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Képeslap – a gólyáról
Kezdjük belakni a házat, kedves Húgom. A nyári vakációban egyre

többet vagyunk otthon és együtt, így az otthonlét a pihenéssel azonos. 
Sose gondoltam volna, hogy örömforrás az ablakpárkányon tobzódó

muskátli gondozása, a félig-meddig beültetett virágoskert gyomlálása,
a teraszon üldögélés és olvasgatás, a nagykutya etetést köszönô vad
hancúrozása, a kiscicák dorombolása, a kölyökkutya selymes szôrének
cirógatása. De ehhez az otthonhoz tartoznak a tetô alá befészkelt és
hangoskodó verebek, az  egész nap itt cikázó és fricsegô fecskék, s a
kerti gyepen terített asztalt látogató gólya is.

A gólya, pontosabban a fészke az iránytû, mikor azt magyarázzuk,
hol kell a Tisza felé kanyarodnia  a hozzánk elôször látogatónak.
Érkezésekor kimért, határozott léptekkel sétált a gólyánk. Az erôteljes
és büszke madár mára viszont már magányos és meggyötört. 

Az idei esôs tavaszon felváltva ültek a tojásokon: nappal a hím, éjjel
a tojó. Öt gólyafi született, s hiába, hogy az elsô napokban felváltva
ôrizték a fiatalokat, háromhetes korukig egy percre se hagyták egyedül
ôket, egy mégis kipottyant valahogy a fészekbôl. Aztán jött a május és a
szélvihar, mely a villanykaróra rakott fészek körüli vezetékekhez lökte
az egyik felnôtt madarat. Az áramütéstôl sújtott fehérgólya elpusztult, a
mi madarunk megözvegyült, a négy fióka pedig félárva maradt. Azóta is
azt féljük, hogy a magára maradt madár képes-e egyedül etetni egyre
falánkabb utódait. 

A kert  és az azon túli árterületi vizes helyek ontják a kicsiknek való
csemegét. A gólyafiak napról napra gyarapodnak, szépen tollasodnak.
Június végére már akkorára nôttek, hogy ôsük kiszorult a
malomkeréknyi fészekbôl. Az öreg madár szürkülettôl az egyik
magasabb ház kéményén gubbaszt – fejét nyakához szorítva bóbiskol,
egyik lábáról a másikra áll. A fiókák hamarosan már a szárnyaikat
próbálgatják a fészek szélén ugrálva, majd eljön a nagy nap, mikor
elôször csak a szomszéd ház tetejére reppennek át, majd egyre
messzebb merészkednek. Arra számítok, hogy augusztusban már
csapatokban gyülekeznek a kert körüli táplálkozó-területen, hogy erôt
gyûjtsenek a nagy próbához,  Afrikához. Valahol olvastam, hogy a
legtávolabb megkerült magyar gólya több, mint tízezer kilométert tett
meg, a többség Kenya, Tanzánia, Szudán érintésével Dél-Rhodesiában
és a Fokföldön telel. Ezt most még alig hiszik a mi fiókáink. Azt is csak
a génjeikben érzik, hogy lesz január, amikor útra kell kelniük megint –
hazafelé.  Akkor jön el a mi özvegyünk vígsága, mert párt talál, s jövô
tavasszal ismét belakják a fészket, az otthont.

Ilyen a gólyasors és a remélt happy and – Algyôn, kedves húgom.
Ölel nôvéred, 

Ágnes  Üléseztek az önkormányzati képviselŒk

Patt-helyzet a kábeltévé körül

Anna nap: AlgyŒ ünnepe
A legnagyobb múlttal rendelkezŒ algyŒi ünnep a templom

védŒszentjéhez, Szent Annához kötŒdik. EbbŒl az alkalomból
idén július 24-én és 25-én is programok sora várja az algyŒie-
ket és vendégeiket. 
A tervezett rendezvények:
Július 24., szombat
10 óra: Ãsgyeviek Baráti Körének találkozója a faluház-

ban. (AlgyŒ alapításának 866. évfordulója alkalmából.)
Díszebéd, mısoros délután.

17 óra: Szentmise a római katolikus templomban.
18 óra: Hangverseny  a római katolikus templomban. Fel-

lép: Gál Gabriella (operaének), zongorán kíséri Jean Klára
(Budapest).

19 óra: Anna-napi mulatság a tájház udvarában. Vendégze-
nekar: Útközband (Bajúsz Attila és zenekara, Szeged). 

Július 25., vasárnap
8 óra: Szentmise a római katolikus templomban.

10 óra: Ünnepi szentmise körmenettel. (A templom, a Kas-
télykert utca, a tájház és faluház környezetében vásárosok
vendéglátósok, mutatványosok kínálják portékájukat egész
nap.)

17 óra: Menettánc (útvonal:  könyvtár – Kastélykert utca –
Géza utca – faluház).

18 óra: Nemzetközi néptáncgála a faluház szabadtéri szín-
padán. Fellépnek: lettországi folklór együttes, valamint
Martonos (Szerbia és Montenegró) gyermek hagyomány-
ŒrzŒ együttese, Kórógyi Tánccsoport (Horvátország), „Za-
bosfa” Néptáncegyüttes (Zákányszék), „Hajnalcsillag”
Táncegyüttes (Mórahalom), Maros Táncegyüttes (Makó), a
Sándorfalvi Citerazenekar, az AlgyŒi Citerezenekar, továb-
bá a házigazda AlgyŒi HagyományŒrzŒ  Táncegyüttes.

Az algyŒi önkormányzati
képviselŒ-testület általában az
adott hónap utolsó péntekjén
ülésezik. Ám egy-egy fonto-
sabb ügyrŒl meghozandó
döntés indokolttá teszi a kép-
viselŒk rendkívüli összejöve-
telét is. Az utóbbi üléseken
hozott legfontosabb határoza-
tok ismertetésére dr. Piri Jó-

zsef polgármestert kérte az
AlgyŒi Hírmondó.

A helyi kábeltévé ügye
többször, így az elŒzŒ néhány
képviselŒ-testületi ülésen is
terítékre került. A kábeltévés
hálózat tulajdonlása körül
kialakult bonyolult helyzet
értelmezését a polgármester a
múltidézéssel kezdte. 

Folytatás a 3. oldalon
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AlgyŒi RepülŒs Emléknapon, algyŒi családi gyer-
meknapon és pünkösdi kirakodóvásáron emlékezhet-
tek, kapcsolódhattak ki gyermekek és felnŒttek május
31-én, vasárnap a SzabadidŒközpont épületegyütte-
sében és szabadtéri területein. 

A HŒsök Napját május utolsó vasárnapján tartják
Magyarországon. Eredete az 1917. évi 8. törvényre
vezethetŒ vissza: ott mondták ki elŒször, hogy nemze-
tünk hŒsi halottainak kegyelet-teljes tiszteletét megfe-
lelŒ módon kifejezésre kell juttatni. 

A kora délutánig tartó rendezvény repüléstörténeti
állandó kiállítás megnyitójával vette kezdetét, melyet
Klárafalvi Aladár, a Szegedi RepülŒ Egyesület örökös
tiszteletbeli tagja nyitott meg. KöszöntŒjében megem-
lékezett mindazokról a férfiakról, hŒsökrŒl, akik 1938
és 1968 között szolgáltak, repültek, oktattak az egy-
kori algyŒi reptér területén. A fotókiállítást Kresák
András állította össze magángyıjtemények és családi
archívumok segítségével. Saint-Exupéry: A kis herceg
címı írásából a pilóta és a kis herceg dialógusát adta
elŒ a Móra Ferenc Népszínház mıvészeti vezetŒje:
Kátó Sándor és tagja: Révész Máté. Ezt követŒen ün-
nepi megemlékezésre került sor a fŒépület homlokza-
tánál, ahol a hŒsök emléktábláját leplezte le és koszo-
rúzta meg Karsai Lászlóné önkormányzati képviselŒ,
a KözmıvelŒdési, Oktatási és Sportbizottság elnöke,
óvodavezetŒ és Herczeg József önkormányzati képvi-
selŒ. Az egyetlen algyŒi repülŒ, Paulisz Béla lánya,
Karsainé Manyika ünnepi köszöntŒjében szólt szemé-
lyes élményeirŒl, édesapja emlékérŒl, míg Herczeg
József az egykori repülŒtér történetérŒl és azokról
szólt, akik életüket áldozták a repülésért. Az emlék-
táblán ezen sorok olvashatók: A magyar repülés fejlŒ-
déséért az életüket áldozták: Nagypál Gyula oktató,
1942., Tóth Mátyás oktató, 1942., dr. Tamás András

utas, 1942., dr. Walter Tibor, parancsnok, 1942., Ta-
kács Zoltán, parancsnok, 1943., ismeretlen kapuvári
tanító, 1943., Gugolya István, vitorlázó, 1954.,
Zsiliván DezsŒ, ejtŒernyŒs, 1958., Legyen nekik
könnyı a föld! AlgyŒ Nagyközség Önkormányzata
2004. 

