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Képeslap – az iskolárul
Sárga, fehér és zöld. E színek jelentik az iskolát Algyôn, Kedves Hú-

gom. Elég csak a színeket keverni: más és mást jelent az iskola.
A sárga, fehér, zöld az épületek kora szerinti sorrend. A sárga már

száz éve követi nyomon, ahogy a önfeleden szabad gyerekbôl kényszer-
bôl fegyelmezett felnôtt növekedik. A sárga formája és illata is ôrzi a
népiskolai múltat. Sôt, a sárga visszafelé is mutat: rejti az elôdöt, a Sza-
móca utcabeli házikót, amire iskolaként emlékeznek az ôsgyeviek – az
idô múlásával egyre kevesebben…A sárga nagy – az emlékekben külö-
nösen. Elképzelem, ahogy a 125 évvel ezelôtti árvíz-tarolta falu a meg-
maradt templom körül újra benépesült. A hûségesek itt kezdték-folytat-
ták az életet. Amibôl lehetett, földbôl-sárból újraépítették a házaikat, az-
tán türelemmel éltek az életüket. Kicsit gyarapodtak, s igazi iskolát
akartak. Az árvíztôl megmenekült gyerekek gyerekei számára hatalmas-
nak tûnhetett a templom közelében közpénzbôl fölhúzott, a házikók közül
kimagasló „sárgaiskola”. A sárgához minden ôsgyevi kötôdik, a sárgá-
ról mindenki ôriz emlékeket. A sárgát tisztelet övezi. Hasonlóképpen a
fehéret, ami a növekedés emlékhelye. A falu lélekszámbeli és anyagi
gyarapodásának köszönheti létét a Tiszához bújó fehér épület. Közel, s
távol nincs még egy iskola, mely ennyire része lenne a természetnek: a
méltóságteljes épület mellett, a védtöltés tövében gyakorlókert, ahol el-
sajátíthatók az otthon és a közeli földeken begyakorolható fogások és
módszerek. Ebbôl az adottságból fakadt az algyôi iskola különlegessége:
ma itt a környék egyetlen ökoiskolája. De a fehér épületben foglaltatik a
modernség is, például a számítógéepekkel fölszerelt szaktaneterem. A
zöld Algyô olajos duzzanásának köszönheti létét: a mi „újiskolánkhoz”
hasonlatosan tágas és világos, de mégsem eléggé nagy.

A zöld és sárga-fehér a diákok útja szerinti színsorrend. Algyôn, Ked-
ves Húgom, a Szivárvány nevû oviból a zöld iskolába kerülnek a kicsik,
majd a felsôbb osztályokban a sárga és a fehér épület között ingáznak,
de elballagni, az alma maternek búcsút inteni a sárgából szoktak. Innen
nyílik ki számukra a világ, a szerencsés esetben szivárványos.

Hogy milyennek látszik az iskolakapuból a nagybetûs ÉLET, az az it-
teni tanárokon is múlik. Hogy mennyire és miként érzi ezt a diák, azt jel-
zik a júniusi pedagógus napi virágszálak és csokrok, a ballagáskor ka-
vargó emlékek nyomán születô könnycseppek. 

A három részbôl álló algyôit a mi egykori „újiskolánkhoz” hasonlí-
tom. Mert így elképzelheted, Kedves Húgom, hogy – minden leltározható
érték ellenére – miért lobban fel újból és újból a vágy, miért szeretnének
Algyôn az ôsgyeviek és újgyeviek – új iskolát.

Az iskola kapui itt is bezárulnak. Itt a nyár. Ami idén is szép, sokszínû
lehet! Mint eddig: a zöld-szivárványos júliusban mi megyünk hozzátok a
Felvidék tövébe, a fehéren-sárgán szikrázó augusztusban meg ti jöttök
az Alföldre, a Tisza partjára – haza. 

Szeretettel ölel nôvéred:
Ágnes  

Június 13.: európai
parlamenti választások
A magyar választópolgárok mint az Európai Unió (EU) pol-

gárai elôször 2004. június 13-án vehetnek részt az EU legfôbb
ellenôrzô testülete, az Európai Parlament tagjainak választá-
sán. 

A voksolással kapcsolatban dr. Varga Ildikó jegyzô az aláb-
biakra hívja fel a figyelmet. Amennyiben a választópolgár la-
kóhelyétôl távol kíván szavazni, igazolást személyesen vagy
meghatalmazott útján 2004. június 11-én 16 óráig kérhet, aján-
lott levélben pedig úgy, hogy az 2004. június 8-ig megérkezzen
a lakóhely szerinti választási irodához, azaz a polgármesteri hi-
vatalba. 

Szavazni június 13-án reggel 6 órától 19 óráig lehet. 
A választási kampány 2004. június 11-én 24 óráig tart.

Kampányt folytatni 2004. június 12-én 0 órától június 13-án
19 óráig tilos. 

A választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdeké-
ben elhelyezték 2004. június 13-ig köteles eltávolítani.

Megújul és bôvül a kulturális egyesület

Startból Gyevi Art
Algyô kulturális egyesülete májusban két közgyûlést is tartott.

Ennek eredményeként elkezdôdött, de még nem zárult le az egyesület
megújulása. A vezetôség választó közgyûlésre június 7-én, kedden 19
órakor, a faluházba várjuk az egyesület alapító és új tagjait! 

A START Kulturális Egyesület május 7-i közgyûlése az
alapszabály módosítása és az új vezetôség megválasztása érdekében
megalakította a szükséges testületeket. A május 21-i közgyûlés
munkájában az alapító tagok közül ketten, továbbá a Parlandó
kórushoz tartozó új tagok vettek részt. Az egyesületi alapszabály
módosítását körültekintô vita elôzte meg. A jelenlévôk többségének
döntése nyomán a korábbi alapszabály változott. Így az egyesület
neve GYEVI ART Kulturális Egyesületre módosult. 

Lényeges és elôre mutató változás, hogy az alapszabály lehetôvé
teszi: legalább öt, ugyanazon egyesületi tevékenységet folytató tag
önálló tagozatot hozhat létre. Így lehetôvé válik, hogy több
mûvészeti, vagy a kultúrához-közmûvelôdéshez-helyi kom-
munikációhoz kötôdô csoport közös otthona legyen a kulturális
egyesület. 

Az egyesület jövôbeli tevékenységét és életét – az alapszabályon
túl – alapvetôen meghatározza az új vezetôség összetétele. Ezért
lényeges, hogy minél több vélemény és voks alapján, minél szélesebb
kört képviselve kapjanak megbízást Algyô kulturális egyesületének
új vezetôi, akiket a június 7-re (keddre), 19 órára a faluházba
összehívot közgyûlés választ meg.   
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Az élŒk kötelessége  

az emlékezés...

Pálinkó Gyula: ?,

1907.; Marton Etel; fel.:

Makra Teréz; lh.: Algyô,

Mátyás király u. 16.;

1944 nyarán az angol-

amerikai bombázások

idején Orosházán a vo-

natszerelvényt bombata-

lálat érte, ahol súlyosan

megsebesült. Hódmezô-

vásárhelyen a kórházban

meghalt. Neve a hôsi ha-

lottak emléktábláján sze-

repel.

Pap András János:

honvéd; Algyô, 1916. jú-

lius 16.; Szabó Terézia –

Pap András; lh.: Algyô,

445.; A második világhá-

borúban ismeretlen kato-

nai alakulatban szolgált.

A szovjet csapatok 1944.

október 6-án Délkelet-

Magyarországról indított

offenzívája idején

Fegyverneken október 9-

én meghalt. (Algyô Szül.

Anykv 29⁄1916. sz. UB.

haláleset bejegyzés)

Papp József: Algyô,

1914. május 1.; Papp

Viktória; lh.: Algyô,

428.; A második világhá-

borúban hadmûveleti te-

rületen vagy szovjet ha-

difogságban ismeretlen

idôpontban halt meg.

Neve a hôsi halottak em-

léktábláján szerepel.

Következik: 

Pataki Gergely,

Pataki István,

Pataki István

Schirilla György beteg gyerekekért futott
Kegyes volt Orbán, az utol-

só fagyosszent Schirilla
György hosszútávfutóhoz, aki
hét megyén keresztül fut a
kórházakban ápolt gyermeke-
kért: kellemes volt az idô, mi-
kor Algyôre érkezett. Május
19-én indult Kaposvárról –
stílszerûen –  a kórháztól. A
hatodik napon, május 24-én
délután fél kettôkor ért
Algyôre.

„…Futásomnak kettôs célja
van: meglátogatni a kórház-

ban ápolt gyerekeket és az
egészségesekkel együtt futni
határtáblától-határtábláig…”

Ezt ô mondta, illetve közöl-
te dr. Piri Józsefnek írt levelé-
ben, amellyel beköszönt
Algyôre, kérve a polgármes-
ter úr segítségét. Picike pihe-
nô után a Kastélykert utcai
helységtáblától gyerekek és
felnôttek társaságában futott a
Tájházig, ahol Molnárné Vida
Zsuzsanna alpolgármester
asszony kék selyemszalagot

kötött Schirilla kopjafájára, és
köszöntötte a nagyszerû atlé-
tát. A tömeg a 47-es fôútig
követte. Az algyôi Halász-
csárdánál hatalmas taps után
mindenki búcsút intett a spor-
tolónak, aki futott tovább Vá-
sárhely felé. 

Schirilla György 12 nap
alatt, 41 település érintése
után a Budai Gyermekkórhá-
zig 620 kilométert tesz meg.

Szép feladat, szép kihívás!   
Á. S.

Május 1-jén, az
EU csatlakozás nap-
ján „Együtt egészsé-
gesen” címmel meg-
hirdetett sportmajális
keretén belül rendez-
ték meg Algyôn az
EU-futást.

A sportolók és
sportkedvelôk 9 óra-
kor meghatározott
helyen gyülekeztek
és a településen kije-
lölt útvonalon futot-
tak célba a Sport-

centrumig. A szerve-
zôk irányításával 5
állomáshelyrôl azo-
nos idôben indult a
rajt, és mintegy 2 ki-
lométeres táv után
együtt érkeztek a cél-
ba, ahol az alkalom-
hoz illôen fogadták
és köszöntötték a
csapatokat.

A „Mi vagyunk a

gyôztes” címû zenére
történô befutás a
Sportcentrumba vala-
mennyi érdeklôdô
számára élményt
nyújtó esemény volt.
A szervezôk és az el-
sô befutók EU csilla-
gos, kék színû pólót
kaptak ajándékba,
amelyet a Dél-alföldi
Település Egészség-

terv Egyesület bizto-
sított számunkra.

Mindezt követték a
sportversenyek: kézi-
labda mérkôzés, lab-
darúgás, ovifoci, csa-
ládi vetélkedô.

A fiatalok (10-15
évesek) benevezhet-
tek a rövid távú futás-
ra, a legjobb idôt fu-
tókat szintén pólóval
díjaztuk.

Karsai Lászlóné 
koordinátor

Családi vetélkedô
Tíz család nevezett be 1-1 felnôtt és 2-2 gyer-

mek részvételével a játékos sportvetélkedôre. A
résztvevôk magas száma indokolta az elôfutamok
rendezését, ahol 10 ügyességi és gyorsasági próbát
kellett teljesíteniük a családoknak. Ezek gyôztesei
jutottak a döntôbe, ahol újabb kihívások után ki-
alakult a végsô sorrend: 1. Fekete-család, 2.
Bródi-család, 3. Bakos-család.

Természetesen az algyôi családokat népes szur-
kolótábor biztatta (rokonok, hozzátartozók, szom-
szédok) a jobb  eredmény eléréséhez.

