondozónőjükben.

A Bóbita Bölcsőde július végétől augusztus közepéig takarítási 
szünet miatt bezárt, szünetelt az ellátás. A dolgozók e három hét alatt 
kicsit kipihenték magukat, majd elvégezték az éves nagytakarítást az 
intézményben. 

Teljes kapacitással 24 gyermekkel megkezdődik a második év. Az 
új gyermekek beszoktatása a megtervezett ütemterv szerint fog halad-
ni. A szülőket a gondozónők tájékoztatják.

Itt szeretnénk megköszönni a szülőknek a sok segítséget, támoga-
tást és együttműködést.

A Bóbita Bölcsőde dolgozói

Új helyen a családsegítő
Értesítjük Algyő lakosságát, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat új helyre költözött. Új címük: Algyő, Piac tér 17. (Idősek 
Otthona). Az ügyfélfogadási rend nem változott: hétfőtől csütörtö-
kig 8-15 óra között, pénteken 8-tól 10 óráig várják az algyőieket.
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Szent István vagy az „új kenyér” ünnepe 
augusztus 20. napja?

Eszmei, politikai ellentétek és vallási 
csatározások állhatnak-e egy ünnep hát-
terében? Miért lett az „új kenyér” ünnepe 
augusztus 20. napja, és az e valójában? 

A kenyér jelkép.
A szél lengette, eső áztatta tiszta búza, a 

dolgos parasztember verejtéke, és a pata-
kok lágy vize mind benne rejlik. Valamiért 
mégsem gondolom, hogy egy történelmi 
megemlékezés szimbóluma.

Magyarországon – főleg a rendszervál-
tás óta – szinte általánosan elfogadott vé-
lemény, s ebben a szellemben írnak róla az 
újabban megjelent lexikonok, kézikönyvek 
és a kutatók is, hogy az új kenyér ünne-
pét 1949-ben, az alkotmány elfogadása-
kor szovjet minta alapján, mesterségesen 
„kreálták”. A Szent István-napi új kenyér 
megszegésének hagyománya ennél ré-
gebbre nyúlik vissza.

Gyökereit keresve egyrészt az Apostolok 
oszlása néven ismert középkori liturgikus 
ünnephez (július 15.), másrészt Darányi 

Ignác földművelésügyi miniszter 1899. évi 
rendeletéhez kell visszanyúlni. Darányi volt az, aki a XIX. század végi forrongó agrár-
mozgalmak lecsendesítésére az aratóünnepek „felújítását” szorgalmazta. Kezdetben kevés 
sikerrel.

Az ünnep megtartása ugyanis csak a béraratóknál volt általános. A maguknak aratók nem 
tartottak aratóünnepet. Így az a sajátos helyzet állt elő, hogy Darányi felhívásának igen sok 
helyen egyszerűen nem lehetett eleget tenni, hiszen nem volt mit felújítani. Darányi ezért 
két évvel később ismét kiadta a rendeletét, s ennek már érezhetően volt hatása. 

Szeged környékén gabonával telt ökrös szekér indult a templomba, ahol a plébános ün-
nepi mise kíséretében megáldotta a gabonát, valamint a szekéren lévő kenyereket. Szinte 
természetesnek tűnt, hogy ezeknek a búza- és kenyéráldással bővülő aratóünnepeknek a 
húszas évek elejétől lassan megváltozott a nevük is. A szerb megszállás alatt lévő rösz-
keiek az 1922-ben rendezett aratóünnepséget már a magyar kenyér ünnepének nevezték.

A szovjet megszállás alatt még inkább kiszorult a történelmi és vallási eszme. Kezdet-
ben csak a szent jelző fogyott el István király neve elől, később az új kenyér kifejezés is, 
és lett augusztus 20.:  az alkotmány ünnepe.

Az új kenyér kifejezést a Horthy-rendszerben is használták, azonban akadt egy 
jelentős különbség a korábbi és a kommunista gyakorlat között: míg az elődök az új ke-
nyér elnevezést kiegészítésnek szánták, addig a Rákosi-diktatúra az ünnep átformálására 
használta.

A diktatúra saját gyártású elnevezése az alkotmány ünnepe, 1949-ben lépett életbe. A 
hetvenes években új divat ütötte fel a fejét, augusztus 20. napját hármas ünnepként jelle-
mezték, és újból megjelent István király neve is.