Az egész napos kirakodóvásáron az AlgyŒi Mı-
vészkör tagjai szórakoztattak kicsiket és nagyokat,
kézmıves pünkösdi játszóházat biztosítva a gyermek-
napon. Az algyŒi családi gyermeknap keretében a
Gyermekjóléti és CsaládsegítŒ Szolgálat, valamint az
IdŒsek Napközi Otthona munkatársai játszottak a
gyermekekkel, ügyességi versenyeket, aszfaltrajz-
versenyt, sok-sok nyereményt, focit és arcfestést biz-
tosítva. Hogy éhen se maradjon senki, az algyŒi
Nyugdíjas Klub tagjai közel 500 fŒre sütöttek lángost,
míg az édességekre a NŒegylet asszonyai figyeltek. A
hŒsök emlékezetét idézték a szentesi zsoldos közép-
kori hagyományŒrzŒ csoport harci és fegyveres be-
mutatója, míg repülŒmodellezŒ várta a szórakozni vá-
gyókat. Az algyŒi fitnesses lányok is megmutatták tu-
dásukat, Kovács Krisztina vezetŒ edzŒ felkészítésé-
vel.

Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet mon-
dani, aki hozzájárult a rendezvény sikeres és színvo-
nalas megrendezéséhez, valamint minden kedves ér-
deklŒdŒt szeretettel várunk a szabadidŒközpont fŒ-
épületében, ahol munkanapokon 8-16 óra között meg-
tekinthetŒ az algyŒi repüléstörténeti állandó fotókiál-
lítás. Ott látható érdekes felvétel – többek között –
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvosprofesszorról,
egyetemi tanárról, aki 1941-ben AlgyŒn tett pilóta-
vizsgát, vagy Gobbi Hilda repülŒs portréja 1959-bŒl. 

L. N.

Az élŒk 
kötelessége 
az emléke-

zés...
Pataki Gergely ci-

pész, tizedes; AlgyŒ,
1908. február 28.; Kár-
oly Rozál – Pataki Jó-
zsef; lh.: AlgyŒ, Vásár-
helyi u.; Tartalékos-
ként 1944 nyarán moz-
gósították és Kiskun-
félegyházára, a 7. gya-
logezred tábori pótez-
red III. zászlóalj ne-
hézfegyver századába
hívták be katonai szol-
gálatra. Alakulatával
részt vett a Dél-
Alföldért folyó harcok-
ban és 1944. október
10-én eltınt. (HL. HM.
22. oszt.ir. Személyi
veszteség ir. szn.)

Pataki István tize-
des; AlgyŒ, 1919. ok-
tóber 22.; Pataki Anna;
lh.: AlgyŒ, Tanya 548.;
A második világhábo-
rúban ismeretlen kato-
nai alakulatban teljesí-
tett szolgálatot és had-
mıveleti területen
szovjet fogságba esett.
Az Új Magyarország-
ban közölt és szovjet
forrásokon nyugvó ha-
difogoly veszteséglista
alapján a Szovjetunió-
ban 1945. június 7-én
meghalt. Neve a hŒsi
halottak emléktábláján
szerepel. (ÚM. 1992.
13. sz.)

Pataki István gyer-
mekáldozat; AlgyŒ,
1941.; Makra Piroska
– Pataki Mihály; lh.:
AlgyŒ, SzŒlŒ u. 13.
1947. szeptember 8-án
délután 17 órakor
AlgyŒ Baktóban akna-
robbanás következté-
ben agyroncsolódást
szenvedett és meghalt.
(AlgyŒ HA. 26/1947.
sz.)

Következik:
ifj. Pataki Mihály
Podonyi András
Radics Lajos

Szent-Györgyi AlberttŒl a hŒsökig
AlgyŒi RepülŒs Emléknap a HŒsök Napján

Virágos Szent Jánoskor, június
24-én az idei szökŒév miatt az esz-
tendŒ 176. napján, Szent Iván ün-
nepén, a nyári napfordulón vigada-
lom volt a tájházban.  A pontossági
kötelezettség miatt pontosítani
kell: ez a szórakozás 26-án tartott!
Tavaly írtam így: AlgyŒn elsŒ íz-
ben rendeztek Szent Iván-éj ünnep-
séget, ami remélhetŒen hagyo-
mányt teremt. Az lett, mert most
másodízben sereglettek az emberek
szórakozni.

Miért is ez a vigasság? A legrö-
videbb éjszakát szerte Európában
Œsi rítusokkal töltik az emberek.
Tüzet gyújtanak, hogy elızzék a
rontást, meg a betegséget. A láng
lelankadása után az izzó parázson
kell átugrani, hogy a tız elŒsegítse
a termékenységet, a leány-fiú páros
ugrása pedig hamarost házasságot
ígér. Azért is jeles nap ez, mert ek-
kor szakad meg a búza töve, sŒt
kisvártatva kezdŒdhet az aratás.
Kora délelŒtt a gyermekeknek volt
fontos feladatuk. 

Virágot gyıjtöttek, hogy azokat
kartonra ragasztva díszítsék a
nagykaput. BetıibŒl e mondatot
rakták ki: Napforduló ünnep 2004.
Festettek Œk üvegeket is ecsettel,
írókával, Gondolatvilágukat adták
vissza rajzaikban. A fŒ motívum
persze a nap és a virág volt. Köny-
nyen vehettek példát, ugyanis Œsi
kísérŒnk hétágra sütött.

Míg a gyerekek alkottak, fölnŒt-
tek rakodtak, pakoltak. Rengeteg
munka az elŒkészület. Milllió gond
akad, oda kell figyelni mindenre,
hogy maradandó emlék, jó szóra-
kozás legyen az ünnep. 

A nyüzsgésben kellemes gépze-
ne szólt. Föltınt, hogy a keverŒ-
pulton kisgyerek kevert. Kiderült,
hogy „a 25. éves nagyfiú”-t, Ko-
vács Attilát pár órára máshová szó-
lította a munkája. A beugró ifjú
emberke a 11 éves Kovács Károly
kitınŒ helyettes volt.

Délutánra kelvén  Csiszer Piros-
ka igazi kürtöskalácsot sütött,
ahogy illik izzó faszénparázs fö-

lött. Begyújtották közben a kemen-
cét, mert abban gyönyörı, csodás
ízı, illatú túrós csusza készült az
alpolgármester-asszony, Molnárné
Vida Zsuzsa révén. FŒtt aztán Her-
czeg József segedelmével hallé, és
lŒn aztán sült hal is, amit Dénes
István remekelt. 

A tavaly megismert Térszínház
mıvészei Kapolcs, Gyôr és Vaj-
dahunyad vára után nálunk is be-
mutattak egy magyar népmesét, a
Bakarasz királyt. MeglepŒdtünk az
elŒadás alatt, amikor is ez a „me-
se” a mostani politika paródiája
lett – kiváló tálalásban! Ezután há-
rom gyönyörı hastáncos hölgy
vibráltatta a férfiszemeket, majd a
Westaire zenekar muzsikált, ami-
kor napszálltakor a rutafa árnyéká-
ban begyújtották a gyógyító, sze-
relmet hozó tüzet, hogy a megma-
radt zsarátnokot átugorva, az vörö-
sen pislákoló szemével a szoknyák
alá pisloghasson, elızve minden
fertŒt.

Á. S.

Ãsi rítus Szent Ivánkor
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AlgyŒn is voksoltunk
Európai Parlamenti képviselŒket választottunk

A Magyarországon az elsŒ európai parlamenti
választáson az arra jogosult 4316 algyŒi közül
1212 járult az urnákhoz, vagyis itt 28 százalékos
volt a részvételi arány. 

A listát állító nyolc párt által AlgyŒn begyıjtött
érvényes voksok száma (a szavazólapon szereplŒ
sorrendben): 
Szociáldemokrata Párt 9 szavazat (0,75%), 
Magyar Demokrata Fórum 70 (5,83%),
Magyar Nemzeti Szövetség 4 (033%),
Szabad Demokraták Szövetsége 77 (6,41%),
Magyar Szocialista Párt 479 (39,88%),
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 516 (42%),
Magyar Igazság és Élet Pártja 27 (2,25%),
Munkáspárt 19 szavazat (1,58%).

A június 13-i választás eredményeként az Euró-
pai Parlamentben Magyarországnak járó 24 képvi-
selŒ közül 12 a Fidesz – MPSZ, 9 az MSZP, 2 az
SZDSZ, 1 az MDF listájáról kerül ki. Magyaror-
szág elsŒ választott Európai Parlamenti képvise-
lŒi:

Fidesz – MPSZ: Schmitt Pál, Szájer József, Sur-

ján László, Schöpflin György, Borsiné Pataki Etelka,
Gyürk András, Becsey Zsolt, Járóka Lívia, Glatt-
felder Béla, Ãry Csaba, Pálfi István, Gál Kinga.

MSZP: Lévai Katalin, Harangozó Gábor,
Kósáné Kovács Magda, Tabajdi Csaba, Gulyásné
Gurmai Zita, Fazakas Szabolcs, Herczog Edit,
Dobolyi Alexandra,  Hegyi Gyula.

SZDSZ: Demszky Gábor, Szent-Iványi István.
MDF: Olajos Péter.
Az EU-szerte megtartott választások eredmé-

nyeként a 732 fŒs Európai Parlamentben az Euró-
pai Néppárt alakítja a legnagyobb képviselŒ-cso-
portot 275 mandátummal, a második helyre került
az Európai Szocialisták Pártja 201 képviselŒvel, a
harmadik a liberálisok 63 fŒs frakciója, majd a
Zöldek 42 mandátummal, az Egységes Európai
Baloldal/Északi Zöld Baloldal 36 képviselŒvel, az
Unió a Nemzetek Európájáért 26 mandátummal, a
Demokráciák és a Sokszínıség Európájának kép-
viselŒ-csoportja 20 képviselŒvel, jelenleg 69 kép-
viselŒ független, vagyis nem tartozik egyik párt-
frakcióhoz sem.