Kopaszné Demeter Irén

Focirajt
Ha sport, akkor foci! - jelszó jegyében rendez-

ték meg a focitornát. Kispályás labdarúgásban 1.
Szenior, 2. Gyevi Ászok, 3. Öregfiúk, 4. Morcos
Parizer, 5. Délút, 6. All Star Junior.

TOJÓTYÚKOK
eladását 

megkezdjük június  14-tôl 
(l évesek, vörösek)  

Molnár János 
Algyô, Kócsag u. 3. 

Tel.:268-500  

Bérletárusítás
A nyári tanítási szünetben nincs Algyôn

bérletárusítás, a július-augusztus havi bérleteket
kizárólag Szegeden, a Tisza Volán Rt.
pénztáraiban lehet megvásárolni.

Ügyfélfogadási hirdetmény
2004. július 1-jén (csütörtök), a Köztiszt-

viselôk Napján az algyôi polgármesteri hivatal
épülete zárva tart, a legközelebbi ügyfélfo-
gadási nap július 5. (hétfô).

Sportmajális

Aprók
REDÔNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-

göny készítés.Telefon :  06-30-953-0395
ALGYÔ, Fazekas u. 21. szám alatti  2,5 szo-

bás, fürdôszobás, konvektoros téglaépítésû ház
melléképülettel eladó. Érdeklôdni: Tel.: 268- 799
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Hogyan vehetô igénybe a locsolási kedvezmény?
A Szegedi Vízmû Rt.

(továbbiakban szolgálta-
tó) a módosított 38⁄1995.
(IV.5.) Kormányrendelet,
és Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
vízdíjrendelete alapján az
alábbiak szerint biztosítja
a locsolási kedvezményt a
fogyasztók részére. 

Locsolási kedvezmé-
nyezettek köre: azon fo-
gyasztók, akik a tulajdo-
nukban álló kertes ingat-
lanoknál víz-csatorna
szolgáltatást vesznek
igénybe. A locsolási ked-
vezmény idôszaka: a szol-
gáltató szegedi üzemelte-
tési területén a locsolási
célú ivóvízhasználatra a
kedvezményt 6 hónapra,
április 1-jétôl szeptember
30-ig biztosítja.  A fo-
gyasztó köteles biztosíta-
ni a rendszeres és a záró
leolvasások idôpontjában
a leolvasásokat.

A locsolási kedvez-
mény biztosításának, el-
számolásának mûszaki
eszköze: a házi ivóvíz há-
lózaton lévô kerti kifolyó-
ra, vagy annak vezetéké-
be, a szolgáltató által be-
épített, de a fogyasztó tu-
lajdonába kerülô, hiteles
új mellékmérô. A mellék-
mérôt a szolgáltató köte-
les a leszerelést megaka-
dályozó zárral ellátni. A
mellékmérô védelmérôl
(mechanikai,  fagyás,
plombák) a fogyasztó kö-

teles gondoskodni. A ked-
vezménnyel érintett idô-
szakon kívül a mérô le-
szerelését, illetve felsze-
relését a fogyasztó kérhe-
ti, melyet díj ellenében a
szolgáltató köteles elvé-
gezni. A kiszerelt mellék-
mérôt a fogyasztónak kell
átadni, ôrzésérôl ô gon-
doskodik. 

A díjkedvezmény a lo-
csolási kedvezmény idô-
szakában a mellékmérôn
elfogyasztott vízmennyi-
ség csatornahasználati dí-
ja. A fogyasztó által fize-
tendô díj az igénybevétel
idôszakában a ténylege-
sen elfogyasztott víz és a
többletleolvasási, számlá-
zási feladatok díja, melyet
a megállapodás rögzít.

Locsolási kedvezményt
az igénybevevônek kérel-
meznie kell, az erre rend-
szeresített  nyomtatvá-
nyon. A kérelemhez csa-
tolni kell a mûszaki terve-
ket, mûszaki leírást, mely
tartalmazza a kérelmezô,
a tervezô azonosítására
alkalmas adatokat, a be-
építésre kerülô mérôbe-
rendezés típusát, paramé-
tereit, az érintett ingatlan
helyszínrajzi vázlatát, há-
zi ivóvízhálózatát, ezek
tartozékait, külön megje-
lölve a „locsolási mellék-
mérô” beépítésének he-
lyét, módját, szerelési raj-
zát. A mellékmérô elhe-
lyezése során nem köve-

telmény az önálló mérô-
akna kialakítása. 

A locsolási kedvez-
mény igénybevételével
érintett ingatlannak ren-
delkezni kell mért ivóvíz
és szennyvízcsatorna be-
kötéssel. A kérelmezônek
30 napon túli víz-csator-
nadíj tartozása nem lehet,
rendelkeznie kell a fo-
gyasztási helyre érvényes
közszolgáltatási szerzô-
déssel. A locsolási ked-
vezmény igénybevételére
megállapodást kell kötni
legkésôbb az igénybevétel
megkezdésének napján.

A szolgáltató a benyúj-
tott kérelmeket 15 napon
belôl köteles – szükség
esetén helyszíni szemle
lefolytatásával – elbírálni,
elutasítás esetén annak in-
dokairól írásban köteles
értesíteni a fogyasztót,
kérelmezôt. A szolgáltató
köteles az engedély alap-
ján a fogyasztó írásos
megrendelését a megren-
deléstôl számított 15 na-
pon belül teljesíteni. A
beépítés, nyilvántartásba
vétel díját a fogyasztó a
helyszínen köteles megfi-
zetni.

A szolgáltató a locsolá-
si kedvezmény biztosítá-
sát azon fogyasztónál uta-
síthatja el, akinek: kérel-
me nem felel meg a fenti
elôírásoknak; az igénybe-
jelentése – szolgáltató ál-
tal lefolytatott, jegyzô-

könyvezett ellenôrzés
alapján – valótlan adato-
kat tartalmaz.

A szolgáltató a locsolá-
si kedvezmény biztosítá-
sának idején, azon fo-
gyasztónál mondhatja fel,
vonhatja vissza – azonnali
hatállyal – a kedvezmény
biztosítását, aki: 30 napot
meghaladó díjtartozást
halmoz fel, a mellékmé-
rôs fogyasztási helyrôl a
vízhasználatot nem csak
locsolási célra használja,
illetve más ingatlanra is
biztosítja; a szolgáltató
helyszíni ellenôrzését
megakadályozza.

Az igénybejelentési
nyomtatvány, kedvez-
mény biztosítására szóló
megállapodás 2-2 eredeti
példányban készül, mely-
bôl egy példányt a locso-
lási kedvezményt igénylô
fogyasztó kap. 

A kedvezmény nem ve-
hetô igénybe az önkor-
mányzat által elrendelt lo-
csolási tilalom idôszaká-
ban. A kedvezmény
igénybevételét minden
évben meg kell újítani.
Amennyiben a már enge-
délyezett és beszerelt víz-
mérôre vonatkozik a kére-
lem, a szolgáltató köteles
15 napon belül a kérelmet
elbírálni és a mellékmérôt
számlázási szempontból
átvenni, számlázási rend-
szerébe beilleszteni.   

Szegedi Vízmû Rt.

Fogadóórák 
Az algyôi polgármesteri hivatalban minden szerdán 14-17

óra között önkormányzati képviselôk tartanak fogadóórát.
Június   2-án:  Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede.
Június   9-én:  Bakos József és dr. Gonda János.
Június 16-án: Vidács László és Beke Tamás.
Június 23-án: dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sándor.
Június 30-án: Bakos András és Borbély János.
A polgármester: 
dr. Piri József június 9-én és 23-án várja az érdeklôdôket.
Az alpolgármester: 
Molnárné Vida Zsuzsanna június 2-án, 16-án és 30-án tart

fogadóórát.

Bankautomata 
a Takarékszövetkezetben

A Partiscum Takarékszövetkezet úgy döntött, hogy 2004. I.
félév végére bankjegykiadó automatát helyez üzembe Algyôn,
a Búvár utca 2. szám alatti kirendeltségben.

Az automatának beltéri elhelyezést biztosítanak, ami azt
jelenti, hogy a takarékszövetkezeti fiók jelenlegi elôterében
egy ajtó beléptetô rendszert követôen lehet majd a pénzt
kivenni. A készülék alkalmas lesz készpénz feladására, mobil
telefon feltöltésére is. Az automata bármelyik pénzintézet által
kibocsátott kártyát elfogadja.
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Óvodai szünet
A szokásos nyári takarítási szünet az Algyôi Szivárvány Óvodában idén augusztus 2 –

augusztus 31. között, 4 héten át tart. Az óvodai nevelési év kezdete: szeptember 1.
(szerda).  A 2004-2005. nevelési évre felvett új ovis gyermek száma: 26 fô. A névsor az
óvoda hirdetôtábláján megtekinthetô.

Játszó-
délelôtt 

Az új gyermekeket az
óvodába várják augusz-
tus 31-én (kedd) 8-tól 12
óráig, hogy megismer-
kedjenek az intéz-
ménnyel, az óvó nénikkel
és leendô pajtásaikkal.

Szülôi értekezlet 
Az új óvodások szülei részére: augusztus 30-án (hétfô) 17

órától tartanak értekezletet.

Június 
az iskolában 

3-án 7-17 óra: Ebédfizetés.
4-én: Tanulmányi kirándulás.
12-én: Jutalomkirándulás Jász-

berénybe.
15-én: Utolsó tanítási nap.
18-án 17 óra: Ballagás és tan-

évzáró ünnepség.
Június 22-tôl augusztus 31-ig

keddi napokon  8-tól 10
óráig atlétikaedzést tart Fic-
sór Barnabás.

Ovi foci nyáron
Nyári táborozásra várják az

OVI-FOCI aktív résztvevôit az
algyôi szabadidôközpontba június
28-tól július 2-ig (1 hét) naponta
8-16 óráig. Tábor vezetô: Klement
Jánosné Marcsi óvó néni. A
jelentkezés helye: Szivárvány
Óvoda. Bôvebb felvilágosítást az
óvodában kaphatnak.

Diáksport
Április elején Szeged adott otthont az év legrangosabb atléti-

kai eseményének a Többpróba Bajnokságnak. Algyô körzetét
összevonták a szegedi iskolákkal, a mezôny erôs lett. Az algyôi
III. korcsoportos lányok és az elsô korcsoportos fiúk megnyer-
ték az iskolák közti versenyt, a III. korcsoportos fiúk a 3., a IV.
korcsoportos lányok a 2. helyen végeztek és bejutottak a me-
gyei döntôbe. Az egyéni értékelésnél kiemelkedett Nagy Enikô,
Rácz Gábor, Boldizsár Dániel, Rózsa Bettina teljesítménye. A
megyei döntôben a III. korcsoportos lányok a 3., a fiúk a 4., a
IV. korcsoportos fiúk a 6., míg a lányok a 7. helyen végeztek.
Az egyéni versenyben Rácz Gábor 2. (ezzel országos döntôs),
Nagy Enikô 4., Szabó Brigitta 5. helyezést ért el. Az I. korcso-
portosok között csak körzeti versenyt rendeztek, ahol az algyôi
csapatok az 1. helyen végeztek. Kiemelkedô teljesítményt nyúj-
tott: Pap Vilmos, Portörô Renáta.

Május 14-én rendezték meg a Csongrád Megyei Egyéni
Gyermekbajnokságot. Az elsô helyezettek Csongrád megye
bajnokai. Az algyôiek közül Balogh Ádám 1. 60 m futás, 1. tá-
volugrás; Retkovszki Erzsébet 1. kislabdadobás; Baranyai Ani-
ta 1. 60 m futás, 2. távolugrás; Gál Péter 4. kislabda-dobás; Ko-
vács Dezsô 2. kislabda-dobás, 3. 800 m futás; Vér Krisztina 2.
60 m futás, 2. 800 m futás; Kovács Vivien 3. 800 m futás.