A rendszerváltás után megmaradt a sokszínűség, az alkotmány ünnepe talán a legmegko-
pottabb a sorban, helyette Szent István személye kapott újból jelentőséget. Azért az ezred-
forduló vége is tartogatott egy újítást, megszületett a Szent Korona ünnepe. Valójában mi, 
magyarok, István király szentté avatásának napjára 1083. augusztus 20-ra emlékezünk.

Augusztus 20. 1991-től államalapító Szent István napjaként hivatalos ünnep lett.
A néphit korábban e naphoz kötötte a gólyák útra kelését, a málnaszedés idejét, illetve 

e nap időjárásából következtettek az őszi gyümölcstermésre. Ha szép idő volt, bő termést 
várhattak. István uralkodása alatt (1000-1038) augusztus közepe, pontosabban Nagyboldo-
gasszony napja (augusztus 15.) a törvénylátó napok ideje volt Fejérváron, ahol ekkor ült 
össze a királyi tanács is. A nap későbbi jelentőségét növelte, hogy 1038-ban István is épp 
augusztus közepén halt meg. István halála után augusztus közepe megmaradt törvénylátó 
napnak, a változás csak a lovagkirály László uralkodása alatt következett be. 1083-ban a 
korábban augusztus közepén, 15-én megült törvénylátó nap átkerült 20-ára, és 1083-ban 
ezen a napon avatták szentté a fehérvári bazilikában I. Istvánt. Augusztus 20.  Nagy Lajos 
uralkodásától kezdve szerepel a naptárakban egyházi ünnepként. 

1945-től módszeresen próbálták a történelmünket eltitkolni és elferdíteni, de augusztus 
20. a történelem folyamán minden háború és politikai csatározás közepette megtartotta 
misztikumát és ma is a nemzetünk ünnepe!

Canjavec Tamás

Kertész leszek, 
fát nevelek…
Szeptemberi teendők

Cserjék
Sok díszcserje ősszel hoz színe-

sebbnél színesebb termést. Találhatóak 
közöttük mérgezőek is, mint például 
boroszlán, borostyán, kecskerágó.

Ültetés
Az évelők tőosztását szeptemberben 

végezzük, és ültetjük. A gyökereket 
visszavághatjuk körülbelül a felére, 
a tövek ne legyenek túl kicsik, mivel 
első évben még gyengén virágzanak. 
Ültetés után alaposan öntözzük meg 
és takarjuk a talajt. A lassan levirágzó 
egynyáriakat eltávolíthatjuk, velük 
együtt az évelők elhervadt virágait.

A krizantémok bőséges öntözést 
igényelnek. Ügyeljünk arra, hogy a 
tövet öntözzük, ne a levelet.

Hagymások
Az újonnan vásárolt hagymák, il-

letve a tavasszal felszedettek ültetésé-
nek is itt az ideje. Kertünk tervezésekor 
jusson eszünkbe, hogy az évelők, egy-
nyáriak mellett hagyjunk helyet a 
hagymáknak. A tulipánhagymák sem-
leges talajon érzik magukat jól. Legké-
sőbb október elejéig ültessük el. A já-
cinthagymáknál arra ügyeljünk, hogy 
a gyökérkoronát ne sértsük meg.

Eltelhet két-három idény, mire 
kertünk megmutatja igazi énjét.

Kaktusz
A nyárra kivitt kaktuszok és pozs-

gások már az enyhe korai fagyokra 
is érzékenyek, ezért minél hama-
rabb vigyük be védett helyre. A 
teleltetőhelyen mérsékelten öntözzük.

Mindezekhez jó munkát!
D. R.

Idősügyi konferencia
Az időskor mentálhigieneje – a gondo-

zók lelki egészségvédelme címmel idős-
ügyi konferenciát rendez az Algyői Nő-
egylet és Gondozási Hálózata szeptember 
27-én 10 órától az Algyői Faluházban. 

A program megvalósítását Algyő Nagy-
község Önkormányzata és az egyesület fi -
nanszírozza. A  rendezvény valóra válását 
a kistérségi Civil Alaptól pályázat útján 
elnyert 210 ezer forint is segíti.