Üléseztek az önkormányzati képviselŒk
Folytatás az 1. oldalról

Az algyŒi kábeltévé fejlesztését a 80-as évek végén az AlgyŒ FejlŒ-
déséért Alapítvány kezdte, majd a növekvŒ igényeket kielégítŒ folyta-
táshoz, vagyis a fejállomás megvásárlásához és a hálózat bŒvítéséhez
az akkor Szegedhez tartozó AlgyŒ részönkormányzata pénzalapjából je-
lentŒs összegekkel járult hozzá – emlékeztetett dr. Piri József, aki a vá-
rosrész önkormányzati képviselŒje volt. 

Alapítvány kontra kft.
Az akkori szabályoknak megfelelŒen az algyŒi kábeltévé akkori fej-

lesztŒje és mıködtetŒje, a Lakos András-féle Unikomm Bt. önkormány-
zati pénzt csak az alapítvány közremıködésével használhatott föl – ma-
gyarázta. Tehát a részönkormányzat a kábeltévére fordítandó támogatást
az alapítványnak utalta, majd az – külön megállapodás alapján – tovább-
adta a Lakos-féle betéti társaságnak. Ilyen formában az akkori kábeltévés
rendszer és a fejállomás bŒvítése, az oszlophasználati díj finanszírozása
is közpénzbŒl történt. Az idŒk folyamán sokféle probléma adódott az al-
gyŒi kábeltévé körül. Így például vita tárgyát képezte a hálózat 2. és 3.
ütemének fennmaradási engedélye, a rendszer egyes részeinek tulajdon-
joga, a mıködtetés és fejlesztés joga és felelŒssége. Az algyŒi kábeltévé
körül munkálkodó fŒszereplŒk – az alapítvány, a bt., és az önállóvá lett
AlgyŒ önkormányzata –  között olyan áthidalhatatlan ellentét alakult ki,
hogy a felek bírósághoz fordultak. 

Az alapítvány és a bt. közötti konfliktust a bírósági ítélete zárta le.
Közben azonban a lakosság az önkormányzattól várja el a kábeltévé
üzemeltetését és fejlesztését – fogalmazott dr. Piri József. Ennek az el-
várásnak megfelelni akarva hozta létre az önkormányzat a rendszer mı-
ködtetéséért felelŒs társaságát, az AKTV Kft., továbbá vágott bele a te-
lepülés északi részét is a kábeltévés hálózatba kapcsoló, az úgynevezett
4. ütemet jelentŒ fejlesztésbe. Ezen erŒfeszítések közepette sem sikerült
elsimítani a hálózat tulajdonosai, vagyis az alapítvány és az önkor-
mányzat közötti nézetkülönbségeket. A konfliktus egyik feloldási mód-
ja lehetett volna, ha az egész algyŒi kábeltévé egy tulajdonoshoz kerül.
Az önkormányzat kezdeményezte a fúziót, aztán az alapítvány részének
megvásárlását, ám a tulajdoni arányokról és a felek által elfogadható
vételárról nem sikerült megegyezni. Az alapítvány többször is javasolta,
hogy egy harmadik fél számára értékesítsék az egész kábeltévét, de azt
az önkormányzati testület nem szavazta meg. 

Az eladás újabb indokaként megfogalmazódott, hogy az algyŒiek nem
csak tévézni, hanem internetezni is szeretnének a hálózat révén, viszont
egy ilyen jellegı fejlesztés szakmai befektetŒt igényel. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy az eladással kapcsolatos önkormányzati testületi álláspont
megváltozott: a májusi ülésen a képviselŒk többsége úgy határozott,  ad-
ják el a kábeltévés hálózatot és a rendszert mıködtetŒ önkormányzati cé-
get. E megoldás viszont a vevŒként jelentkezŒ Matáv Kábeltévének nem
felelt meg, mert hálózatot igen, de céget nem akart vásárolni. Tehát az al-
gyŒi kábeltévé körül ismét patt-helyzet alakult ki – összegezte a történte-
ket dr. Piri József, miközben jelezte: az alapítvány beperelte az önkor-
mányzat tulajdonát képezŒ AKTV Kft.-t – miután felmondta a vele ko-
rábban kötött üzemeltetési szerzŒdést – és kérte a bíróságtól, hogy adja
vissza birtokába a kábeltelevíziós hálózatot. Ebben a perben az alperes
AKTV Kft. viszontkeresetet terjesztett elŒ tulajdonjogának megállapítá-
sát kérve. A bíróság ítéletének megszületéséig nem várható fordulat az
algyŒi kábeltévé történetében.

Tanuszodától a strandig
A legutóbbi önkormányzati képviselŒ-testületi ülésen a távhŒdíj

emelését hagyták jóvá a képviselŒk: az inflációnak megfelelŒ mérték-
ben, 4,6 százalékkal nŒtt az alapdíj, de a több részbŒl álló távhŒdíj
összeségében 1,95 százalékkal nŒtt, vagyis ez évben a korábbinál né-
hány száz forinttal kell többet fizetniük  az algyŒi távfıtött lakásokban
élŒknek a Prométeusz Kft. mint szolgáltató számára.

Módosította költségvetését az algyŒi önkormányzat, illetve döntött a
vízügyi építési alapról is – mondta a polgármester. A képviselŒk úgy
határoztak, hogy az önkormányzat szeptemberben pályázatot nyújt be a
tanuszoda megépítése, a termálkút kiképzése érdekében.

Az algyŒi iskola három kis létszámú 3. osztályát két osztállyá vonta
össze az önkormányzat. Ugyanakkor a testület fölülvizsgálta a helyi is-
kola és óvoda nevelési programját, mindkettŒt elŒremutatónak minŒsí-
tette. A képviselŒk úgy határoztak, hogy 250 ezer forinttal támogatják a
gasztroentrológiai szakrendelést, ezzel is kifejezve, hogy mennyire fon-
tosnak tartják a 40 év feletti korsztály háromévente ajánlott vastagbél-
vizsgálatát. Az önkormányzat cégével, a Gyeviép Kht.-val kialakíttatta
a szabad-strandot: a fák ritkításával, a föveny rendezésével, az alapszol-
gáltatások (például az Œrzés, a higiéniai feltételek) megteremtésével
hozzájárult ahhoz, hogy júliustól az algyŒiek és vendégeik megfelelŒ
körülmények között pihenhessenek, szórakozhassanak a Tisza partján. 

KépviselŒi fogadóórák
Helye: Polgármesteri Hiva-

tal
Július 7. (szerda) 14-tŒl 17

óráig: Herczeg József és Süli
Zakar Mariann.

Július 14. (szerda) 14-tŒl 17
óráig: Karsai Lászlóné és Dr.
Gubacsi Ede.

Július 21. (szerda) 14-tŒl 17
óráig: Bakos József és dr. Gonda
János.

Július 28. (szerda) 14-tŒl 17
óráig: Vidács László és Beke Ta-
más.

Polgármesteri fogadóóra
Dr. Piri József július 7-én, 21-

én és augusztus 4-én 14-17 óra
között várja az érdeklŒdŒket.

Alpolgármesteri fogadóóra
Molnárné Vida Zsuzsanna jú-

lius 14-én és 28-án várja az ér-
deklŒdŒket.
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Kerti parti az óvodában
A hagyományoknak megfelelŒen az idén is megrendeztük a

nagycsoportosok kerti partiját.
A szülŒk és gyermekek egyaránt kivették részüket e csodálatos vidám

nap lebonyolításából. Amíg az apukák a tızrakás mesterfogásain
szorgoskodtak, addig a gyermekek az óvó nénikkel és az édesanyákkal
versenyjátékokat, ügyességi erŒpróbát játszottak. Majd kezdetét vette a
nyárson való sütés.

A kerti partin ínycsiklandozó illatok terjengtek a levegŒben, az el-
készült étket vidám gyermekdalok mellett elfogyasztották az egybe-
gyıltek. A jó hangulatnak egy hirtelen jött zápor vetett véget, de remél-
jük, hogy az élmény mindenkinek megmaradt!

Dr. Dózsa Györgyné

Jutalom út a zöld kártyáért
Azok az algyŒi diákok, akik a legtöbb zöldkártyát gyıjtötték, idén

elsŒ alkalommal vehettek részt június 12-én jutalom kiránduláson. 
A diákönkormányzat szervezésében 50 tanuló kapta ajándékba a

jászberényi utat, melynek költségeit pályázati pénzbŒl fedezték. Az
algyŒi gyerekek nagy örömmel vetették bele magukat az állatkert sok
újat ígérŒ zugaiba, vettek részt a különbözŒ látványetetéseken,
délutánra pedig kellŒen elfáradva fogyasztották el megérdemelt
fagyijukat.

JövŒre is érdemes lesz a zöldkártyákat gyıjteni, de az akkori
jutalmat még hétpecsétes titok Œrzi.

Tábor
iskolásoknak

Természetismereti tábor
indul AlgyŒrŒl Mátrafüred-
re: az augusztus 11-tól 15-ig
ott vakációzó 20 tanulót
Malustyik Mihályné, Varga
Ágnes és Szabó Leonóra
tanárnŒ kíséri. Atlétika ed-
zést tart Ficsór Barnabás
tanár úr egész nyáron szer-
dánként, délelŒtt 9–11 óra
között az algyŒi edzŒte-
remben.