Tömegsport események: az olimpiai ötpróba futásra 30 tanu-
ló nevezett és teljesítette a 12 kilométeres, illetve a 24 kilomé-
teres távot. A kerékpár versenyt 18 tanuló teljesítette és vehette
fel a program lezárásaként az értékes jutalmakat. Ezzel a más-
fél éves  rendezvénysorozat befejezôdött, az iskolák versenyé-
nek értékelése folyamatban van, ahol az algyôi intézménynek
igen jók az esélyei. Az algyôi tanulók közül 32-en vettek részt
a Matáv által szervezett utcai futáson Szegeden, ahol a táv 3,5
kilométer volt. Az algyôi iskola májusban részt vett a drogmen-
tes Magyarországért futáson. 

Étkezési kedvezmény
Az óvodás gyermekek étkeztetési kedvezményre jogosultak

az alábbiak szerint, amelyrôl a szülônek nyilatkoznia kell.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülô gyermek
után az intézményi térítési díj ingyenes. 

Három és több gyermek esetén gyermekenként a térítési díj
50%. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 50%. A
kedvezmény csak egy jogcímen vehetô igénybe. A
nyilatkozatokat az óvoda gazdasági irodájában kell leadni
július 15-ig.

Óvodai térítési díj befizetése
A gyermek óvodai ellátásának díját június 3-án (csütörtök),

július 5-én (hétfô), augusztus 30-án (hétfô) lehet befizetniük
a szülôknek.

„Fruska Gora Ökoprojekt”
Az Algyôi Általános Iskola meghívást kapott a Novi Sadi

Egyetem és a Zarko Zrenjanin Általános Iskola által szervezett
Fruska Gora Ökoprojekt 2004. április 16-20. címû nemzetközi
programba. Magyarországot az algyôi iskola képviselte nyolc
hetedikes tanulóval: Bakos Gabriella, Bús Renáta, Elekes
Klaudia, Gál Attila, Karácsonyi Edina, Kiss Anikó, Miklós
Attila, Szabó Szilvia vett részt a találkozón. A csoportot Iván
Zsuzsanna igazgatónô és Csikós Csaba tanár úr (CSEMETE)
vezette. A projekt célja a természettudományos tehetség-
gondozás, ezért az egyetem ifjú kutatói, tanárai olyan szakmai
programot állítottak össze, amiben volt geológia, ökológia,
ornitológia, herpetológia, botanika, hidrobiológia, de
megtanították a növény- és rovarpreparátum készítést is. A
résztvevôk Novi Sadról és Temesvárról érkeztek, magyarul
nem tudtak, egymással csak angolul vagy németül
beszélhettek, ezért a kommunikáció jó nyelvgyakorlást is
kínált. Az elôadásokon kívül sok terepi program volt:
hegymászás, barlangászás, madarászás. A kevés szabadidôben
a napi „tudományok” összegzése, lejegyzése mellett volt idô a
kosarazásra is. A bemutatkozó mûsorok lehetôséget adtak arra,
hogy a résztvevôk betekintést nyerjenek egymás kultúrájába is. 
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Konferencia
Az Algyôi Általános Iskola május 20-án konferenciát

szervezett “Tanulásfejlesztés, iskolafejlesztés a környeze-
ti nevelés eszközeivel” címmel. A tanácskozás módszer-
tani segítséget nyújtott az iskoláknak a pedagógiai prog-
ramjukban megfogalmazottak gyakorlati megvalósításá-
hoz, ami kiváló lehetôséget ad az iskolafejlesztéshez. A
tanácskozáson részt vettek a dél-alföldi régió környezô
iskoláinak igazgatói, tanítói, tanárai, és óvónôi. 

Az ünnepélyes megnyitót egy gyermekszíndarab be-
mutatása követte, majd dr. Havas Péter, az  Országos
Közoktatási Intézet tudományos fômunkatársa tartott elô-
adást. Ezt követték a csoportfoglalkozások: alsó tagozat,
természettudományos tárgyak, humán- és készségtár-
gyak, modulok, osztályfônökök, óvónôk címmel. A nap
eredményeinek összefoglalásával zárult a konferencia.

Horgászverseny
Május 16-án az algyôi diákok horgászversenyen vettek részt,

melyet a Kormorán Horgászegyesület szervezett és az Algyô
Sportjáért Közalapítvány támogatott. A verseny eredményét a
fogott halak mennyisége és az elméleti tudás döntötte el. A
program iránt nagy volt az érdeklôdés, 60 tanuló vett részt a
halfogásban a következô eredménnyel. 

Alsó tagozat lányok: 1. Kiss Evelyn, 2. Mihály Alexandra, 3.
Nagy Lilla; fiúk:  1. Bakos Máté, 2. Baranyai Máté, 3. Rácz
Kristóf. Felsô tagozat lányok: 1. Szabó Eszter, 2. Marincus Ni-
kolett, 3. Kotogán Beatrix; fiúk: 1. Bakos Lóránt, 2. Bús Nor-
bert, 3. Varga Tamás.

A gyerekek tízórait és sok szép ajándékot kaptak. Köszönik
a szervezôk és támogatók munkáját.

Gyerekszáj
Az óvodának van tornaterme. A

gyermekek nagyon szeretik, és vár-
ják a napot, amikor “nagy testne-
velés” foglalkozásra kerülhet sor.
Kitti vágyakozóan érdeklôdött:

– Mikor megyünk a temteri-
toromba?

Alsósok matematika sikerei 
Az algyôi iskola alsó tagozatos tanulóinak évfolyamonként

szerveztek matematika versenyt. Eredmények: 
1.osztály: I. Miklós Dávid, II. Molnár Krisztián 1.b, III.

Szûcs Lilla 1.b. 2.osztály: I. Kiss Evelyn 2.a, II. Molnár Dóra
2.a, III. Gál Krisztián 2.b.  3.osztály: I. Szûcs László 3.b, II.
Gál Gergô 3.a, III. Rácz Kristóf 3.a. 4.osztály: I. Nagy Lilla
4.b, II. Németh Nikolett 4.b, III. Jani Lilla 4.a.

A területi matematika versenyen a 2.-3.-4. osztályosok
közül az I. és II. helyezést elért tanulók indulhattak. Ott Szûcs
László III. helyezést ért el, felkészítô tanítója: Ördöghné P.
Erzsébet. Németh Nikolett II. helyezett lett, felkészítô tanítója
Tóthné Molnár Ágota. A két algyôi diák indult a megyei
versenyen, ahol megérdemelten képvisele az iskolát.

„Madarak – Fák” Napja 
Kistérségi természetismereti vetélkedô
Hagyományainkhoz híven az idén is természetismereti

vetélkedôre hívtuk a Homokháti Iskolaszövetséghez tartozó
iskolák tanulóit. Az alsó tagozatos tanulók játékos formában
adtak számot tudásukról.

Eredmények: I. Szárnyaló Madarak csapata – Balástya; II.
Algyôi Kosárfonók csapata (Gyôrfi Judit 4.b, Husztik Dániel
3.a, Bakos Sándor 2.a), III. Doma Manók csapata –
Domaszék.

Területi nyelvtan 
és helyesírás verseny

A versenyen a 2., 3., 4. osztályos tanulók közül az iskolai
versenyen I. helyezést elért tanulók indulhattak. Az algyôi
iskolát Molnár Dóra 2.a, Rácz Kristóf 3.a, Zsoldos Norbert
4.b  képviselte. Rácz Kristóf III. helyezést ért el, felkészítôje:
Torma Tiborné.

DÖK-nap
Április 28-án Sport-nappal egybekötött diák-önkormányzati

napot tartottak az Algyôi Általános Iskolában, melyet az Algyô
Sportjáért Közalapítvány támogatott. A programokat igyekeztek
úgy összeállítani, hogy a sporton és a különbözô ügyességi
játékokon kívül a tanulóknak az iskola profiljának megfelelôen
“zöld”-programokban is legyen részük.

Az alsósoknak a nap gyalogtúrával indult, melyet rajzverseny,
kötélhúzás, focimeccsek, hullahoppozás, ugráló kötelezés,
sorversenyek követtek. Igen sok szülô is a gyermekével tartott.
Együtt játszottak, segítették a versenyek szervezését. Köszönet
érte! Máskor is számítanak aktív közremûködésükre!

A felsôsöknek az elsô feladat közös futás volt a töltésen,
melyben a tanulók osztályonként mérték össze gyorsaságukat és
kitartásukat. Ezt követôen több program közül lehetett választani.
Sokan a szabadban töltötték ezt az idôt kerékpártúrán. Volt, aki a
súlylökésben és távolugrásban mutatta meg tehetségét, mások az
ügyességi vetélkedôre neveztek be. Az iskolaudvaron rendezték
meg az aszfalt-rajzversenyt, ahol nagyon sok szép állatrajz
készült. A salátakészítô-verseny közben beszélgethettek a tanulók
az egészséges táplálkozásról, majd egymás eredményes munkáját
elismerve el is fogyaszthatták a zöldségbôl készült finomságokat.
Papírt is lehetett hajtogatni akár anyák napjára, akár más
alkalomra. Végezetül az iskola történetének ismeretérôl
vetélkedô formájában adhattak számot tudásukról az ez irányban
érdeklôdô tanulók. E programok befejeztével az osztályok
kihívták egymást különbözô labdajáték-mérkôzésekre, melyeken
mindenki ügyesen helytállt.

A programválasztékból minden gyerek talált kedvére való
foglalkozást, így igen kellemesen töltötték el ezt a napot.  

RÁBAGÁZ BT vállal :
* Lakások, magánházak építése, kivitelezése,

* épületgépészet,
* csatorna, víz, gáz tervezése, kivitelezése.

Gyubák József okleveles gépészmérnök
Tel⁄fax: 268-086, 30⁄49-32-533 Algyô, Bartók Béla u. 53.
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Május 1-jén Hebertsfeldenben

Különleges csatlakozás
Április utolsó hetét az algyôi

iskola tanárai Hebertsfeldenben
tölthették. A rendkívül gazdag
szakmai program keretében bete-
kintést nyerhettünk a német okta-
tási rendszer mûködésébe az alsó
tagozatos iskolától kezdve, a
szakközépiskolán át, egészen az
elhelyezkedési lehetôségekig, va-
gyis a munkahelyig. 

Az általános iskolában sok órán
vehettünk részt, mely tágította
módszertani lehetôségeinket.
Részt vehettünk írásoktatáson,
környezeti foglalkozáson, mate-
matika órán, informatikai órán,
nyelvi órán, mûvészeti órán, és fe-
lejthetetlen perceket éltünk át a
testnevelés órán, ahol bemutatták,
hogyan tanulják az egykerekû bi-
ciklizést és az egyéb akrobatikus
mozgásformákat. Az iskolai láto-
gatást különleges program zárta.
Önkéntes iskola-est keretében be-
mutatót tartottak az ottani tanulók,
a mûsor után a szülôk és szerény
csapatunk által készített enniva-
lókból válogathattak a résztvevôk.
Örültünk, hogy bográcsban fôtt
gulyásunk is hozzájárulhatott az
iskola alapítványának gyarapításá-
hoz. Kellemes estét töltöttünk el
együtt, jó volt látni, milyen össze-
tartás van szülô, gyerek, pedagó-
gus, iskola között.