A konferencia előadói: dr. Laluskáné 
Ritz Judit, az Egyház megyei Krízis-
helyzet megoldó szeretetotthon vezetője 
– előadásának címe: „Amit a legkiseb-
bek közül egynek tettek, velem tettétek” 
(M.t.25.40.), dr. Bagdy Emőke professzor 
asszony – előadásának címe: Pszichofi tt-
ness – Vitalitásgenerátorok (Powerpoint 
bemutatók). A program délután szekció 
ülésekkel folytatódik: Az Alzheimer-kór, 
a Parkinson-kór elsődleges jelei. Egészsé-
ges táplálkozásról – időskorúak számára.
Időskori gyótgytorna – bemutatóval.

Kovácsné Budai Éva

Szent István és Gizella szegedi szobra
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2007. szeptem-
ber 11-én indult 
útjára az algyői 
Sok-mindent-tu-
dás Egyeteme, 
amelynek első 

évfolyamán 16 előadást hallgathattak 
meg az érdeklődők. 2008 szeptemberében 
a sorozat tovább folytatódik. Az előadá-
sok ősztől is a faluház emeleti klubtermé-
ben hallgathatóak majd, és változatlanul 
lesznek sorsolások: minden előadáson 

könyvet sorsolunk ki a jelenlévők között. 
Emellett bárki kitöltheti és beadhatja az 
előadásokkal kapcsolatos teszteket, aki 
pedig a legkiválóbb teszt-kitöltőnek bizo-
nyul, könyvcsomaggal jutalmazzuk feb-
ruár elején. 

Sok-mindent-tudás Egyeteme

Időpont: Téma: Előadó:
2008. szeptember 23.
kedd, 18.00 A pekingi olimpia Méhes Gábor sportriporter

2008. október 7. A szórvány helyzete a III. évezred kezdetén Dr. Bodó Barna politológus, egyetemi oktató
kedd, 18.00  (Babes-Bolyai, Temesvári és Sapientia Egye-
  temek), a Szórvány Alapítvány elnöke (Temesvár)
2008. október 21.  Magyarok a nemzetközi békefenntartó
kedd, 18.00 missziókban Pataki Zsolt honvéd alezredes
2008. november 11.  Két világ határán: a Kaukázusban
kedd, 18.00 (Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország)  Bardócz Attila világutazó
2008. november 25. A szegedi opera Dr. Gyémánt Csilla irodalom- és
kedd, 18.00  színháztörténész (SZTE JGYPK)
2008. december 9. A rendszerváltás a hazai szociológusok Dr. Pászka Imre
kedd, 18.00 nézőpontjából szociológus (SZTE BTK) 
2009. január 6. Abc-s könyvektől a tudományos művekig:  Dr. Varga Emőke
kedd, 18.00 Kass János illusztrációiról irodalom- és művészettörténész (SZTE JGYPK)

2009. január 20. Márai, a polgár Dr. Kakuszi B. Péter
kedd, 18.00  irodalomtörténész (SZTE JGYPK)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Első két előadónk:  
Méhes Gábor sportriporter. Szegedi szár-
mazású, a Komlósi Oktatási Stúdióban és az 
SZTE JGYTFK-n végezte felsőfokú tanul-
mányait. Eleinte az MTV TeleSportjának 
szegedi tudósítója, 1996-tól belsős munka-

társa. Jelen volt a 2000-es Sydney-i olimpián, 
ő közvetítette Csollány Szilveszter aranyér-
mét. 2003-tól a Sport1 munkatársa. A pekingi 
olimpiáról is tudósított.
 Dr. Bodó Barna politológus, egyetemi ok-
tató, író. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, 

a partiumi Sapientia Egyetem és a Temesvári 
Egyetem oktatója, a Szórvány Alapítvány el-
nöke. Tagja – többek között – az MTA-nak és a 
Román Írószövetségnek. Fő kutatási területei: 
a szórványlét kérdései, a közigazgatás és a re-
gionalizmus.