Nyári takarítási
szünet 

Az algyŒi Szivárvány Óvo-
dában is szokásos nyári taka-
rítási szünet idei idŒszaka: 
augusztus 2–augusztus 31. 
(4 hét).

A 2004-2005. nevelési év
kezdete: szeptember 1. (szer-
da).

Óvodai térítési
díj befizetése

Az óvodások ellátásáért
fizetendŒ díjat július 5-én
(hétfŒ), illetve augusztus 30-án
(hétfŒ) kell befizetniük a
szülŒknek, gondviselŒknek az
algyŒi óvodában.

Tanévnyitó 
a volt

ovisoknak
Az iskolai tanévnyitóra a

nagycsoportokból elballa-
gott óvodások, az új elsŒ
osztályosok az óvodában
gyülekeznek, majd az óvó
nénik kísérik át Œket az
iskolába.

Étkezési kedvezmény
Az óvodás gyermekek étkeztetési kedvezményre jogosultak az

alábbiak szerint. A jogosultságról a szülŒnek nyilatkoznia kell.
A kedvezmény csak egy jogcímen vehetŒ igénybe.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülŒ gyermek

után az intézményi térítési díj ingyenes.
A térítési díj három és több gyermek esetén gyermekenként 50%;

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 50%.
A szülŒknek a nyilatkozatokat az óvoda gazdasági irodájában kell

leadniuk július 15-ig.

Új óvodások
A 2004–2005. nevelési évre 26 új

kisgyermeket vett az algyŒi óvoda. Az új
óvodások névsora megtekinthetŒ az óvoda
hirdetŒtábláján.

SzülŒi értekezlet az új óvodások szülei
részére: augusztus 30-án (hétfŒn) 17 órakor
tartanak az intézményben

Az új ovisokat augusztus 31-én (kedden)
8-tól 12 óráig játszó-délelŒttre várják az
óvodába.

APRÓK

RedŒny, reluxa, harmonikaaj-
tó, szalagfüggöny készítés.
Telefon:  06-30-953-0395

*
Lucerna kaszálásra elvihetŒ.
Telefon: 30/432-7025

*
Kukorica eladó!
ÉrdeklŒdni: AlgyŒ, Komp u.
15.

*
Német nyelvbôl korrepe-
tálást, nyelvvizsgára felké-
szítést vállal egyetemet vég-
zett nyelvtanárnô. Al: 800
ft/óra. T: 70-20-60-481.

Az AlgyŒi
Sportközpont
teniszpályáin 

felnŒtt- és
gyermekoktatás indul.

Részletes
felvilágosítás: 

Kiss György
teniszedzŒnél.

Tel.:
06-70-457-9133

Egyesített 
Szociális Intézmény

Székhelye: 6750 Algyô, Piac tér 17., telefon: 62⁄267-048
Telephelye: 6750 Algyô, Egészségház u. 42.
Ügyfélfogadási rend
Székhelyén:

Hétfôtôl péntekig: 10-tól 15 óráig, délutáni idôpont 
egyeztetés telefonon.

Telephelyén:
Családsegítô szolgálat:

hétfôtôl csütörtökig: 8-tól 15 óráig
pénteken: 8-tól 10 óráig

Védônôi szolgálat:
terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3., 

hétfôn: 8-tól 10 óráig,
Védônôi tanácsadás: Algyô, Egészségház u. 42., 

kedden: 13-tól 15 óráig,
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig
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Évzárás az iskolában
Hihetetlen, de megint eljött a tanévzárás ideje. Ki-ki

vérmérsékletétŒl és tanulmányi eredményétŒl függŒen várta
már, de könyörtelenül szembe kellett nézni a tényekkel az
évzáró napján.

Minden évben nagy izgalommal engedjük ki a „zöld ”
burokból a negyedikeseket, és természetesen a már érettebb
„sárguló” nyolcadikosokat. Kíváncsian várjuk, hogyan állják
meg helyüket az igencsak megváltozott körülmények között.

Ahogyan azt Iván Zsuzsanna igazgatónŒ elmondta: az idén
40 diák kapott kitınŒ bizonyítványt az algyŒi iskolában,
közülük 20 nevelŒtestületi dicséretben részesült. A tantárgyi
dicséretek száma 224. Az iskola tanulmányi átlaga 3,92. A
tantárgyi követelményeknek 16 tanuló nem tett eleget.

Ez évben is díjakkal jutalmaztuk kiemelkedŒ diákjainkat:
8 évig kitınŒ: Lévai Zita 8.a,
4 évig kitınŒ: Baranyai Anita 4.a, GyŒrfi Judit 4.b.
Jó sportoló díjat kapott: Rácz Gábor 8.a, Kreininger Attila

8.a, Budaházi EnikŒ 8.b.
Az AlgyŒi Általános Iskola Alapítvány a következŒ

díjakban részesítette kiváló tanulóinkat:
az AlgyŒi Általános Iskola kiváló tanulója: Budaházi EnikŒ

8.b, Molnár Letícia 8.a, Tóth Orsolya 8.a;
Kis herceg díj: Baranyai Anita 4.a, GyŒrfi Judit 4.b.
Egyébként az alapítványi díj elnyerésének feltételei: 4,

illetve 8 éven keresztül kitınŒ vagy jeles tanulmányi ered-
mény, a tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel,
az osztályközösségért végzett munka, cselekvŒ részvétel az is-
kolaközösség életében (az iskolai rendezvények lebonyo-
lításának segítése, részvétel a diákönkormányzat munkájában
vagy az iskolai újság szerkesztésében, írásában, vagy a 4H
foglalkozásain vagy az énekkarban); a diák magatartása
legyen életkorának megfelelŒen etikus, magatartásával is
segítse az iskolai munka eredményességét.

S. Zs.

Erdei iskola a Bakonyban
Az AlgyŒi Általános Iskola 5.a és 5.b osztályos tanulói

május utolsó hetében Kisgyónban vettek részt erdei iskolában.
A programot a változékony idŒjárás ellenére sikerült
megvalósítanunk.

A diákok utazás közben megfigyelték az ország tájegységeit,
bejelölték a Magyarország térképen a nagyobb városokat,
amelyeken áthaladtunk. A közeli kis tó és patak élŒvilága
felkeltette tanulóink figyelmét. Örültek annak, hogy szemetet
sehol nem találtak.

ElsŒ utunk a bányász emlékmıhöz vezetett, ahol a diákok a
megszınt bánya maradványait láthatták. A védett geológiai
feltárásnál megismerkedtek a hegy kŒzetanyagával.

A Burok-völgy Œserdejében összehasonlítottuk az északi és
déli hegyoldal növényzetét, megkerestük a medvefülkankalin
élŒhelyét, ettünk medvehagymát, s kerestünk mérgezŒ
növényfajokat. 

Zircen a Bakony Természettudományi Múzeumot és a Zirci
Apátságot kerestük fel, ahol önállóan dolgoztak tanulóink.
Bakonynánán a Római –fürdŒ szépsége minden gyereket
lenyıgözött. Játék közben duzzasztót építettünk, összehason-
lítottuk a Gaja és a Cuha patak sebességét, a víz munkáját.
Tésen a szélmalmok mıködését közösen vizsgáltuk. A
madárgyırızésrŒl, ennek okáról, szerepérŒl hallottunk egyik
elŒadónktól. 

A hüllŒbemutató közvetlen élménye szintén felejthetetlen
tanulóink számára. A 2,7 m hosszú tigrispitont minden gyerek
a nyakába vehette, hallhattuk, hogy ez a ma még kölyök
példány hogyan öl felnŒtt korában. Elmesélte az elŒadó, hogy
a mérges kígyók (viperák) harapását hogyan lehet méreg-
teleníteni. Hozott siklókat, összehasonlíthatták a bŒrüket
tapintással is.

Megtanulhatták a tájoló, turistatérkép a szélsebességmérŒ, a
mikroszkóp, a távcsŒ,  a szótár, a szakkönyvek önálló haszná-
latát. Megismerték a turistajeleket.

Miután hazajöttünk, az algyŒi diákok elkészítették élmény-
beszámolóikat, naplóikat, átnézhették, majd ezeket osztály-
zattal és ajándékokkal is értékeltük.

Hegyi Gabriella, Ficsór Barnabás
a két osztályfŒnök

Internet kezdŒknek
Szeptember és október hónapban internetes tanfolyamot

indít az algyŒi könyvtár kezdŒk részére. A program célja, hogy
a használó képes legyen információkat keresni az interneten,
képes legyen levelezését elektronikus úton lebonyolítani,
tájékozódni tudjon a könyvtárak elektronikus katalógusaiban,
használni tudja a könyvtár CD-ROM-jait, valamint megszer-
zett tudását a távtanulásban és a távmunkában kamatoztassa. A
4x3 órás tanfolyamot szombaton délelŒttönként tartjuk. A
tanfolyam bizonyítványt nem ad, csupán igazolást a részvétel-
rŒl, és kezdŒ lépést egy magasabb szintı tanfolyam felé.

Részvételi díj: 3000 Ft
Jelentkezés a könyvtárban, telefonon a 517-170 számon –

augusztus 25-ig.