Az utolsó napon egy kis kirán-
dulás is belefért a programba. El-
látogattunk Königsee-be, majd
Salzburgba. Ez a nap az Magyar-
ország uniós csatlakozásának nap-
ja volt. Este különleges program-
mal vártak vendéglátóink. Termé-
szetesen a finom bajor vacsora

mellett az iskola igazgatója meg-
ható beszédet mondott, melyben
kifejezte örömét a csatlakozás mi-
att, illetve összefoglalta, hogy az
országunk története során mennyi-
re fontos volt mindig is a fejlôdés
vágya, a nyugathoz tartozás. Kon-
rad Hofer igazgató úr köszöntôjé-
ben hangsúlyozta: „Az ezeréves
történelem során Magyarország
vezérfonala a politikai esemé-
nyekben az volt, hogy országát és
népét bekösse az európai, nyugati
keresztény népközösségbe… Ha-
bár a görög-keleti tartomány köze-
lebb feküdt, I. István magyar ki-
rály mégis a latin-nyugati tartomá-
nyok felé fordult, és házasságköté-
sével – Bajor Gizella hercegnôvel
– létrehozott egy kapcsolatot a
nyugati uralkodó dinasztiával.

Ez a kapcsolat sokszor szere-
pet játszott a magyar történelem-
ben. Magyarország földrajzi és
kulturális szempontból fontos tá-
maszpontja volt nyugatnak… Ez
nem volt mindig könnyû feladat,
sokszor érzékelték ezt a magya-
rok. Ôrként állták  a tatárjárást, az
elôrenyomuló török támadásait és
végül a szovjet uralmat… Mind-
ezek ellenére nem fordult el Ma-
gyarország Európától, mindig
nyugat felé tekintett.

És milyen szerepet játszik ma
Európa a magyarok tudatosságá-
ban, vagy hogyan néz ki ma Ma-
gyarország a mi tudatosságunk-
ban? Az én tudatos észrevételeim
a történelmi eseményekrôl a má-
sodik világháború befejezésével
kezdôdött. Szülôi udvaromon
amerikai katonák szállásolták be

magukat. Aztán egy napon lovas
kocsik jöttek. Magyarok vol-
tak…, sokan itt maradtak Bajo-
rországban…Volt köztük egy or-
vos is, aki anyám kisujját meg-
mentette, melyet az itteni orvos
amputálni akart.

Aztán megéltem elsô saját rá-
diómon 1956 dramatikus napjait,
melyekben Magyarország ismét
kimutatta, hogy európai-nyugat-
hoz tartozónak érzi magát.

És végül ismét Magyarország
volt az, aki bátran a fogóhoz nyúlt
és felvágta a vasfüggönyt… A vas-
függöny lehullása után Magyaror-
szág nagy kívánsága volt, hogy
felvegyék az Európai Unióba…

Magyarországnak hatalmas
erôfeszítésébe került, hogy a fel-
vételi követelményeket teljesítse.
A mai napon 2004. május 1-én,
Magyarország néhány órája tagja
ennek a nagy nemzetközösség-
nek, szorosan belefonódva Euró-
pába.

Mit remélnek most a magya-
rok ettôl a tagságtól? Mit remél
az a 25 EU állam a nagy egyez-
ségtôl? Elsôsorban békét, szabad-
ságot melyek alapvetô feltételei
egy jó jövônek!… Európa most
egy alakulat, mely a jövôre nézve
igazi lehetôség egy tartós békére
és szabadságra. Háborúk a 25 ál-
lam között, melyek most az Euró-
pai Unióhoz tartoznak már bizo-
nyára nem lesznek. Ez magában
egy érték… A szabadság és a bé-
ke a legfontosabb pillér, amelyre
az Európai Unió támaszkodik…

Az, amit Magyarország és Eu-
rópa nemzetisége kíván, a szociá-

lis igazság: ezt teljesíteni a legne-
hezebb… A szociális igazságos-
ság megteremtése sok erôt, átér-
zési képességet igényel… A szo-
ciális igazságosság sikerülhet Eu-
rópában, hiszen közös gyökereink
vannak, melyekbôl erôt meríthe-
tünk. Ez a keresztény-nyugat ér-
tékrend, melyhez a magyarok az
ezeréves történelmünkben iga-
zodtak…

Azt kívánjuk mindannyi-
unknak a mai napon – Európa jö-
vôjének –, hogy az elmúlt, egyes
népek  és nemzetiségek  keserû
sorsa  után   az  unio  a béke, a
szabadság és a szociális    igazsá-
gosság nagy közössége legyen!

Kívánjuk ezt a magyar népnek
és különösen Algyô polgárainak,
akik barátságukkal pillantásukat
tudatosan nyugat felé vetették, és
így Magyarország tradícióját ki-
fejezték.

Magyarország régóta a nyugati
területhez tartozott és oda akar a
jövôben tartozni, Európának egy
jó partnere lenni. Nem akarjuk
azonban a mai napon azokat a
nemzeteket elfelejteni, akik még
nem tartoznak az EU-hoz. Mert
ott sajnos a belsô béke hiányzik,
az emberek a mindennapi életben
elképzelhetetlen gazdasági és
szociális körülmények között él-
nek. És itt megint Magyarország
az az ország, amely ezekhez leg-
közelebb áll, velük szenved, mert
magyar testvérek élnek ott: Ro-
mániában, Szerbiában. Kívánjuk
nekik is, hogy a szabadság és bé-
ke betérjen, hogy ott is a szociális
igazságosság kialakulhasson.”

Eljött a nyár
Eljött végre a várva-várt június, vagyis az

iskolai tanév vége. Ez után már minden diák
azt tesz, amit szeretne. Bár van, aki nem tud,
mit kezdeni magával a hirtelen jött szabadidô-
ben. Most ezeknek a diákoknak próbálok se-
gíteni, de természetesen más is igénybe veheti
az “ötleteimet”. Ebben az évben is rendeznek
a faluban különbözô foglalkozásokat, így
mindenki megtalálja a hozzá legközelebb ál-
lót. A kézmûves táboroktól kezdve a számító-
gépes táborokig mindenki választhat a neki
legjobban tetszôbôl. 

Ha már szóba hoztam a számítógépes és
újságíró tábort, akkor egy kicsit írok róla. Ta-
valy, amikor megrendezték ezt az érdekes
foglalkozást, én is jelentkeztem, és nem bán-

tam meg. Nagyon jó volt a közösség és sok
érdekes dolgot tanultunk meg. A végére pedig
elkészült az újság, amit 5 napig együtt készí-
tettünk.  Ez a pár nap, amit majd együtt eltölt-
hettek, nemcsak hasznos lesz számotokra, ha-
nem barátokkal együtt ismerkedhettek a szá-
mítógéppel és az újságszerkesztés alapjaival.
A táborokon kívül érdemes felkeresni a
könyvtár régi, poros, de annál izgalmasabb
könyveit is.

Ne feledkezzetek meg a nyári fürdôzésrôl,
barátokról és a nyaralásról! Az iskola pedig
szeptember 1-jéig eszetekbe se jusson!

Mindenkinek tartalmas, élményekben dús,
meleg nyarat kívánok!

Nagy Barna Krisztina

Portyák 
a Rákóczi-táborban

Az Algyôi Könyvtár és Tájház által szervezett
tábor július 12-16 között a “A nagyságos fejede-
lem” címet viseli. A Rákóczi-táborba azokat a
gyerekeket várjuk, akik szeretik a történelmet.
Az Eger melletti – bogácsi – táborban kirándu-
lunk történelmi emlékhelyekre (Eger, Sárospa-
tak, Ónod), történelmi eseményeket elevenítünk
fel játékosan, éjszakai portyákat, rajtaütéseket
szervezünk. Természetesen sokat versengünk,
ügyeskedünk, játszunk, strandolunk, túrázunk és
felfedezünk. 

Ha felkeltettük érdeklôdésedet, jelentkezz a
könyvtárban (június 12-ig), és fizesd be a 10.000
forintos részvételi díjat!
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ÉPÍTKEZÉSBÔL 
KIMARADVA 

FÉLÁRON  
ELADÓ

✔ 21 db  10-es válaszfaltégla
✔ 28 db  cserép kefni
✔ 53 db  B-30-as tégla
✔ 2 db “E” gerenda 3,2 m

Telefon : 30⁄9982-200

ISMERI AZ AVON 
KOZMETIKUMOKAT?

Szeretne olcsóbban 
hozzájutni jó minôségû

termékeinkhez?
Termékismeretet, 

kozmetikai képzést,
ajándékokat, 15–30 %
árengedményt kínálunk.
Hívjon, tájékoztatom!

Termékmintát tesztelhet.
Molnárné Flórián Éva:

30-354-3517   

TEMETÔ MELLETTI “ICU” VIRÁGÜZLET
vállal temetésre:

❧ családi koszorú, koszorú
❧ sírcsokor, sírpárna készítést.

Kapható az üzletben:
❦ virágföld, egynyári palánta

❦ sziklakerti évelô, fagytûrô növény
❦ cserepes virág

❦ tápoldat
❦ selyemvirág

❦ koszorúk selyem és száraz virággal
❦ vágott virág, alkalmi csokrok készítésére,

”Ballagásra rendelést felveszek”

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: 
de. 7-11-ig  du. 13-16 óráig

szombat-vasárnap: de. 7-11 óráig

Rendelést telefonon is felveszek – napközben:
06-20-328-4659 – este: 62⁄419-775
Várom kedves régi és új vásárlóimat!

Tóth Ilona

LEANDER, CITROMFA
DÍSZFÁK, TUJÁK, CLEMATIS (ISZALAG)

ÁFONYA, SZIKLAKERTI ÉS TAVI NÖVÉNY

Füge, kivi, narancs és mandarinfa, babér, murvafürt, golgo-
tavirág, fûszernövények, illatos virágzók, tárnicslonc, le-

vendula, sziklakerti évelôk és törpefenyôk, magnólia, hor-
tenzia, írisz, sorsfa, magyal, óriásvirágú mocsári hibiscus,

pampafû, bambusz.

FÁK: szomorú fûz, étkezési mogyoró, szivar, selyemakác,
mocsári ciprus, ginkgo biloba, szelíd és vadgesztenye,

gyertyán, szomorú barka, kárminpiros galagonya, oszlopos
csörgôfa, nyír, aranykôris, hárs, vérnyír, tulipánfa.

TERMESZTÔEDÉNYES NÖVÉNYEINK 
EGÉSZ ÉVBEN BIZTONSÁGOSAN ÜLTETHETÔK.

Szeged, körtöltés u. 31. 
Tescótól 100 m.

Nyitva: hétfôtôl 
péntekig: 9-17 óráig
szombat: 8-12 óráig

Tel.: 06-20-518-0038

KAMATTÁMOGATOTT HITELEK

Lakás: 

vásárlás
építés

bôvítés
korszerûsítés

felújítás
szabad felhasználás

Pl.: 500.000,-Ft 

felújítási kölcsön állami támogatással, 

gyorsított eljárásban: 

14.800,-Ft⁄hó 50 hónapra

ÜGYINTÉZÔI DÍJ NÉLKÜL!

Tel.: 20-571-5080

Körbálázást 
májustól egész évben 

folyamatosan vállalunk

(lucerna, szalma) 

Algyôn és környékén.

700,-Ft⁄bála.

Tel: 62⁄267-266 

R.: 06-20-988-5785

– Kômûves munkát
vállalok.

– Családi házak
kivitelezését (kulcsra

készen is)
– Átalakításokat,
hidegburkolást. 

KERESZTES ISTVÁN
vállalkozó

Tel.: 06⁄20-42-80-140
Algyô,  Kôfal u. 19.
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TARTSA KARBAN EGÉSZSÉGÉT!
A legtöbbet Ön teheti érte!

JÓGA = EGÉSZSÉG
A jógatanfolyamra bármikor bekapcsolódhat,
a lazító gyakorlatok könnyen elsajátíthatók.