Ezüstérmes 
az Algyői Szittyák csapata

Augusztus 23-24-én ren-
dezték meg a II. Szegedi 
Sárkányhajó Fesztivált, ahol a 
fél-profi  csapatok mezőnyében 
ezüstérmes lett az Algyői 
Szittyák csapata. A csapat hat 
női, tizenkettő férfi  evezősből 
és egy dobosból áll. A hajó 
legénységeként algyői fi atal-
asszonyok és fi atalemberek 
versenyeztek. A partról kiabáló 
gyerekek és a győzni akarás 
segítette a két nappal a ver-
seny előtt összeállt csapatot az 
ezüstéremhez. Az aranyérmet 
a Győri Rába sárkányhajó-
sai Torpedó néven nyerték, 
a harmadik helyen a DVSC-
Sárkányszív csapata végzett. 
Szurkolóinknak köszönjük a 
buzdítást, az önkormányzat-
nak pedig a versenyen való 
szerepléshez nyújtott támoga-
tást!

Canjavec Tamás 

Irodalmi pályázat
Még szeptember 15-ig várják az irodalmi pályázatokat (írott 

prózai műveket vagy verseket) az algyői könyvtárba! (Részletes 
felhívás: az Algyői Hírmondó előző számaiban.)

Vár(ja) Algyőn a Borbála Fürdő
Az algyői Borbála Fürdő nyáron is 

sok szeretettel várja megszokott 
szolgáltatásaival kedves vendégeit.

Úszótanfolyam, 
valamint aquafi tness 

gyerekek és felnőttek részére!
Bébiúszás!

Kezdési időpontok:
Gyerek úszótanfolyam: 

a csoportok kezdési időpontjáról 
a fürdő pénztárában lehet érdeklődni.

Aquafi tness: 
hétfő, szerda, pénteken 18 órától.  

Bébiúszás: 
minden szombaton 8-tól 11 óráig. 

További információk: 
Borbála Fürdő 

(Algyő, Sport u. 9. ) pénztáránál, 62/517-520 
vagy Magosi Krisztinánál 30/ 336-98-53  telefonszámon.

www.borbalafurdo.hu

Sokféle programot 
kínál nyáron is 

a Borbála, többek 
között bébiúszást!
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Szeptember    01-től  szeptember  05-ig:        8.00-tól 12.00 óráig.
Szeptember    08-tól   szeptember 12-ig:      12.30-tól 16.30 óráig.
Szeptember    15-től   szeptember  19-ig:       8.00-tól 12.00 óráig.
Szeptember    22-től   szeptember  26-ig:      12.30-tól 16.30 óráig.
Szeptember    29-től   október 03-ig:               8.00-tól 12.00 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbításának 
megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

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

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

röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fogfehérítés, fogékszer 
 tömések minden fajtája  góckutatás

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

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

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

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

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

és hivatásos jogosítvány hosszabbításának megszervezése.

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

Szeptember 01–szeptember 05. között:  12.30-tól 16.30 óráig;
szeptember 08–szeptember 12. között:     7.30-tól 12.00 óráig;
szeptember 15–szeptember 19.  között:  12.30-tól 16.30 óráig;
szeptember 22–szeptember 26. között:     7.30-tól 12.00 óráig;
szeptember 29–október 03. között:         12.30-tól 16.30 óráig. 

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

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

 
Hétfő: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
Kedd: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
Szerda: 10-től 12-ig (Vadas Márton) 12-től 14 -ig Algyő.
Csütörtök: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
 Tanácsadás:   12-től 14-ig Algyő.
Péntek: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12.00-ig Algyő.
 
Elérhetőségek 12–16 óra között: 
  30/963-3756 Dr. Molnár Mária.
                             30/212-8495 Dr. Elek Ágnes
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, rendel: dr. Sári 
Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. Algyő, Egész-
ségház u. 42. Tel.: 267-234
Az először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig.

Telefon: 20/965-0997

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

 MOL, ORP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42.   Telefon: 62/517-261

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

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

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

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS 
MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

Házasság
Bai Zsolt István és Gubicsák Karolina (2008. 
08. 02-én), Szabó József és Tóth Katalin 
(2008. 08. 16-án), Molnár Mihály és Hatvani 
Márta Ágnes (2008. 08. 16-án), Vidács István 
és Nagy-Berta Anita (2008. 08. 19-én) há-
zasságot kötött. Sok boldogságot!