Állásbörze
Minden kedden délután 14-tŒl 17 óráig ingyenes állásinfor-

máció szolgáltatást nyújt az algyŒi könyvtár munkanélküliek-
nek. Amennyiben igénylik, segítünk önéletrajz írásában, kérvé-
nyek megfogalmazásában. 

Utána nézünk, hogy milyen képzési, átképzési lehetŒségek
vannak a munkaügyi központ támogatásának igénybevételével.

Számítógépes tábor
Még mindig lehet jelentkezni az augusztus 2-án induló

számítógépes és újságíró táborba. A tábor legügyesebb
résztvevŒje bekerül az AlgyŒi Hírmondó szerkesztŒségébe. Az
egy hetes program részvételi díja: 5000 Ft, melyben a
háromszori étkezés is bele tartozik. A foglalkozások 9-tŒl 16
óráig tartanak.

Kajaksiker
Az algyôi kajak szakosztály

gyermek versenyzôi az
Országos Diákolimpián vettek
részt. A Velencei tavon igen
népes mezônyben Fekete Fanni
9., Jani Lilla 10., Kopasz Máté
9. helyezést ért el.
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Bôvülô könyvtári
szolgáltatások

Kedves algyŒiek!
A nyári hónapokban is várjuk Önöket a könyvtárban bŒvülŒ

szolgáltatásainkkal, szombaton is 9–12 óra között.
Beiratkozott olvasók ingyenesen kölcsönözhetnek könyveket

és folyóiratokat, újságokat.
A videókazetták kölcsönzéséért beiratkozási díjat kell

fizetni. Az 500 forintos beiratkozási díjért alkalmanként 2 db,
összesen 8 kazettát lehet kölcsönözni.

Internetezni 9 db számítógépen lehet, díja 125 Ft/óra, de a
minimális díjat (100 Ft) ennél kevesebb idŒre is ki kell fizetni.

Lehet szöveget szerkeszteni, táblázatot és adatbázist
készíteni, meghívókat, szórólapokat, névjegykártyákat,  egyéb
tájékoztató kiadványokat készíteni a géphasználati díj
ellenében, melynek összege 100,-Ft/óra.

LehetŒség van fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra,
fax küldésére és fogadására.

Dolgozatát, pályázatát spirálozni tudjuk az algyŒi könyv-
tárban.

Könyvtárosok

Figyelem! Augusztus 2-tôl 21-ig számítógépes tábor és
nyári szabadságok miatt a könyvtár ZÁRVA tart.

Ajánló a könyvtár kincseibŒl 
Legújabb könyvek:
Az algyŒi könyvtárból kikölcsönözhetŒ Orwell: Állatfarm;

Rees: Bıbájos Mary; Nagy Sándor háborúi; Az ékszerteknŒs;
Stahl J: Enni jó; Baissard: NŒ fehérben; Mit kell tudni a lovak-
ról?; Mit kell tudni a madarakról?; Mit kell tudni a ragadozók-
ról?; Darren Shan regényes története; Wilson: Mi baj lányok?;
Puskalexikon; Boszorkánypraktikák; Schmidtné: Boszorkány-
iskola; Josephus: A zsidó háború és A zsidók története; Brezi-
na: Ami tilos, az roppant szórakoztató; Pohl: Átjáró; Röhög az
osztály; Knister: Lili, a kis varázsló;Green: A Rózsa lovagjai;
Lust: A természetes gyógymódok bibliája; Menopauza köny-
nyedén; Cook: Szélütés; Nemere: Erzsébet királyné magánéle-
te; A juhászmester könyve; Müller P: Jóskönyv és Titkos taní-
tások.

Videófilm-ajánló: 
Áldozatból bınös; Hair; Hegedıs a háztetŒn; Hídember;

Jégkorszak; Hamvadó cigarettavég; KincskeresŒ kisködmön;
Szinbád; Budapesti tavasz; Isten hozta, Œrnagy úr; Valahol
Európában; Körhinta; A tizedes meg a többiek; Indul a
bakterház; Macskafogó; Vili, a veréb; A nyomorultak; Ábel a
rengetegben; Allegro Barbaro.

Újságajánló:
HVG, 168 óra, Autó-Motor, NŒk Lapja, Best, Kiskegyed,

Burda, Sztory, Bravo, IM, Vadon, Adó-kódex, PCWorld,
GameStar, Számítástechnika.

ALGYÔI KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 ALGYÔ, KASTÉLYKERT U. 63.

Tel.: 62⁄517-170; 62⁄517-171, Fax: 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Nyitva tartás:  

hétfô, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Az elmúlt évek pályázati lehetŒségei
rohamos léptékben növekedtek mind cél-
jaik, mind pedig konstrukcióik terén. Az
elŒcsatlakozási pályázatok (Phare, Ipsa,
Sapard) lezárultak, s új Strukturális és
Kohéziós Alapok léptek érvénybe.

Az Európai Unióba való belépésünk
révén tehát újabb lehetŒségek nyílnak
meg a kis- és középvállalkozók számára,
az oktatás, a felnŒttoktatás, mezŒgazda-
sági fejlesztések, városi és falu infrast-
ruktúra fejlesztése érdekében.

Most néhány pályázatra szeretnénk
felhívni a figyelmet

GVOP program: 
– A korszerı technológiáért október 31.
– A vállalati logisztika fejlesztéséért

október 31.
– A vállalkozói kultúra fejlesztéséért

szeptember 30.

– A vállalkozások informatikai fejleszté-
séért szeptember 30.
– A közcélú tartalomszolgáltatás fejlesz-
téséért szeptember 30.

ROP program:
– Turisztikai vonzerŒk fejlesztése

december 31.
– Az óvodai és alapfokú oktatás minŒsé-
géért december 31.
– Beilleszkedés a munka világába

december 31.

AVOP program:
– MezŒgazdasági beruházások támogatá-
sa december 31.
– A halászati ágazat strukturális támoga-
tása december 31.
– Fiatal gazdálkodók induló támogatása

december 31.
– MezŒgazdasási termékek feldolgozásá-

nak és értékesítésének fejlesztése 
(december 31.)

– A mezŒgazdasághoz kötŒdŒ infrastruk-
túra fejlesztése december 31.
Egyéb pályázatok:
– Civil szervezetek részére szakmai ta-
nulmányutak július 1.
– Civil szervezetek helyi és regionális tá-
mogatásszerzŒ, pénzgyıjtŒ kampányai-
nak támogatása 

(augusztus 31.)
– Gyermek és ifjúsági szervezetek ren-
dezvényeinek támogatása 

(szeptember 15.)
– Internet-elérés és IP-alapú szolgáltatá-
sok térítésmentes igénybevétele 

(folyamatos)
A részletes pályázati kiírások megte-

kintéséhez az adatlapok és nyomtatvá-
nyok letöltéséhez forduljon bizalommal
az algyŒi könyvtárosokhoz!

Pályázati lehetŒségek
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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.

Rábagáz Bt. vállal: 

Lakások, 
magánházak építése,

kivitelezése,
épületgépészet, 

csatorna, víz, gáz
tervezése, kivitelezése.

Gyubák József 
okleveles gépészmérnök

30/49-32-533
Algyô, Bartók Béla u. 53.

Termékeinket broiler, baromfi, pulyka, strucc, sertés, nyúl
állatfajoknak gyártjuk.

Keveréktakarmányaink kiváló minŒséggel, optimális beltartalmi paraméterekkel,  ideális fehérje
és vitamin tartalommal  rendelkeznek.

Galambászok figyelem! 
Kiváló minŒségı, tiszta galambeleséget is forgalmazunk!

Amennyiben egyedi igénye van  jószágai takarmányozására keressen bátran, segítünk!

Figyelje akcióinkat!

ÉrdeklŒdni lehet: KEVÜRAK KFT.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 79. Tel: 62/555-060, 467-815

Takarmányainkat keresse viszonteladóinknál is!

ARANYPÓK SÖRÖZÃ
AlgyŒ, Géza u. 11.
Tel.: 20-545-02-32

Egy helyen mindenfajta szórakozási
lehetŒség.

♣ Sakk, kártya, biliárd, csocsó, zenegép.
♣ NyerŒautomaták.

♣ Hétvégén a sátorban zenés-táncos,
erotikus mısorok.

♣ Rendezvények, lakodalmak vállalása
bérleti formában is.

Szeretettel várjuk!

BŒ ital választék.
Kívánsága szerint az ételeket elkészítjük.

PIAC TÉRI TAKARMÁNYBOLT 
ajánlata

Naposcsibe, elŒnevelt csibe
(július 21-re)

Tojótyúkvásár rendelésre

Baromfi, sertéstakarmányok,
tápok, 

kiegészítŒk, 
vitaminok,

koncentrátumok, 
szemes termények,

korpa, 
MTÖ, 

heregranulátum.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Burgonya 
és 

fıszerpaprika Œrlemény 
piaci áron egész évben

folyamatosan 
házhoz szállítva 

(AlgyŒn és környékén) 

eladó.