A foglalkozások:

MINDEN HÉTEN SZERDÁN
délután 6 órakor kezdôdnek
az Új Iskola tornatermében.

Szeretettel várok
minden kedves érdeklôdôt!

Molnár István
jógaoktató

JÁZMIN VIRÁGÜZLET
júniusi ajánlata:

Ballag már a „kis” diák!
❀ óvodai és általános iskolai ballagásokra egyedi, 

különleges csokrok!

RENDELJE MEG IDÔBEN!

❀ menyasszonyi csokrok, egzotikus alkalmi csokrok, 
virágkosarak, virágtálak, 

partik, zsúrok, kertek díszítése

❀ talpas koszorúk, görögkoszorúk, sírpárnák, sírcsokrok,
urnadíszek

Értesítem vásárlóimat, hogy június 28-tól július 11-ig 
szabadság miatt ZÁRVA tartunk.

Nyitás: július 12 (hétfô) 8 óra. (Megértésüket köszönöm!)

Rendelésfelvétel: 06-30-515-9379
Nyitva: hétfôtôl péntekig: 8-12-ig  13-17-ig

szombat:     8-12-ig, vasárnap:    8-11-ig
Bajnai Ilona tanárnô-virágkötô.

Algyô, Bartók Béla u. 35.

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy községünk területén az Antenna Távközlési
Rt. megindítja szélessávú mikrohullámú internet szolgáltatását.

Kérdéseinkre Kiss Lajos lakossági üzletágvezetô válaszol.
– Milyen technológiát alkalmaznak a szolgáltatáshoz?
– Szolgáltatásunk mikrohullámon történik, leginkább a mobiltelefonok mûködésé-

hez tudnám hasonlítani. A község területén felállítunk egy antennát, és errôl sugároz-
zuk a jelet, melyet a lakosoknál elhelyezett antennavevôk fognak. A belsô kialakítást a
felmerülô igények szerint alakítjuk ki.

– Mennyit kell befizetni a szolgáltatás megindításához, és mennyi lesz a havi díj?
– A szolgáltatáshoz már belépési díj nélkül, havi bruttó 6.750,- forintért hozzá lehet jutni. Ez az ár tartalmazza a szolgálta-

tás eléréséhez szükséges antenna bérleti díját is. Ezért a díjért napi 24 órás elérhetôséget és szélessávú szolgáltatást biztosí-
tunk. Internetünk független minden egyéb távközlési szolgáltatástól, mint a televízió és a telefon, ezért a havi díj mellett
egyéb díjat nem kell fizetni.

– Mit jelent a szélessávú elérhetôség?
– Úgy tudnám érzékeltetni a különbséget, mint amikor kis képernyôjû televízió helyett egy nagyképernyôs plazmatévét né-

zünk. Az internet sokkal gyorsabb, jobb minôségû, és rövidebb idô alatt több információt tudunk letölteni a netrôl.
– Mennyire megbízható minôségû a szolgáltatásuk és hol mûködik már?
– Szolgáltatásunk minôségérôl a több évtizedes mikrohullámú technológia ismerete, használata, és persze a megfelelô mi-

nôségû eszközök gondoskodnak. Szolgáltatásaink már elérhetôek Szeged, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Soltvadkert, Baja
és Mezôberény területén is.

– Hol és hogyan lehet elôfizetni a szolgáltatásra?
– Szerzôdést a GYEVIÉP KHT irodájában lehet kötni. Itt kaphatnak részletes tájékoztatást a díjcsomagjainkról is.
Minden további részletes felvilágosítást a GYEVIÉP KHT irodájában kaphatnak meg, illetve hívhatják a:
Központi Ügyfélszolgálati Irodánkat. 

6728 Szeged, Fonógyári út 8. 
Tel.: 62⁄548-640
Fax: 62⁄548-641 
E-mail: info@atrtnet.hu
Nyitva tartás: H-P: 9- 17 

Köszönöm az információt, várom, hogy személyesen is igénybe vehessem szolgáltatásukat.                                         (X)
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Holdnaptár (6.) Paraszti regulák
Ha Medárd-napon esik, negyven napig mindig esik.
Virágos Szent János, éjszakád világos.

Ilyenkor minden kert vi-
rágba borul és csodálatosan
illatozik! Esténként az ember
legszívesebben csak kint ül-
dögélne a pompásan zöldellô
növények között, amelyeket
az elmúlt hetekben nevelge-
tett nagy gonddal. De alig-
hogy elvirágzott a margaréta,
szarkaláb, boglárka és a többi
kora nyári évelô, azonnal
vágjuk vissza ôket. Így ôsszel
másodszorra is tanúi lehetünk
csodaszép virágzásuknak!

Ha esôs a június, gyakran
támadják meg a gombák a ró-
zsákat.. Ezt úgy elôzhetjük
meg, ha zsurlóforrázattal per-
metezünk. Meghálálja a virá-
gok királynôje, ha hónap vé-
gén újratrágyázzuk a talaját.

A balkon és erkélyláda nö-
vényeinek is újabb tápanya-
gokra van szükségük.

Ha száraz és meleg a júni-
us, ne feledkezzünk meg a
rendszeres öntözésrôl. De so-
ha ne öntözzünk a déli hôség-
ben! Inkább reggelente vagy
esténként.

A paradicsomról vágjuk le
az oldalhajtásokat, mert ak-
kor nagyobb és erôsebb lesz a
vezérhajtás.

A gyümölcsfákról vágjuk
le a nem kívánatos sarjakat,
vadhajtásokat.

A fiatal palántákat késô
délután ültessük ki a kertbe,
éjszaka ugyanis regenerálód-
nak az esetleg megsérült haj-
szálgyökerek.

A fûszernövényeket a kora
délelôtti órákban szedjük,
amikor még nem túl erôs a
napsütés, a harmat viszont
már fölszáradt. Soha ne
gyûjtsünk esôs napokon fû-
szernövényeket, mert ilyen-
kor nem bontakozik ki az
aromájuk.

A palántázás, ültetés, vetés
alapszabálya:

A föld felett növekvô és fej-
lôdô növényeket és zöldségfé-
léket növô vagy leszálló old-
nál kell ültetni vagy elvetni.

A föld alatt növô zöldség
akkor fejlôdik jól, ha ügye-
lünk arra, hogy a vetés vagy
ültetés napja fogyó holdra

vagy leszálló holdra essék.
Pl. a paradicsom ültetéséhez,
vetéséhez termésnapot (kos,
oroszlán, nyilas) kell válasz-
tani.

Leveles zöldségeket (spe-
nót, saláta) levélnapon (rák,
skorpió, halak) kell ültetni,
vetni.

A gyökérzöldségeket (zel-
ler, répa, retek) gyökérnapon
(szûz, bika, bak).

A virágok számára legjobb
a virágnap (ikrek, mérleg,
vízöntô).

Újságíró lehetsz
Lehet még jelentkezni a könyvtár számítógépes és újságíró

táborába. Ennek idôpontja: augusztus 9-13.
Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnének megismer-

kedni a számítógéppel, vagy ha már ismerik, akkor szeretnék
elmélyíteni tudásukat. A résztvevôknek alkalmuk lesz gyako-
rolni eddigi ismereteiket, használni az internetet és természete-
sen a versengés, a játék sem marad ki a programból. Ellátoga-
tunk egy nyomdába, és megnézzük Szeged nevezetességeit is.
A tábor végére összeállítjuk a “Telenyár” címû újság 2. számát
(az elsô tavaly nyáron jelent meg). Az újság írásában, az il-
lusztrációk elkészítésében, a szerkesztésben minden résztvevô
szerepet kap. Az újság megjelenik az Algyôi Hírmondó szep-
temberi számában is.  A programok reggel 9 órától délután 16
óráig tartanak.  Részvételi díj: 5000 forint, melyben a három-
szori étkezés és a programok költsége is benne foglaltatik. 

Jelentkezés: június 12-ig a könyvtárban.

Társastánc és versenytánc 
A táncmûvészet egyik ágát, a társastáncot és a versenytáncot

a nemzetközi hírnévvel rendelkezô, válogatott sportolói múltú
házaspár, Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán képviseli évek óta
Algyôn. Sokan tanulhattak tôlük, gyermekek és felnôttek egy-
aránt különbözô szervezeti keretek között. 

2002 óta hallunk az általuk vezetett FIESTA TÁNC Sport és
Oktatási Kht.-ról, amely a faluházzal karöltve több táncos ren-
dezvényt szervezett már örömére. Ezen kívül a legtöbb nagy-
községi programon is bemutatkoznak az egyre ügyesedô tanít-
ványaik.  A különbözô csoportjaik táncórái órarend szerint zaj-
lanak az általános iskola Kosárfonó utcai tornatermében és a
faluházban. A FIESTA TÁNC Sport és Oktatási Kht. fenntartá-
sával mûködik a Pálinkó Lujza Mûvészeti Magántánciskola,
amely az alapfokú mûvészetoktatás megvalósításával célul tûz-
te ki, hogy minél többek számára legyen elérhetô a tánc, a
mozgásmûvészet. A mûvészeti iskola ugyanúgy, mint a kötele-
zô közoktatás, tanévrôl tanévre, órarend és pedagógiai prog-
ram alapján végzi tevékenységét, szigorúan meghatározott kö-
rülmények között.

A tanulóknak most, iskolaév végén kell jelentkezniük a kö-
vetkezô, 2004-2005-ös tanévre, hogy a kereteket biztosítani le-
hessen jövôre is.

Bárki, aki kedvet érez e mûfajjal ismerkedni, részletes felvi-
lágosítást kaphat, jelentkezhet az alábbiak szerint: júniusban a
faluház színháztermében minden szerdán és pénteken 18-19
óra között a FIESTA TÁNC Kht. vezetôinél, vagy telefonon a
62⁄ 470-380, illetve a 30⁄254-86-23-as számon.

Minden érdeklôdônek figyelmébe ajánljuk az intézmény
tanévzáró mûsorát, amelyet június 15-én (kedd) 18 órakor tar-
tanak a szegedi Makkosházi Általános Iskola tornatermében.
(Szeged, Ortutay u. 3.) A rendezvény nyilvános és ingyenes,
célja, hogy az érdeklôdô ismerje meg a tanszakot, az ott folyó
munkát és döntsön bekapcsolódik-e gyermeke is.

Pálinkó Lujza



10 Olvasói levelek 2004. júniusi Hírmondó

Tisztelt Olvasóink!
Köszönjük véleményüket, észrevétele-

iket. Szerkesztôségünk fenntartja a jogot
arra, hogy a beérkezett írásokat, észrevé-
teleket – a tartalom változatlanul hagyá-
sa mellett – esetenként rövidítve, szer-
kesztett formában adja közre. 

Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,
valóságtartalmukat nem áll módunkban
fölülvizsgálni. Kéziratokat nem ôrzünk
meg, és nem adunk vissza.

Szerkesztôség

Nyílt levél Borbély Jánoshoz
Kedves János!
Nem akarom hivatalosra

venni levelem stílusát, ismer-
jük egymást, ráadásul négy
éven keresztül gyakran vol-
tunk kapcsolatban az általam
is a falu fejlôdése érdekében
végzett önkormányzati mun-
ka kapcsán. Te, mint képvise-
lô, én pedig mint kültag a te-
rületfejlesztési bizottságban.
Sokszor egyetértettünk az
elénk került témák megítélé-
sében, de volt néhány téma,
amiben nem. Ezen témák
egyike a kábeltelevízió. Né-
zetkülönbségünknek az volt
az oka, hogy Te sohasem fo-
gadtad el tényként azt, hogy a
kábeltelevízió visszavonhatat-
lanul az Algyô Fejlôdéséért
Alapítvány tulajdona, ugyanis
neki ítélte jogerôsen a bíró-
ság. Azt sem fogadtad el,
hogy az Alapítvány jogos tu-
lajdona felett tulajdonosi jo-
gokat is akar gyakorolni,
mindig sandaságot véltél fel-
fedezni az Alapítvány kábel-
televízióval kapcsolatos tevé-
kenységében.