Születés
Tóth Vivien (2008. 07. 20-án) – anya: Varró 

Linda, apa: Tóth Péter; Tóth István Mihály 
(2008. 07. 20-án) – anya: Rekett-Nagy Sára, 
apa: Tóth István György; Kertész Lívia (2008. 
07. 24-én) – anya: Krizsán Anna Mária, apa: 
Kertész Szilárd; Pataki Csenge (2008. 07. 
27-én) – anya: Gubacsi Enikő, apa: Pataki 
Mihály; Vásárhelyi Levente (2008. 08. 05-én) 
– anya: Lajos Tünde, apa: Vásárhelyi László; 

Kabók Nelli Julianna (2008. 08. 08-án) – anya: 
Zombori Mariann, apa: Kabók Béla; Sárkány 
László (2008. 08. 09-én) – anya: Nikkel Edit, 
apa: Sárkány László. Gratulálunk! 

Halálozás
Molnár Istvánné született Oláh Mária 2008. 
08. 06-án; Vidács  Istvánné született Szűki 
Mária 2008. 08. 10-én; Tóth Mihály Lajos 
2008. 08. 14-én elhunyt.Béke poraikra! 

Orvosi rendelési időpontok
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Motorbőgés a dzsungelben

Lovasnapok – 2008

A lovakat szerető, a lósportot kedvelő algyőiek idén augusztus 23-24. között színvonalas és változatos 
programon vehettek részt. Az Algyői Lovasklub rendezvény hangulatáról a fenti képek adnak ízelítőt.

Faluházból 
a község-
házára

Az Algyői Fa-
luház, Könyvtár és 
Tájház tájékoztatja 
kedves partnereit, 
vendégeit, az érin-
tett algyőieket, hogy 
Bereczné Lázár Nóra 
augusztus 25-étől 
Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hi-
vatalában dolgozik, 
ahol a földszinti 
irodában található 
meg. Továbbra is 
számít megkere-
sésükre a következő 
e lérhetőségeken: 
62/517-517, 30/648-
1627.

Jelentkezz a GYEVIÉP 
Nonprofi t Kft. csapatába!

Keresünk:  
Segédmunkást –

Temetőgondnok mellé 

Feltételek:
 megbízhatóság

 nagyfokú munkabírás
 terhelhetőség.

Önéletrajzokat, szemé-
lyi anyagokat az alábbi 
elérhetőségre kérjük: 

Cím: Algyő, Kastélykert 
u. 16.

Telefonszám: (62) 267-567

Hatalmas kubikgödrök-
kel és sártengerrel kellett 
megküzdeniük a II. Extrém 
Off Road Terepjáró Verseny 
résztvevőinek Algyőn. A kö-
zel öt kilométeres távot az ár-
térben kellett megtenniük. Az 
óriás teljesítményű terepjárók 
gyakran a csörlő segítségére 
szorultak.

Augusztus 16-án rendezték 
meg a II. Extrém Off Road 
Terepjáró Versenyt a Tisza 
algyői hullámterében. Az 
átalakított terepjáróknak és 
sofőrjeiknek egyaránt óriási 
kihívást jelentett a pálya. 

Az off road versenyeken 
ellenőrző pecsétekért folyik a 
küzdelem. A pecséteknek két 
fajtáját különböztetik meg 
ebben a technikai sportban. 
Az extrém helyeken maga-
sabb értékű pecséteket lehet 
szerezni, mint az útvonalon 
kihelyezett ellenőrző pon-
toknál. Azonban egy-egy 
zöld jelzéssel ellátott extrém 
pecsétért komolyan meg kell 
küzdeniük a versenyzőknek. 
Algyőnél helyenként másfél 
méteres kubikgödrön kellett 
átgázolniuk értük. A hely-
zeten viszont nagyban nehe-
zített, hogy a kubikgödrök 
színültig meg voltak telve 
vízzel. Ez rendkívüli kock-
ázatot jelentett a gépeknek és 
„legénységüknek” is, hiszen 
a motor beázása könnyen a 
verseny végét is jelentheti az 
autók számára. 

Közel húsz terepjáró 
nevezett a versenybe, de ra-
jtuk kívül indult néhány quad 
is. A négykerekű terepmoto-
rokat természetesen másik 
kategóriába sorolták, en-

nek ellenére együtt indultak 
az autókkal és nem egyszer 
hajmeresztő manővereket mu-
tattak be, ezáltal nemcsak a 
saját testi épségüket, hanem 
az autósokat és a nézőket is 
veszélyeztetve. 