Tel.: 62/267-266

Rádió: 06-20-988-5785

BAKÓ FERENCNEK
60. születésnapja
alkalmából sok

boldogságot
és egészséget

kíván
fia Tibor, 

menye Ibolya,
unokái: 

Bernadett és Attila
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Kedves ôsgyevi, kedves algyôi, kedves Algyôt szeretô honfitársunk!
Ki kicsoda Algyôn? Erre a kérdésre keressük a választ, illetve az er-

re a kérdésre adható válaszokat gyûjtjük össze az alábbi kérdôív segít-
ségével.  Ha Önt Algyôhöz fûzôdô eredményes munkája, közéleti sze-
repe, alkotói, kutatói pályája, vezetô pozíciója, vagy sporteredménye,
esetleg más ok ismertté tette Algyôn, lehetôvé tesszük és megtisztelte-
tésnek vesszük, ha életrajzi és egyéb adatait elküldi a most készülô Ki
kicsoda Algyôn? címû helyismereti kiadvány szerkesztôbizottsága ré-
szére! A szócikk szövegét a már ismert Ki kicsoda…? kiadványok
gyakorlatának megfelelôen az Ön által kitöltött adatlap információira
támaszkodva készítjük el.Kérjük, ha tudomása van olyan személy(ek-
)rôl, aki(k) Algyôrôl elszármazott (elköltöztek), már elhunyt(ak), de a
fenti, vagy egyéb ok(ok) miatt méltó(ak) arra, hogy a Ki kicsoda Al-
gyôn? címû kötetben szerepeljen(ek), az alábbi kérdôív nyomán fog-

lalja össze az illetô(k) életpályáját és juttassa el a szerkesztôbizottság-
nak! (A kérdôív igény szerinti mennyiségben beszerezhetô a könyvtár-
ban. Bár bizonyos fáradtságot jelent az alábbi információk össze-
gyûjtése, de reméljük, egyetért kezdeményezésünkkel és eljuttatja
hozzánk adatait! Azok, akik visszaküldik a kérdôívet, kedvezménye-
sen juthatnak hozzá a reményeink szerint 2005-ben elkészülô kiad-
ványhoz.

Köszönjük: 
a Ki kicsoda Algyôn? címû helyismereti kiadvány 

szerkesztôbizottsága 
Beküldési határidô: 2004. szeptember 15.
Cím: Algyôi Könyvtár és Tájház, 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
Telefon: 62⁄ 517-170  E-mail cím: bibl@algyo.hu

1. NÉV: 

Vezetéknév:……………………………………………………………

Keresztnév:……………………………………………………………

Férjezettek esetében leánykori név:…………………………….….......

...............………………………………………………………………

Ragadványnév

(becenév):………………………………………….………….….

2. FOGLALKOZÁS, szakma,

hivatás:…………………………………………..……………………

Jelenlegi tevékenység kezdete, munkahely neve,

beosztás:………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………

3. SZÜLETÉSI ADATOK:

Születési hely (település, megye is): …………………………………

Születési idôpont (év, hónap, nap): …………………………………..

4. CSALÁDI ADATOK:

Anyja neve, születési helye, foglalkozása: …………………………....

…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………

Apja neve, születési helye, foglalkozása:………………………………

………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………....

Testvére(i) neve, születési helye, foglalkozása:………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Családi állapota:……………..................

Házastárs neve, születési helye, foglalkozása: ………………………...

………………………………………………………………………….

.………….……………………………………………………………...

………….……………………………………………………………..

Gyermek(ek) neve,

foglalkozása:……………………………….........................…………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5. ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG:

Általános iskola neve, a tanulmányok kezdetének és befejezésének

éve:………...…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

A középfokú iskola neve, az ottani tanulmányok kezdetének és

befejezésének éve, a megszerzett végzettség:…………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Felsôfokú tanulmányok: felsôoktatási intézmény(ek) neve (kar,

tagozat, szak), a tanulmányok kezdetének és befejezésének éve, a

diploma megszerzésének éve, a végzettség elnevezése:…………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………....

Speciális tanfolyamok megnevezése és idôtartama:…………………....

Nyelvismeret:…………………………………………………………..

6. KORÁBBI MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁS ⁄

MUNKAVÉGZÉS (megnevezés, idôtartam):

………………………………………………………………………….

………….………………………………………………………………

…………………….………………………………………………........

………………………………………………………………….………

………….………………………………………………………............

KI KICSODA ALGYÔN?  CÍMÛ HELYISMERETI KIADVÁNY 
ADATLAP
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7. FÔBB SZAKMAI EREDMÉNYEK: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

8. TÁRSADALMI, POLITIKAI, TUDOMÁNYOS, KULTURÁ-

LIS, EGYHÁZI ÉS EGYÉB TISZTSÉGEK (megnevezés, idôtartam): 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

9. FÔBB NYILVÁNOS SZEREPLÉSEK, FÔBB PUBLIKÁCIÓK

(KIÁLLÍTÁSOK ⁄ KONCERTEK ⁄SZEREPEK STB.):

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………...............................

10. ÖNRÔL SZÓLÓ PUBLIKÁCIÓK:……………………………

…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………….......

11. KITÜNTETÉSEK, DÍJAK:…………………………………......

…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………….

12. KÖZÉLETI SZEREP:…………………………………………...

…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………......

13. SZERVEZETI TAGSÁG:

POLITIKAI SZERVEZET:………………………………...............

…………………………………………………………………………

TÁRSADALMI SZERVEZET:…………………….........................

…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………......

CIVIL SZERVEZET: ……………………………………………....

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….......

SZABADIDÔS SZERVEZET:……………………………………..

…………………………………………………………………………

EGYÉB SZERVEZET:……………………………………………...

…………………………………………………………………………

………….

14. SPORTEREDMÉNYEI (megnevezés, dátum):………………...

…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………...

15. FÔ ÉRDEKLÔDÉSI TERÜLET, HOBBI:……………………

…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………......

16. MI KÖTI ALGYÔHÖZ? ………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………

17. HITVALLÁSA: …………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………

18. EGYÉB KÖZLENDÔJE:…………………………………….....

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

19. ELÉRHETÔSÉGE:

Lakcím:………………………………………………………………..

Telefonszám:…………………………………………………………..

E-mail cím:…………………………………………………………....

Alulírott hozzájárulok fenti adataimnak a Ki kicsoda Algyôn? címû nyomtatott formában és elektronikus úton terjesztett kiadványban való
szerkesztett közléséhez.

……………………………………………….
aláírás

Kelt: …………………. (település),……..(év),……………..(hó),…..(nap)



10 Hirdetés 2004. júliusi Hírmondó

Kecsketej 160 Ft/liter
Kecskesajt 1400 Ft/kg

Választási kecske 400 Ft/kg

AlgyŒ, Téglás u. 123.
Tel.: 268-738

Tárkonyos gidaleves
Hozzávalók: 1 gidafej, 30 dkg gidaaprólék,
leveszöldség, vöröshagyma, egy csipetnyi tár-
konylevél, 2-3 dkg liszt, 1 tojássárgája, 1 tej-
föl, ecet és só. (A tejföl helyettesíthet 2-3 dcl
tejben elkevert liszttel is.) A gida nyelvérŒl,
álláról a fehérbŒrt lekaparjuk és a többi hús-
sal együtt feltesszük fŒzni. Ha az állat túl
fiatal, a hússal együtt tesszük fel forrni a
zöldségféléket is. Ha az anyag puhára fŒtt, a
liszttel, tejföllel (ill. tejjel készült habarást) a
levesbe öntjük és ecettel ízesítjük. A levest a
tojássárgára tálaljuk, és pirított zsemlekockát
szórunk a tetejére. A koponyát középen
feltörve külön tányéron tálaljuk, és a velŒt
pirított kenyérre kenve fogyasztjuk.

GYEVIÉP AlgyŒi
Településüzemeltetési és –fejlesztési

Közhasznú Társaság
AlgyŒ, Kastélykert u. 16.
2003. évi beszámolójának 

fŒbb adatai

MÉRLEG
Eszközök adatok 

ezer forintban
A. Befektetett eszközök 72 928
B. Forgóeszközök 8 297
C. Aktív idŒbeli elhatárolások 31
Eszközök (aktívák) összesen: 81 256

Források
D. Saját tŒke 75 841
E. Céltartalék 0
F. Kötelezettségek 3 475
G. Passzív idŒbeli elhatárolások 1 940
Források (passzívák) összesen: 81 256
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú bevétel 35 830
B. Vállalkozási bevétel 11 857
C. Összes bevétel: 47 687

D. Közhasznú tevékenység költségei 38 380
E. Vállalkozási tevékenység költségei 11 370
F. Összes tevékenység költsége: 49 750

Értesítés

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a

falugazdász személye és fogadóórájának ideje
megváltozott:

2004. június 16-tól 
Pál Andrea 
falugazdász

várja önöket

minden kedden 7 óra 30 perctôl 16 óráig
a faluház emeleti klubtermében.
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Tisztelt Olvasóink!
Köszönjük véleményüket, észrevételeiket. SzerkesztŒségünk

fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett írásokat – a tartalom
változatlanul hagyása mellett – esetenként rövidítve,
szerkesztett formában adja közre. 

Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, valóságtartalmukat
nem áll módunkban fölülvizsgálni.

Kéziratokat nem Œrzünk meg, és nem adunk vissza.
SzerkesztŒbizottság

Kábeltévé: 
megint fölöttünk,

Rólunk!
Bevallom, sohasem írtam még egyetlen újságnak sem, de

még csak nem is telefonáltam közérdekı ügyben. Ami mégis
megváltoztatta ezt a jó szokásomat az az, hogy két (illetve
három) cikket is olvastam a Hírmondó hasábjain az algyŒi
kábeltévével kapcsolatban. Én jómagam is részese voltam a
kezdeti útkereséseknek, sokan emlékeznek még talán, nem
volt könnyı. Nincs szándékomban a Hírmondót levelezési
rovattá átalakítani, azonban engedjék meg, hogy röviden
leírjam saját véleményemet és elvárásomat. 