Azt gondolom, hogy sem-
mi probléma nincs, amikor
két ember nem ért egyet, ha
egyébként rendben mennek a
dolgok. Ez alatt azt értem,
hogy a döntések szakmai jogi
szempontok szerint, a közös-
ségi érdekeknek megfelelôen
idôben megszületnek, és azo-
kat ugyanilyen szempontokat
figyelembe véve végre is
hajtják. Ilyenkor azt is el tu-

dom fogadni, ha nem az én
álláspontom érvényesül.

Az Algyôi Hírmondó má-
jusi számában megjelent írá-
sodról nem tudom eldönteni –
pedig elolvastam vagy négy-
szer -, hogy az most Borbély
János meseíró, Borbély János
önkormányzati képviselô (a
“buckalakó”-t nem értem)
vagy netán a képviselô-testü-
let szószólója tollából magá-
nak a testületnek a vélemé-
nyét tükrözi-e. Bármelyik az
igaz, felháborító! Még akkor
is, ha az egészet egy mesébe
bújtattad, mert annak a szabá-
lyok szerint nincs valóságtar-
talma, vagy csak az és annyi,
amennyit a mesemondó akar,
de azért lehet vele zörgetni a
harasztot.

Az Alapítvány nevében az
arra illetékes személyek biz-
tos reagálnak írásodra, ezért
most nem bonyolódok bele,
hogy én is elmondjam: hány-
szor hozott a képviselô-testü-
let egymásnak ellentmondó
határozatokat, hányszor rúgta
fel az Alapítvánnyal kötött
írásos és szóbeli megállapo-
dásokat, és hányszor nem haj-
totta végre saját határozatát
sem. Talán emlékszel, hogy
ezeket én folyamatosan kifo-
gásoltam, mindig a törvényes,
játékszabályoknak megfelelô
eljárás betartására kértem a
bizottságot és a testületet. An-
nak sincs most aktualitása,
hogy a Hírközlési Felügyelet-
nél látott iratok tartalmáról és

összefüggéseirôl mondjak vé-
leményt, ugyanis ezek kérdé-
sében jelenleg zajlik egy bíró-
sági per, aminek végeredmé-
nyérôl a közvélemény – gon-
dolom – korrekt tájékoztatást
fog kapni. Természetesen
nem meseformában…

Annak, amit velem kapcso-
latosan írtál, viszont követ-
kezménye kell, hogy legyen.

Elmagyarázom, mi a prob-
lémám:

Te, mint önkormányzati
képviselô nagyon könnyen
visszaélsz státuszoddal, mert
akkor is hiteles információ-
forrásnak számítasz az algyôi
választópolgárok elôtt, ha
mondandódat, véleményedet
mesébe bújtatod, élô szemé-
lyekbôl mesefigurákat fa-
ragsz, és azokat a mese sza-
bályainak megfelelôen jó
vagy rossz oldalra rakod. Eb-
bôl az következik, hogy az
emberek jelentôs része azt is
készpénznek veszi, ha a leg-
nagyobb baromságokat írod
is le, mert mondhatják: ott
van köztük mindig, biztos
tudja, mi történt. Aztán. Visz-
szaéltél azzal is, hogy a Hír-
mondó szerkesztôbizottságá-
nak tagja vagy, és így kontroll
nélkül írhattál le bármit. Ho-
gyan állíthattál volna be kü-
lönben kuratóriumi tagként,
amikor nem vagyok, és soha
nem is voltam az. Úgy tu-
dom, a szerkesztôbizottság-
ban van melletted egy igazi
kuratóriumi tag, önkormány-

zati képviselô, neki fejbôl il-
lene tudni a kuratórium tagja-
inak névsorát. Ô Molnárné
Vida Zsuzsanna. De tagja
még a szerkesztôbizottságnak
rajtatok kívül még egy önkor-
mányzati képviselô: Karsai
Lászlóné és a polgármester,
dr. Piri József is. Csupa ta-
nult, a falu bizalmát élvezô
ember! Ezen kívül az is felhá-
borít, hogy egyfajta, az álta-
lad bemutatott közösség érde-
ke ellen cselekvô csoport tag-
jaként szerepeltetsz.

Az egyéb, engem közvetle-
nül nem érintô ferdítéseidrôl
nem beszélek.

De a lényegre térek. Kérlek
támogasd, hogy a velem kap-
csolatos téves információk és
beállítások helyesbítése érde-
kében ugyanazon újság kö-
vetkezô számának olvasói le-
velek rovatban, mint a meg-
kérdezése nélkül beszerkesz-
tett “csak” olvasó (nem kép-
viselô és⁄vagy szerkesztôbi-
zottsági tag) írása teljes terje-
delemben megjelenjen. És
tedd egyértelmûvé: a “mû” a
személyed, Borbély János
képviselô vagy a testület vé-
leményét, álláspontját tükrö-
zi-e? Újabb meseformulát
nem fogadok el. Az algyôie-
ket is a szikár tények érdek-
lik, nem a fantazmagória szü-
leményei.

Azt, hogy teszek-e és mi-
lyen további lépéseket, ezek
függvényében döntöm el.

Kiss Tibor

Helyreigazítás
A “Falunk fekélye, avagy egy kis al-

gyôi mese” címû, az Algyôi Hírmondó
májusi számában megjelent írásban félre-
érthetô módon szerepelt Gonda János ne-
ve, azt a látszatot keltve, mintha koráb-
ban kuratóriumi tag lett volna. A valóság
az, hogy nem volt az Algyô Fejlôdéséért
Alapítvány kuratóriumának tagja, így ne-
vének szerepeltetése miatt ezúton is elné-
zést kérünk.

Szerkesztôség

A levél
A szerkesztôbizottság május 19-i ülé-

sén nem Borbély János közbenjárására és
nem a “további lépések” elkerülése vé-
gett döntött az olvasói levél megjelente-
tése mellett. 

Örülünk minden olvasói vélemény-
nek. 

A Hírmondó egyik célja, hogy fóru-
mot adjon az algyôieket érdeklô kérdé-
sek megvitatásához.

Szerkesztôség
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Múltról, jelenrôl, jövôrôl – az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány
Kedves mesemondó polgártárs Borbély János

képviselô,  ,,buckalakó”!
Sajnálom, hogy Ön, aki önkormányzati képvise-

lôként régóta résztvevôje az Algyôt irányító csapat-
nak, ilyen mesével és tele csúsztatással, alapértel-
mezések hiányában írt levelet az Algyôi Hírmondó
Szerkesztôségének. Levele a konkrét tényeket nél-
külözi, a valós helyzetet elferdíti, valamint a jövô-
be mutató megoldás nélküli, ezért alábbiakban ki-
egészítésre kerül. 

Múlt
Kedves mesemondó Borbély János képviselô,

“buckalakó”!
A Magyar Köztársaságban a tulajdont elismerik,

ezt Ön sem kérdôjelezheti meg, hiszen a ténykedé-
sük alatt kialakult rendezetlenség következtében
évekig kellett a kábeltévés hálózat tulajdonjogáért
az alapítvány érdekeit védve bíróságra járni. A ki-
tartás és a magas szintû jogi képviselet eredmény-
nyel zárult, a Legfelsôbb Bíróság az Algyô Fejlô-
déséért Alapítványnak ítélte meg a hálózat tulaj-
donjogát, ezért szíveskedjen a döntést tényként el-
fogadni és amennyiben legközelebb levelet ír, ezt
közölni. Levelében elfelejtette megemlíteni, hogy
korábban Ön volt az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány
kuratóriumának elnöke, valamint a nagy csapatból
is többen rendezgették kurátorként 1998-ban a ren-
dezetlen állapotokat.  Mi okozta akkor az üzemel-
tetés és a beruházás kapcsán fellelhetô rendezetlen
állapotokat? Eredményként értékelem beismerését
Algyô lakossága felé, amelyhez akkor “jó szándé-
kú, de béna csapata adta a nevét”. “Szánandó em-
berek nem kértünk ilyen-olyan engedélyt, mert az
engedély is sok pénzbe kerül ott, ahol nincs pénz”. 

Ez a beismerés csupán töredéke annak a bûn-
nek, hibának, amelyet a megfáradt ôsök elkövettek.
Az alapítók képviselôjeként, jelenleg kuratóriumi
tag Bogdán Gábor ellenérték nélkül átadta volna a
kiépített kábeltelevíziós hálózatot az akkori üze-
meltetô társaságnak, egy kérése volt, “pénzügyileg
számoljanak el a korábbi évek gazdálkodásával”.
Az elszámolás nem történt meg, valószínûleg nem
voltak rendben a megfáradt ôsök nyilvántartásai.
Az ôsök jellemzôen nem szerették az írást, a hall-
gatólagos beleegyezésekre helyeztek különbözô ér-
dekekbôl nagyobb hangsúlyt. Az önkormányzat,
valamint a lakosság által történt befizetéssekkel
épült kábeltévés hálózat mûködését, értékének nö-
velését hallgatólagos megállapodásokkal végezték.
Kérem, szíveskedjen átértékelni véleményét, hi-
szen a lakosság felé beismerve az önkormányzat
anyagi támogatásával hosszú évek óta nem tudnak
elszámolni.  

Az alapítvány alapítói döntöttek arról, hogy a
hallgatólagos megállapodásokat elôtérbe helyezô
“megfáradt ôsöket” leváltják. A “megfáradt ôsök”
helyett új kuratóriumi tagokat kértek fel az Algyô
Fejlôdéséért Alapítvány mûködtetésére. Bogdán
Gábor, Gonda András, Hajdú Mihály, Molnárné
Vida Zsuzsa, Tóth Mátyás. A ”korábbi ôsök” ered-
ményes munkájának sikerét ekkor láthattuk, többen
jelentkeztek tulajdonosként igényt tartva az alapító
atyák gyümölcsére, a kábeltelevíziós hálózatra. A
feladatot megoldottuk, mûködött a hálózat és sike-
rült rendezetté tenni a tulajdoni állapotokat. Azóta
a hallgatólagos megállapodásokat megkötô csapat
mintha jól végezte volna feladatát, háttérbôl kriti-
zálja az utódokat, hogyan “támadt bennük tulajdo-
nosi öntudat”. 

Kedves mesemondó Borbély János képviselô,
“buckalakó”!

A tudatlanság nem bûn, annál inkább az, amikor
korábbi hibánkat felismerve másokra ármányko-
dunk, eltereljük egykor elkövetett vétkeink, ha-
nyagságaink következményeit. A döntéseinket is
palástoljuk azzal, hogy a megoldást nem segítjük,

folyamatosan rendezetlen állapotokat hangozta-
tunk.  Véleményével, hogy az algyôi lakosságnak
nincs igénye internetre és bôvített programcsoma-
got kínáló mûsorszolgáltatásra; nem tudok azono-
sulni. Üzleti kapcsolataink kialakítása, eredmé-
nyessége, munkahelyünk, gyerekeink fejlôdése, jö-
vôje függ attól, hogy környezetében milyen szintû
szolgáltatásokkal találkozik. Igenis nagy igénye
volna a lakosságnak, a bôvített szolgáltatásra. Kör-
nyezô települések rendszerben gondolkodó vezetôi
felismerték jelentôségét egy elismert szakmai szol-
gáltató bevonásának, hiszen a gazdaságos mûködés
feltétele egy optimális méretnagyság és elôfizetôi
létszám. 