A „terepszörnyek” fél tíz-
kor rajtoltak el és két perces 
szünetekkel indultak egymás 
után a sűrű dzsungelbe. Minél 
mélyebbre jutottak az erdőben, 
a pályaviszonyok annál jobban 
nehezedtek. Nem volt ritka, 
hogy a versenyzők csak speciá-
lis csörlővel tudtak haladni 

a rengetegben. A szúnyogok 
hadseregeinek támadása és a 
néhol térdig érő sár ellenére 
szép számú nézőközönség 
követte a fejleményeket. A 
terep bejárása még gyalogosan 
is feladta a leckét. Aki köz-
vetlen közelről szerette volna 
nézni az off roadosok verse-
nyét, kénytelen volt átvágni 
a csalán és sásrengetegen. A 
helyzeten javított ugyan, hogy 
a terepjárók kipufogó füstje és 
a benzingőz, illetve szag va-
lamelyest távol tartotta az erdő 
vérszívóit. 

Egy off road versenyzőnek 
mindenek előtt nem kevés bá-
torsággal, kitűnő refl exekkel, 
valamint rengeteg rutinnal kell 
rendelkeznie, hogy leküzdje 
az embertelen terepet. Ezen 
kívül, mint minden technikai 
sportban, az off road-ban is 
nagyban beleszámít a sofőr 
teljesítményébe a jármű fel-
szereltsége, paraméterei és a 
jó szerencse. A versenyzők 
nagy része rendelkezett ezen 
feltételekkel és sikeresen telje-
sítette a feladatot. 

Forrás: www.promenad.hu, 
Hegedűs Bence
*

Ezúton szeretnénk külön 
gratulálni az algyői Off  Road 
Klub vezetőjének, Varga Zol-
tánnak, valamint minden tag-
nak, segítőnek és támogatónak, 
hogy ilyen sikeres rendez-
vényt bonyolítottak le a me-
gye különböző városaiból át-
csábítva Algyőre az érdeklődő 
vendégeket, rajongókat és 
versenyzőket!
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban

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

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

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

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

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

Mi? Hol? Mikor?

Emlékezés az aradi vértanúkra
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint a Móra Fe-

renc Népszínház szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 
barátait az aradi vértanúk emléknapján a faluház színháztermébe, 
ahol bemutatják Bene Zoltán: Istennél a kegyelem (Történelmi 
játék 13 képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával) 
című történelmi drámáját.

Várjuk Önöket október 6-án, hétfőn 18 órára a faluház szín-
háztermébe!

SZEREPLŐK

DAMJANICH JÁNOS tábornok Kátó Sándor
CSERNOVICS EMÍLIA, a felesége Mihály Helga
LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY gróf, tábornok   
 Cseszkó Mihály
VÁSÁRHELYINÉ BRÜNEK JÚLIA, 
Damjanichné barátnéja R. Nagy Mária
BALOG, honvéd Varga János
KOVÁCS, honvéd Kiss Róbert
CSERNOVICS PÉTER, Emília bátyja Ádok Róbert
URTICKA törzsporkoláb Bera Sándor
BOTT FRANZ, hóhér Brünn 
(Brno) városából Dubecz György
JULIUS JAKOB von HAYNAU táborszernagy, 
műkedvelő hóhér Bakó Ferenc
PÓPA, ortodox pap Becan Aurel/Kothencz Tibor

RENDEZTE: KÁTÓ SÁNDOR
Díszletkivitelezés: Kiss Róbert, Oláh Ernő
Zene: Domenico Gaetano Maria Donizetti

Hang- és fénytechnika: Csenki József

„Ide vezetett hát. De kinek a hibája, hogy ide jutottunk, a bitófa 
árnyékába? Ki tehet róla? Rosszabb katonák vagyunk, mint ők? 
Kevésbé bátrak, gyatrább vitézek? A császár seregében nem volt 
századosnál magasabb rangú egyikünk sem. A ténylegesen har-
coló alakulatok egyik tisztje sem… Negyvennyolc őszén nem 
véletlenül álltak át oly sokan, nem véletlenül jelentkeztek to-
longva. Nem csak a hazafi úi buzgalom hajtotta őket, de a magas-
abb rang és a nagyobb zsold is, ez világos. Világos. Világos? 
Ezért lett a vége Világos? Ezért világos, hogy le kellett tennünk 
a fegyvert? El kellett buknunk. El kellett? A keservit! Rosszabb 
katonák vagyunk, mint ők? Kiss Ernő biztosan. A kis lengyel 
azonban biztosan nem. Károly sem, Klapka sem. Isten ne vegye 
bűnömül: én sem. Az a nyomorult, gyáva Görgey sem. A honvé-
deink sem.” 