Az igaz lehet, hogy az algyŒi televízió érték lett, mert lám,
milyen heves harcok kerekedtek érte. (Jelen körülmények
között is, éves szinten néhány millió forint hasznot termel.) Az
is igaz, hogy a hálózat, a fejállomás és a különbözŒ tulajdon-
jogú hálózatrészek – enyhén szólva is – csak bonyolítják a
tisztánlátást. 

Az is igaz, hogy a különbözŒ érdekı tulajdonosok az oly
nagyon áhított fejlŒdést csak hátráltatták a jogi csırés-csa-
varásokkal, meg azzal, hogy az elképzelhetŒ összes fórumon
feljelentgették (feljelentgetik?) egymást. Mindezt hivatalosan
persze csakis a fogyasztó, azaz a kébeltelevíziót nézŒ és elŒ-
fizetŒ érdekében tették, (teszik). 

RészemrŒl, csak azt nem értem (és biztosan nem vagyok
egyedül), hogy ha már mindenki az elŒfizetŒ érdekeit védi,
miért nélkülünk, a fejünk felett teszik ezt? Azt meg már vég-
képp nem értem, hogy ha egy csatorna bŒvítés érdekében kér-
dŒívet tudnak kitöltetni, akkor az egész hálózat eladása elŒtt
egy lakossági fórumot miért nem lehet összehívni? Mert meg-
válaszolni való kérdés akadna itt néhány: például azt csak bur-
kolva, a sorok közt sejteti az egyik olvasói levél, hogy „az
egységes programkínálat” magyarul magasabb elŒfizetési díjat
is jelent. 

Az is érthetetlen számomra, hogy a képviselŒ-testület miért
hoz sorozatban egymásnak ellentmondó döntéseket a hálózat
eladásáról. Pedig nekik igazán a lakosságot kell(ene), hogy
képviseljék, még akkor is, ha két képviselŒ nem is algyŒi
lakos, egy pedig nem biztos, hogy érdektelen az alapítvány –
önkormányzat közti huzavonában. 

Vagy mégsem az elŒfizetŒ érdekei a fontosak? 
Megköszönöm a lehetŒséget a véleményem kinyilvání-

tására, és várom az alapítvány által felajánlott lakossági fórum
megtartásának idŒpontját.

Bera Sándor
AlgyŒ, Bartók Béla u. 26.

Válaszok egy „buckalakótól”
Kedves Kiss Tibor!

Természetesen nem akartalak megsérteni a Hírmondó májusi
számában megjelent írásommal, a Te neved tévedésbŒl került a
felsorolásba az új kuratórium tagjaként. Ezért szíves elnézésedet
kérem én is, és a szerkesztŒbizottság is. Az is természetes, hogy
ezen kívül mesémnek minden szava igaz. Ez egyéni vélemény volt,
és az is marad.

Én persze másként emlékszem az alapítvánnyal kapcsolatos
egyeztetésekre és megállapodásokra, mert mindkét érdekelt fél
megállapodhatott volna a 49 és 51 %-os tulajdoni arányban, csak
az alapítvány prominens képviselŒi nem tudták megemészteni azt,
hogy az önkormányzaté legyen a döntéseknél az utolsó szó (ami
egyebekben a havi díjak nagyságában és a rendszer eladásában
csúcsosodtak ki).

Molnárné Vida Zsuzsanna pedig – a legjobb tudomásom szerint
– lemondott kuratóriumi tagságáról akkor, amikor elmérgesedett a
helyzet az alapítvány és az önkormányzat között. Kiderült, hogy az
alapítvány semmi mással nem kíván foglalkozni, csakis a
kábeltévével, és azzal is csak szóban (semmi anyagiaskodás!) és
fél éves késésekkel.

Valószínı, hogy a szóban elŒterjesztett lemondását elfogadta a
kuratórium, mert azóta nem kapott meghívást az üléseikre.

Kedves Gonda János!
Tökéletesen igazad van! Te nem kuratóriumi tag voltál, hanem

jogi képviselŒje az alapítványnak azon röpke 1-2 évig, amíg a
feladatot a posztról lemondott polgármesterünk, dr. Piri József
helyett vállaltad el. Erre lehet, hogy Te már nem is emlékszel, mert
ebben az idŒben még nem nagyon volt divat bíróságra szaladgálni
apró-cseprŒ ügyek miatt.

Kedves Gonda András Kuratóriumi Elnök Úr!
Köszönöm bíráló soraid, de nem akarom még egyszer

elismételni: én a mesét az emlékezetem és tapasztalatom alapján
írtam azért, hogy valami történjen is már a mellébeszélések
mellett.

Természetesen a hŒskorban a nyilvántartás vonalas füzetben –
ugyan nem könyvelŒ által – vezetve volt, és a pénzeket, amiket az
akkori rész-települési képviselŒk adtak a csekély fejlesztési
alapból, akkor is a takarékból kellett rendezni Bakos Andrásné
Erzsike segítségével.

A beszedett díajakat Bera Sándor barátom tartotta nyilván
éveken keresztül, és számolta le Lakos Andrásnak, mind egy
fillérig, hogy fejleszthesse a hálózatot, így épülhetet meg a II. és
III. ütem. 

A „tulajdonosi öntudat” feltámadása akkor történt kb. 650
elôfizetô körül, amikor rentábilis lett a rendszer és kezdett
haszonra dolgozni és nem az önkormányzatban támadt fel, hanem
az alapítványt alapító tagokban.

A tudatlanságomról meg annyit, hogy az internet bevezetését és
a „Hír TV” adásának vételét én sose elleneztem. Sôt: sajnálom,
hogy még nem valósult meg. (A „Hír TV”-t egyébként az AKTV
Kht. közvélemény-kutatásának eredményeként nem rendelték meg.

Az AKTV felügyelô bizottsága, úgy tudom, 3 fô (1 külsô, 2
képviselô) és természetese kapnak minimális díjazást, 10-15 ezer
forintot havonta-negyedévente, de erre is rárakódik a TB-járulék és
a többi törvényes kiadás, elképzelhetô, hogy 3 év óta 1-2 millió is
lehet.

A lakossági fórummal kapcsolatban az a véleményem, hogy
majd hívja össze az, akinek meg kell magyarázni, hogy miért nô
majd a kábeltévé havi díja is a többi (víz, gáz, villany, csatorna,
élelmiszer stb.) áremelés után – miután a lakossági kezdeményezés
és az alapítvány szándéka szerint boldogan aláírjátok az adásvételi
szerzôdést. De azért elôtte vállalnotok kell a hiányosságok
felszámolását, mert én ugyan mint egyszerû „buckalakó” algyôi
képviselô nem fogom megszavazni.     

Tisztelettel:
Borbély János
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Holdnaptár – július
Ahogy egyre melegebb lesz, növényeink is egyre

szomjasabbak, vízigényük nagyon megnŒ. BŒségesen

öntözzünk a nyári hónapokban – legjobb esténként,

amikor a talaj jobban megŒrzi a hıs vizet. És ne fe-

lejtsük el a saját termesztésı fıszernövényekkel íze-

síteni a húst a kerti roston sütéskor!

Júliusban megy nyaralni? És nincs, aki gondját vi-

selje a növényeknek? A következŒ módon óvhatjuk

meg virágainkat és haszonnövényeinket a kiszáradás-

tól: locsoljuk meg a talajt, majd jól fedjük le az ágyá-

sokat árnyékoló anyaggal.

Ilyenkor dobják le a gyümölcsfák a beteg vagy fö-

lösleges gyümölcsöket. Azonnal gyıjtsük össze Œket,

mert a benne élŒ rovarlárvák a földbe fúrják magu-

kat, így a következŒ évben újból megtámadják a fá-

kat.

Igaz, hogy vége a kertben az eperszezonnak, de a

zsenge levelekbŒl a málna és a szeder leveleivel ke-

verve kitınŒ teát készíthetünk. Miután leszedtük a

gyümölcsöket, trágyázzuk meg a növényeket, és vág-

juk vissza a kiöregedett, már nem termŒ szárakat,

vesszŒket.

Figyelem: mindenképpen itt az ideje, hogy ves-

sünk újra jégsalátát, karalábét és bokorbabot. A téli

reteknek is immár földben a helye!

A hónap közepéig ültessük ki a kelkáposztát, a

marhakáposztát, a fejes salátát, a karfiolt, a bimbós-

kelt és az endíviasalátát.

A szabadba vethetjük a tavasszal virító virágok

magvait: árvácska, kankalin, százszorszép, mák, ne-

felejcs és kétnyári virágok.

A csalánból kitınŒ biológiai trágyalét állíthatunk

elŒ. Az eljárás a következŒ: tegyünk kb. 2 kg csalánt

20 liter vízbe (lehetŒleg esŒvízbe). Mıanyag edényt

használjunk, amelyet le lehet fedni (de ne légmente-

sen).  Néhány nap múlva a csalánlé erjedésnek indul.

Gyakran kevergessük. A trágyalé – hŒmérséklettŒl

függŒen – egy-négy hét alatt készül el. Remek trágya

az összes virág, valamint a könnyen sorvadó zöldsé-

gek számára. A keverési arány kb. 1:20. A trágyalevet

csak a gyökérrészre öntsük.