Jelen
Az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány kuratóriuma

tisztában van azzal, hogy a tulajdonát képezô ká-
beltelevíziós hálózat mûködéséhez, fejlesztéséhez
nem rendelkezik pénzeszközzel, ezért ajánlatot tett
az önkormányzatnak, közös gazdasági társaság lét-
rehozására. Az alapítvány javaslatát a kábelteleví-
ziós hálózat átadására, AKTV Kft-be történô ap-
portálására vonatkozóan 2001. október 26.-án elfo-
gadta a képviselôtestület. Döntött arról, hogy az
elôkészített javaslat egy igazán elôre mutató lehe-
tôséget jelent a tulajdonosok, valamint a szolgálta-
tást igénybe vevôk számára. Sajnos a képviselôtes-
tületi döntést követôen további hajlandóság Önök
részérôl nem történt, hogy az elfogadott határozat
következetesen megvalósuljon.

Kiemelni szeretném: e határozatban foglaltakat
az akkori jegyzônek kellett volna a következô kép-
viselôtestületi ülésre elôkészíteni és beterjeszteni.
Ennek hiányában a kábeltelevíziós rendszer újra
rendezetlen tulajdoni állapotok felé haladt, mert tu-
lajdonosi hozzájárulás nélkül történtek hivatalok-
hoz bejelentések, átépítések, bôvítések.

A MatávkábelTV Kft akvizíciós törekvései ér-
dekében írásos vásárlási ajánlatot tett az Algyôi ká-
beltelevíziós hálózatra. Tudomásul véve azt a tényt,
hogy az AKTV Kft önkormányzati támogatásból
bôvítette a korábbi hálózatot, mindkét fél részére
megküldte ajánlatát, amelyet az Algyô Fejlôdéséért
Alapítvány támogatott. A MatávkábelTV Kft ren-
delkezik olyan hátérrel, amely a település határát
érintô optikai hálózatra történô csatlakozást meg-
valósíthatja és az algyôi elôfizetôk egységes prog-
ramkínálatot kaphatnak Szeged, valamint a környe-
zô városok, települések elôfizetôivel.

A vételi ár tisztességes nagyságot tükröz, amely
mindkét fél részére elfogadható lenne. A Matávká-
belTV Kft lehetôséget teremtene több tízmillió fo-
rint nagyságú hálózatfejlesztés megvalósítására te-
lepülésünkön, amely nagyságú beruházással az ön-
kormányzat nem fog a jövôben sem rendelkezni.
Az áldatlan helyzet megváltoztatása sokunk érde-
kével találkozik, amely a kisebb költségû és biz-
tonságosabb üzemeltetést a jelenlegi vételi lehetô-
ség mellett, léptékekkel szélesebb körû programkí-
nálatot, valamint internetes hozzáférést, biztosítana
a szolgáltatást igénybe vevôk részére.

Kedves mesemondó Borbély János képviselô,
“buckalakó”!

Levelében nem valóságnak megfelelôen tájé-
koztatja az Algyôi Hírmondó olvasóit: látszik, nem
vette a fáradságot, hogy összehasonlítsa a havidí-
jakra vonatkozó adatokat, ezért szíveskedjen meg-
tenni, és azt kôvetôen tájékoztatni az olvasókat.

Önnek tudnia kellene, hogy képviselô-testületi
döntést követôen az önkormányzat kereste meg vé-
teli szándékkal az Alapítványt; amennyiben hiá-
nyosak ezzel kapcsolatosan a rendelkezésre álló in-
formációi, szívesen bemutatom a határozatot. Tud-
nia kell azt is, hogy az Algyô Fejlôdéséért Alapít-
vány, mint a kábelhálózat tulajdonosa Üzemeltetési
Megállapodásban ellenérték nélkül adta át üzemel-

tetésre a hálózatot az AKTV Kft. részére. Ebben a
társaságban önkormányzati képviselôkbôl álló fel-
ügyelô-bizottság azóta több  millió forintot vett fel,
saját anyagi elônyük fontosabb, mint az algyôi kö-
zösség kábeltelevíziós szolgáltatásának növelése.

Az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány nem szíves-
séget kér az önkormányzattól, szeretne az alapítók
által elindított céloknak “nem hallgatólagosan”
megfelelni, a vagyonával gazdálkodni. 

A képviselô-testület egyes tagjai e törekvést
nem értékelik, összetévesztik a képviselôséget ha-
talmuk, pozíciójuk állandóságával. Jellemzô példa,
hogy a Hír Tv ajánlatát, mûsorát azért nem foghat-
juk Algyôn, mert a képviselô-testület a korábban
elfogadott határozatot a polgármester úr javaslatára
újból tárgyalta, és a képviselôk ekkor már nem sza-
vazták meg (a rendelkezésre álló anyagokat szíve-
sen bemutatom). Ez egy olyan lépés, amely a fejlô-
dés irányát tekintve megtiltaná a hírlapforgalmazó-
nak, hogy Magyar Nemzetet, Heti Választ ne for-
galmazzon.

Érthetetlennek tartjuk a képviselô-testület hoz-
záállását, nem a településen élô polgárok érdekeit
képviselve, konzerválják a múltbéli állapotokat, jö-
vôkép nélkül. Az önkormányzat kötelezô feladatai
közé nem tartozik a kábeltelevízió mûködtetése,
fenntartása, fejlesztése, hiszen szûkös költségvetés-
bôl a kötelezô feladatok ellátására kevesebb forrást
biztosíthat, valamint a képviselô-testület operatív
tevékenységét is nagymértékben leköti. A korábbi
nyilatkozatok szerint folyamatosan veszteséget je-
lent az üzemeltetô és annak tulajdonosa számára a
kábeltelevízióval foglalkozni.

Jövô
A MatávkábelTV Kft, mint szakmai társaság,

vételi ajánlatát továbbiakban is támogatjuk. Az al-
gyôi önkormányzat képviselôtestülete azonban -
nem tudni, tájékozatlanságból vagy egyéb a fent
felsorolt érdekekbôl - konokul ellenáll a hálózat
szakmai társaság részére történô átadása tekinteté-
ben. A MatávkábelTV Kft Szeged, Makó, Deszk,
Mórahalom, Kistelek, Balástya és Hódmezôvásár-
hely területén szolgáltat, ISO 9001:2000 minôség-
irányítási rendszer elôírásainak megfelelôen. Elôfi-
zetôik száma országosan meghaladja a 263 ezret.   

Kedves mesemondó polgártárs Borbély János
képviselô, ”buckalakó”!

A népi kezdeményezés eredményességét aján-
lom az Ön figyelmébe és kérem, vegye figyelembe
a lakosság igényét. Más szolgáltatásokat is maga
vezérel mindenki, aki nagy fényt akar, az nagyobb
izzót tesz a csillárba, többet fizet; aki nem, az keve-
sebbet és sötétebb van nála. Ugyanez igaz a gázra
és a fával történô ráfûtésre, vagy a vezetékes vízre
és a fúrott kútra.  

Kérjük a szolgáltatás bôvítése, biztonságossá té-
tele érdekében Önök is gondolkozzanak a szakmai
társaság ajánlatának elfogadása mellett. Sajnos le-
velébôl nem tûnik ki a megoldás, milyen elképze-
lése van az algyôi kábeltelevíziós hálózat színvona-
lának növelésére, a világban elfogadott internetes
hozzáférés megvalósítására.

Törekedtem arra, hogy az általam leírtak ne me-
seszerû álmokat jelentsenek.

Megfelelnek a valóságnak, amennyiben mesé-
nek tûnô véleményét továbbra is fenntartja, elôre
egyeztetett idôpontban szívesen állok rendelkezé-
sére egy lakossági fórum keretében bemutatva a
fent írtak iratanyagait, amelyet az érdeklôdô algyôi
lakosoknak is átadok.

Kérem addig is, szíveskedjen tanulmányozni a
korábban leírt 2001. október 26.-án kelt 154⁄2001.
számú képviselôtestületi határozatot!

Gonda András
Algyô Fejlôdéséért Alapítvány



DR. BAKÓ ILDIKÓ

háziorvos rendel

Június 01–04.:   12.00-tôl      16.30 óráig
Június 07–11.:     8.00-tól      12.30 óráig
Június 14–18.:   12.00-tól      16.30 óráig
Június 21–25.:     8.00-tól      12.30 óráig
Június 28–30.:   12.00-tól      16.30 óráig
Július  01–02.:   12.00-tól      16.30 óráig
Július  05–09.:     8.00-tól      12.30 óráig

Üzemorvosi szûrôvizsgálat és hivatásos jogo-

sítvány hosszabbítása, elôzetes telefonbejelentkezés

alapján.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése

HétfŒ, szerda: 8.15 –14.15

Kedd, csütörtök: 12.00–18.00

Péntek: 9.00–14.00

Egészségház u. 42.  Telefon: 267-202 

Mol utalványt elfogad! 

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan  szakorvosa

rendelése:

Június 01-tôl  04-ig 12.30-tól 16.30 óráig
Június 07-tôl 11-ig 7.30-tól 11.30 óráig
Június 14-tôl 18-ig 12.30-tól 16.30 óráig
Június 21-tôl 25-ig 7.30-tól 11.30 óráig
Június 28-tól 30-ig 12.30-tól 16.30 óráig
Július  01-jétôl 02-ig 12.30-tól 16.30 óráig
Július 05-tôl 09-ig 7.30-tól 11.30 óráig

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 – 30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 

Telefon: 268-038:
Hétfô: 8–12-ig
Kedd: 8–11-ig
Szerda: 13–16-ig
Csütörtök: 8–10-ig
Péntek: 8–12-ig

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-14.30-ig
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9–10-ig
Terhes tanácsadás: hétfôn 8–10-ig
Helye: Terhes diagnosztika, Szeged, Vasas Szent
Péter u. 1–3.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden: 13–15-ig
Algyô, Egészségház u. 42. Tel: 268-038

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

RendelŒ: AlgyŒ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad

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

Június  01-jétôl  04-ig 7.30-tól 12.00-ig
Június  07-tôl  11-ig   12.30-tól  16.30-ig
Június  14-tôl  18-ig    7.30-tól  12.00-ig
Június  21-tôl  25-ig  12.30-tól  16.30-ig
Június  28-tól  30-ig    7.30-tól  12.00-ig
Július   01-jétôl  02-ig    7.30-tól  12.00-ig
Július   05-tôl  09-ig  12.30-tól  16.30-ig

Június 28-tól július  02-ig a doktornô távol lesz. Betegeit he-
lyettes látja el.

Telefonszám: 06-30/249-57-08
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Születés: LOVÁSZ TAMÁS   3200
gr. (04. 24.) An.: Szenes Kornélia Apa:
Lovács Tamás.

KOVÁCS  LUCA   3520 gr. (05.
03.) An: Söllei Mária. Apa: Kovács Jó-
zsef.

ÖRDÖGH REBEKA VILMA  3330
gr. (05. 10.) An: Szalkanovics Petra.
Apa: Ördögh Dániel Zoltán.

POPRÁDI  GABRIELLA    3650
gr. (05. 13.) An: Cziner Gabriella.
Apa: Poprádi Péter.

Házasságkötés: Pataki Mihály  és
Gubacsi  Enikô (04. 17.), Faragó Gá-
bor és Palásti Nikoletta Katalin (05.
13.)

Haláleset: Neparáczki Pál István
(04. 19.), Tóth Pál (05. 13.)

Orvosi ügyelet rendelési idŒn kívül: 
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374

Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig;   
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 

másnap reggel 7.30 óráig.