(Részlet a darabból.)

Rendezvénynaptár
SZEPTEMBER 08. (hétfő) 17 óra: Civil Fórum a földszinti 

kisteremben.
SZEPTEMBER 09. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör 

taggyűlése (Gubacsi Zoltán).
SZEPTEMBER 10. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági 

Kft. fogadóórája a földszinti kisteremben (Csókási Ágnes 
számlázási előadó).

SZEPTEMBER 10. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak 
Algyői Csoportjának taggyűlése a Faluház előcsarnokában  
(Kapota Mihály).

SZEPTEMBER 17. (szerda) 17 óra: Ingatlanok és vagyoni 
értékű jogok értékesítésének adó- és illetékszabályai című 
előadás az emeleti klubteremben. Előadó: dr. Török Viktória. 
Az előadás után személyes konzultációra, tanácsadásra is 
van lehetőség!

SZEPTEMBER 19. (péntek) 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti 
Körének vezetőségi ülése a földszinti kisteremben.

SZEPTEMBER 23-24. (kedd-szerda) egész nap: Népi-
iparmű-vészeti zsűrizés a faluház emeleti klubtermében.

SZEPTEMBER 23. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-
tudás-egyeteme Algyőn”. Előadó: Méhes 
Gábor sportriporter. Téma: A pekingi 
olimpia. (INFO: Bene-Kovács Zoltán: 
62/517-172, tesztek, bővebb információ: 

www.algyofaluhaz.hu)
SZEPTEMBER 24. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az 

emeleti klubteremben. Meghívott előadó: dr. Kohán József 
orvos. Téma: Mágneses biorezonancia a megelőzésben és a 
gyógyításban. (INFO: Lele Istvánné Erika: 62/517-172)

SZEPTEMBER 27. (szombat) 10 órától: Az Algyői Nőegylet 
IDŐSÜGYI konferenciája a faluház színháztermében. 
(INFO: Algyői Nőegylet, Kovácsné Budai Éva)

SZEPTEMBER 29. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanác-
sadás a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).

OKTÓBER 1. (szerda): ALGYŐ NAPJA.
OKTÓBER 6. (hétfő) 18 óra: Az aradi tizenhárom vértanú em-

lékére a Móra Ferenc Népszínház bemutatja Bene Zoltán: 
Istennél a kegyelem című, Damjanich János utolsó napjait 
feldolgozó drámáját.

OKTÓBER  7. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 
Algyőn”. Előadó: dr. Bodó Barna politológus, egy-
etemi oktató (a Babes-Bolyai, a Temesvári és a Sa-
pientia Egyetem képviseletében), a Szórvány Alapít-
vány elnöke (Temesvár). Téma: A szórvány helyzete 

a III. évezred kezdetén. (INFO: Bene-Kovács Zoltán: 62/517-
172, tesztek, bővebb információ: www.algyofaluhaz.hu)

Vár a könyvtár
Szeptember 1-jétől régi nyitvatartási időben várjuk régi és új 
olvasóinkat.
Hétfő, kedd, szerda: ½ 10–12 óra, 13–18 óra között;
Csütörtök:  13–18 óra között;
Péntek:    ½ 10–12 óra, 13–18 óra között.
Szombat:    9–12 óra között.
Jó olvasást kívánunk mindenkinek!

Könyvtárosok 

Vásárnaptár
Minden héten 
hétfőn és szer-
dán 7-12 óráig a 
faluház mögötti 
parkolóban: Női-, 
férfi - és gyermek-
ruha vásár!
Szeptember 08. 
(hétfő) 9-13 óra: 
ruha, cipő, vegyes 
iparcikk a faluház előcsarnokában. 
Szeptember 15. (hétfő) 9-13 óra: ruha, vegyes iparcikk vásár 
a faluházban.
Szeptember 18. (csütörtök) 8-12 óra: katonai- és munkaruha 
vásár.
Szeptember 22. (hétfő) 8-12 óra: vegyes iparcikk vásár.