Anyakönyvi hírek
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Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. Ig.: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné. 
E-mail: faluhaz12@axelero.hu. Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172. Vezetô: Kátó Sándor. 

Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Téglás, u. 151., Telefon: 62⁄267-426. 

Köszönet
Ezúton szeretnénk minden kedves segítônknek, támogatónk-

nak, érdeklôdônek megköszönni, hogy részt vettek a falunapok
2004. évi rendezvénysorozatán. Tisztelettel várjuk Algyô la-
kosságát további rendezvényeinkre, szolgáltatásunkra is!

Az Algyôi Faluház és Szabadidôközpont 
minden munkatársa

Országos döntôben az algyôi
nép- és iparmûvészet

A tárgyalkotó népmûvészet, valamint a népi kismesterségek kate-
góriájában meghirdetett országos pályázatra érkezett alkotásokból
május  12-én, szerdán délután a Megyeháza aulájában nyílt kiállítás.
E bemutatkozási lehetôségre Algyôrôl egyedüliként Gálné Nagy Ildi-
kó szônyegszövô-textiltervezô jutott tovább. A Budapesten rendezett
tárlaton, melyet a Hagyományok Házában mutatnak be 2005. január-
jában, ugyancsak jelen lehet az algyôi alkotó munkáival. 

Szolgáltatások a faluházban
A faluházban munkanapokon az alábbi szolgáltatásokkal

várjuk az érdeklôdôket: faxolás, e-mail elküldése, fénymásolás,
emellett megvásárolhatók a településsel kapcsolatos könyvek,
anyagok, képeslapok. 

Felnôttképzés Algyôn
Ebben a hónapban még lehet jelentkezni az Algyôi Népfôis-

kola felnôttképzésének keretében a virágkötô tanfolyamra. Ter-
mészetesen ezentúl is várjuk a tanulni vágyókat, érdeklôdni a
faluházban Lázár Nóránál lehet, vagy a 62⁄517-173-as telefon-
számon. 

Algyôi szabadidôközpont
– a régi repülôtér

A Tisza szomszédságában, két hektáros parkosított területen, nyu-
godt környezetben fekvô szállónkba 2-4 ágyas, mosdókagylós, közös
fürdôhelyiséggel ellátott, kábeltévés szobákkal várjuk a pihenni vá-
gyó vendégeinket 40 fôig. A házias ízekrôl és a vendéglátásról kiváló
szakácsaink gondoskodnak. 

Oktatótermünket elsôsorban cégeknek, szervezeteknek ajánljuk.
Az ottani technikai adottságok kiválóan alkalmasak szakmai tovább-
képzések, értekezletek megvalósítására. Igény szerint vendéglátást is
tudunk biztosítani. Lakodalmak, nagyobb családi rendezvények vagy
céges programok helyszínéül szolgál az 500 négyzetméteres rendez-
vénytermünk, mely korábban hangárként mûködött és repüléstörténeti
emlékhelyünk. Nyaranta közösségi táborokkal, tavasszal és ôsszel er-
dei iskolai ajánlatokkal is várjuk a gyermekeket, a családokat. Emel-
lett sátorozásra, szabadtéri fôzésre, sportolásra, valamint lovaglásra is
van lehetôség.  Info-telefon: 62⁄517-173

Algyôi Faluház és Szabadidôközpont

Állandó programok 
a faluházban

Minden héten hétfôn
8-16 óra: Falugazdász fogadónap (Pálfi István),

13-16 óra: Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
18.30-19.30 óra: Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten kedden 
17 óra: Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-19 óra: Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor),
18-20 óra: Boksz-klub (Kátó Sándor).
Minden héten szerdán 
17 óra: Sakk-klub (Szekeres István), 
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza). 
Minden héten csütörtökön 
9.30-10.30 óra: Baba-Mama Klub,

9-12 óra: Falugazdász fogadónap (Pálfi István),
17 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18-20 óra: Boksz-klub (Kátó Sándor),
18-19 óra: Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten pénteken 
15-17 óra: Hit és Lélek Klub,
16.30 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza). 
Minden héten szombaton, rendezvénytôl függôen
19 óra: Falu-HÁZI BULI. 

Újabb sikereket arattak
az algyôi táncosok

Szentesen április 24-én tartották meg a regionális táncver-
senyt junior I. korosztályban. Suti A. Zsolt és Tóth Evelin la-
tin-amerikai táncokból III., standard táncokból VI. helyezést
ért el. Ifjúsági E osztályban a Macsánszky Dániel – Elekes
Klaudia páros latin-amerikai táncokból IV., standard táncokból
IV. helyezést szerzett. Pap Márton és Lénárt Ivett hobby gye-
rek korosztályban latin-amerikai táncokból III. helyezést hoz-
hatott haza, standard táncokból az elôkelô I. helyezést érte el.
Ugyancsak a hobby gyerek korosztályban II. helyezésben ré-
szesült Belovai Attila és Kecskeméti Kati tangóból. Tangó és
quickstep táncokban a Baráth János – Belovai Vivien páros
hobby junior korosztályban I. helyezést nyert, keringôjükkel
III-ok lettek. A Fiesta Tánc KHT. táncosai május 15-én Veszp-
rémbe utaztak, ahol ifjúsági E osztályban Macsánszky Dániel
és Elekes Klaudia  V. helyezést hozott haza standard táncok-
ból. Május 16-án pedig a Bem Kupára került sor Budapesten,
ahol elôkelô eredményt értek el a “fiestások”: junior I. korosz-
tályban Suti A. Zsolt és Tóth Evelin latin-amerikai tánccal lett
elsô. 

P. L.
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Algyôi Hírmondó

Megjelenik havonta egyszer  1500 példányban

Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné

Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély János,  Harcsás

Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,   Lázár Nóra,  Nagy Barna Krisztina,

Süli Zsuzsanna. Molnárné Vida Zsuzsanna,  dr. Piri József

A szerkesztôség címe:  6750 Algyô, Kastélykert u. 63.  

E-mail cím: bibl@algyo.hu,  telefon: 517-170  

Nyomás:  GOLD PRESS Nyomda

Faluházi vásárnaptár
JÚNIUS  1.  (kedd)  9-13 óra  Mûanyag vásár
JÚNIUS  2.  (szerda)  9-12 óra  Cipô-, ruhavásár
JÚNIUS  4.  (péntek) 9-12 óra  Háztartási, 

vegyes iparcikk vásár
JÚNIUS  8.  (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
JÚNIUS  9.  (szerda)  9-12 óra  Vegyes iparcikk  vásár
JÚNIUS  10. (csütörtök) 8-13 óra Katonai-, munkaruha 

és méteráru vásár
JÚNIUS  11. (péntek)  9-12 óra  Vegyes iparcikk vásár
JÚNIUS  15. (kedd)  9-13 óra  Mûanyag vásár
JÚNIUS  17. (csütörtök) 9-12 óra  Cipô-, ruha-, aprócikk vásár
JÚNIUS  18. (péntek)  9-13 óra  Vegyes iparcikk vásár
JÚNIUS  22. (kedd)  9-13 óra  Mûanyag vásár
JÚNIUS  23. (szerda)  9-12 óra  Vegyes iparcikk  vásár
JÚNIUS  24. (csütörtök) 9-12 óra  Vegyes iparcikk  vásár
JÚNIUS  25. (péntek)  9-13 óra Új ruha-, cipôvásár
JÚNIUS  29. (kedd)  9-13 óra Mûanyag vásár
JÚNIUS  30. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár

Olajfestmény tárlat
Az Algyôi Mûvészkör Herczeg Gáspárné (Algyô) olajfest-

ményeibôl rendez kiállítást a Faluház Galériában. A tárlatot jú-
nius 3-án (csütörtök) 17 órakor Karsai Lászlóné, az algyôi Szi-
várvány Óvoda vezetôje ajánlja a megjelentek figyelmébe.

Ügyfélfogadás a faluházban
A Településtisztasági Kht. tisztelettel értesíti az érdeklôdô

algyôieket, hogy június 9-én (szerdán)13 és 15 óra között a fa-
luházban Csókási Ágnes számlázási elôadó ügyfélfogadást tart. 

Nyári közösségi táborok
Algyôn

A mûvészet és alkotás iránt érdeklôdôket a Süli András
Mûvészeti Alkotótáborunkba várjuk június 21-26. között. Az
Algyôi Mûvészkör és neves képzômûvészek segítségével meg-
ismerkedhetünk a népi- és iparmûvészet vállfajaival, népi gyer-
mekjátékokat készíthetünk, emellett többek között lesz
gyöngyszövés, szövés, körmönfonás, nemezelési technikák, is-
merkedés Algyô nevezetességeivel, üvegfestési módszerek, al-
gyôi fafaragások, néptánc és kirándulás. A  programvezetô:
Gálné Nagy Ildikó szônyegszövô-textiltervezô. A részvételi
díj: 10.000 Ft⁄fô. A jelentkezési határidô: 2004. június 14. hét-
fô 12 óra.

A Túra- és kalandtábort érdemes választania a természet-
barát és sportot kedvelô óvodásoknak és kisiskolásoknak júni-
us 28. és július 3. között, ahol a cél a gyermekek mozgáskultú-
rájának aktív fejlesztése. Programvezetô: Bite Tamás. A rész-
vételi díj ovi-foci esetén: 6.000 Ft⁄fô. Jelentkezési határidô: jú-
nius 18. péntek 12 óra.

A természetbúvár tábor július 19-24. között lesz. A tábor
önköltséges, részben bentlakásosak (bentlakásosak minimum
10 fô esetén), a napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzson-
na) biztosított.  

A programvezetô: Iván Zsuzsanna. A részvételi díj: érdek-
lôdni az iskolában. A jelentkezési határidô: július 9. péntek 12
óra.

Az Algyôi Népfôiskola részeként határon túli magyarokat,
valamint Algyô testvértelepüléseinek fiataljait várjuk a „Ma-
gyar táj, magyar haza” programtáborba, amely július 26-31.
között lesz a szabadidôközpontban. Bemutatjuk  a magyar nép-
történetet a honfoglalástól napjainkig – kirándulásos formában,
elôadásokkal színesítve- bentlakásos formában. 

A programvezetô: Lázár Nóra. A részvételi díjról érdeklôdni
kell a faluházban. A jelentkezési határidô: július 16. péntek 12
óra.

A táborokkal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhetô a
faluházban Lázár Nórától, Bite Tamástól vagy a 62⁄517-173-as
telefonszámon. 

Tanácsülés  
A Védnöki Tanács június 21-én 17 órától a faluházban tartja

ülését. 

Napforduló ünnep 2004. 
Június 26-án a Tájház udvarán

Tervezett program:
10 óra  Kézmûves játszóház (népi játékok készítése)

Gyógynövények gyûjtése
15 óra  „Szentiváni kapu” feldíszítése
16 óra  Rutafa-állítás
17 óra  „Megrakják, megrakják, négyszögûre rakják” – a szen-

tiváni tûz megrakása
19 óra  Térszínház: Bakarasz király – színjáték óriásbábokkal
21 óra  A szentiváni tûz meggyújtása. A tûzhöz fûzôdô hiedel-

mek eljátszása a Térszínház mûvészeinek közremûködésé-
vel.

22 óra  Zenés táncmulatság a tûznél. Közremûködik az Ördön-
gös népi zenekar.

24 óra  Az „Új Nap” köszöntése.

Turnézik a népszínház
A Móra Ferenc Népszínház június 18-20. között a Vajdaság-

ban turnézik. Az algyôi társulat Muzsla, Tóba, Ürményháza
közönsége elôtt mutatja be Móricz Zsigmond vidám két egy-
felvonásosát. 

Június 1-jétôl megváltozik a faluház e-mail címe.
Az új elérhetôség faluhaz12@axelero.hu