A tavasszal virágzó évelŒket vágjuk vissza majd-

nem a talajszintig.

A rododendronról és az orgonáról távolítsuk el a

magkezdeményeket.

Néhány 
jó tanács 

a tartósításról
A befŒzésre, konzerválásra

és fagyasztásra különleges
szabályok vonatkoznak.

Konzerválás: tervezzük ar-
ra az idŒszakra, amikor a
Hold felszálló szakaszban
van. Ez a Nyilas és Ikrek kö-
zött idŒszak, amely ezeken
kívül magába foglalja a Ba-
kot, a VízöntŒt, a Halakat, a
Kost és a Bikát is.

BefŒzés: a gyümölcssze-
dést és a befŒzést legjobb, ha
termésnapokon végezzük
(Kos, Oroszlán, Nyilas), a
gyökeres zöldségeket pedig
gyökérnapokon tegyük el (Bi-
ka, Szız, Bak).

Lefagyasztás: legalkalma-
sabbak rá a termésnapok. A
szabály nemcsak a gyümöl-
csökre, hanem a zöldségekre
is vonatkozik.

Így készül 
a potpourri
Fontos, hogy megfelelŒ

idŒben gyıjtsük a virágokat,
leveleket: kedvezŒ idŒpont a
délelŒtt, amikor még nem áll
túl magasan a nap, de a har-
mat már felszáradt. Szárítsuk
meg a növényeket szellŒs, de
erŒs napsütéstŒl védett he-
lyen, majd tegyük Œket zárha-
tó üvegbe.

Csepegtessünk a virágokra
keveset az egyikükbŒl készí-
tett illóolajból (kapható a pa-
tikákban, drogériákban, áru-
házakban), és keverjük jól
össze az egészet. Aztán zár-
juk le az üveget, és hagyjuk
14 napig összeérni a keveré-
ket. IdŒnként rázzuk jól ösz-
sze. Két hét múlva tegyük a
potpourrit egy szép tálba,
hosszú nyakú üvegbe, vagy
töltsük kis zsákocskába.
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Egyesült az idôsek napközi otthona, a családsegítô szolgálat és a védônôi hálózat

Jankovicsné Veres Katalin: „Algyôn is össze kell
fogni a családokért, az idôsekért” 

Nagyvonalú fenntartó az algyôi
önkormányzat, de nem gyôzi követni
a jogszabályok változását – fogalma-
zott  Jankovicsné Veres Katalin, aki
május óta az Egyesített Szociális In-
tézmény vezetôje. Az új intézmény
gyesrôl visszatért vezetôjével – töb-
bek között – pályafutásáról, az
idôsek iránti szeretetérôl és a szociá-
lis háló hiányosságairól beszélget-
tünk. 

– Egy fiatal miért választja élethi-
vatásul az idôsekkel való foglalko-
zást?

– Tanárnak készültem középisko-
lás koromban, de nem sikerült a fel-
vételim az egyetem magyar-történe-
lem szakára, ezért munkát vállaltam
Szegeden a Bánk bán utcai idôsek
klubjában. Ott derült ki számomra is,
hogy jobban megtalálom a hangot az
idôsebb emberekkel, mint a gyere-
kekkel. Úgy érzem, túl nagy a
felelôssége annak, aki a gyerekek ne-
velésére-befolyásolására adja a fejét.
Ezzel szemben vonzónak találom az
idôsek társaságát: ha a közelükben
vagyok, tiszteletet érzek, megérint a
múlt, az öregek által megélt tapaszta-
latból táplálkozó bölcsesség.

– Az idôsek miatt lett szociális
munkás?

– Igen. Akkoriban ez a szegedi
egyetemen új fôiskolai szaknak szá-
mított. Az öregek irányába való spe-
cializációt is azért választottam, mert
nappali tagozatos hallgatóként
Algyôn két évig idôs-gondozóként
dolgozhattam.

– Családi élménybôl táplálkozik az
idôsek társaságának keresése?

– Anyai nagyszüleim algyôiek, ôk
tanyán éltek, de sok rokonunk van a
faluban. Én Algyôn jártam oviba, de
iskolába már Szegedre. Ellenben
gyakran haza látogattunk a nagy-
mamámékhoz, aki most már a szüle-
immel együtt él Szatymazon.

– Ezek szerint az önöknél a hagyo-
mányokat tisztelve gondoskodnak az
öregekrôl. Az iskolapadban viszont

mást tanult módszerként. Nem okoz
ez konfliktust?

– Az idôs-ellátás intézményeinek
fontos a társadalmi szerepe. Sokan
ugyanis kényszerbôl választják az in-
tézményi szolgáltatást, mert csak ez-
zel a segítséggel tudnak gondoskodni
idôs családtagjukról. Ahogy telnek
az évek, egyre kiszolgáltatottabbá
lesz az ember, de a társ, a rokonok és
a barátok elveszítése is olyan élet-
helyzeteket teremt, melyeken csak
egy jól mûködô idôs-ellátási rendszer
lenne képes átsegíteni a korosodókat.  

– Milyen az élet egy idôsek napkö-
zi otthonában, például az algyôiben?

– Szállást biztosító idôsek klubja-
ként, egy örökös nélkül elhunyt asz-
szony adományának köszönhetôen
jött létre 11 éve az algyôi intézmény.
Megalakulása óta 11 személynek
biztosít egy-két évig szálláshelyet.
Ugyanakkor 20 férôhelyes a nappali
ellátást biztosító klub, jelenleg 30-35
idôs látogatja rendszeresen a foglal-
kozásokat. Rajtuk kívül félszáz rá-
szoruló falubeli részére viszik innen
az ebédet és nyújtanak némi segítsé-
get az otthoni háztartásban tisztelet-
díjasaink. Az itt lakók a reggeli
elôkészületek után 7 órakor étkez-
nek, délelôtt 11-ig különbözô, példá-
ul az ünnepkörökhöz kapcsolódó
foglalkozásokon vesznek részt. A dé-
li harangszóhoz járó ebéd után csen-
des pihenô, azután egy kis séta, vagy
kártyázás, tévézés, majd vacsora és
lefekvés következik A napközibe az
idôsek reggeli elôtt érkeznek és va-
csora után kerülnek haza.     

– Ismer  minden  itteni munkát, hi-
szen gondozónôként kezdte, ma pedig
intézményvezetô. E tény jelenlegi fel-
adatának elvégzéséhez nyújt valami
többletet?

– Ismerem az idôs-ellátó rendszer
és az algyôi épület adta összes elônyt
és hátrányt, kipróbáltam szinte min-
den munkakört. Algyôn vezetôként
dolgozom 1998 óta. Ez mindenkép-
pen elôny, amit most is tapasztalok,
amikor kisfiam mellôl (akivel 2002-

tôl gyesen voltam) idén visszajöttem,
mert várt a munkahelyi feladat.  

– Mi indokolta az idôsekkel és a
családdal foglalkozók, vagyis a
védônôk és a családgondozók intéz-
ményeinek algyôi egyesítését?  

– Szinte Algyô az utolsó nagyköz-
ség, ahol ezt a lépést megtették. Be-
bizonyosodott, hogy az erôket egye-
síteni szükséges, csak így tudunk
újabb energiákat felszabadítani és a
szolgáltatások javítására fordítani.
Magunk is tapasztaltuk, hogy gyak-
ran egy egész család, vagyis az ott
élô gyerek és az idôs szorul segítség-
re. Ezért döntött úgy az önkormány-
zat, hogy 2004. május 1-jétôl létre-
hozza az Egyesített Szociális Intéz-
ményt.

– Milyen szakértelmet foglal keret-
be az intézmény?

– Algyôn évek óta ugyanaz a két
védônô dolgozik, szinte az egész fa-
lut ismerik, s viszont, hiszen szinte
minden családdal kapcsolatba kerül-
tek, mikor ott kisgyermek született.
A két családsegítô közül az egyik
családgondozói, a másik gyermekvé-
delmi szakember. Az idôsek klubjá-
ban pedig a helyettesem és egy gon-
dozónô a nappali ellátással, öt szak-
ember a bentlakókkal törôdik, míg  a
kisegítô személyzet az épület tisztán
tartásában és az ebédosztásban segíti
a munkánkat. 

– A szociális szférában mi ennek
az intézménynek a helye?

– Szolgáltatóközpontként mûködik
az Egyesített Szociális Intézmény,
ami akkor kapná meg mûködéséhez
az ideális feltételeket, ha valóban fel-
épülne a Fazekas utcában a megál-
modott épületegyüttes. Az bizonyára
megfelelne az évente változó, a
korszerûsödést szolgáló feltétel-rend-
szernek. Az idôsek gondozása
ugyanis egyre komolyabb feladatot
jelent Algyôn is, mert ez a település
is öregszik: egyre kevesebb gyerek
születik és egyre nô az idôsek ará-
nya.

A. H.   
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Július 01 – 02.: 12-tŒl  16.30 óráig.
Július 05 – 09.: 8-tól 12.30 óráig.
Július 12 – 16.: 12-tŒl 16.30 óráig.
Július 19 – 23.: 8-tól 12.30 óráig.
Július 26 – 30.: 12-tŒl 16.30 óráig.
Augusztus 02 – 06.: 8-tól 12.30 óráig.

Dr. Bakó Ildikó július 19-tŒl július 30-ig
szabadságon van, ez idŒ alatt mindkét asszisztensnŒ

dolgozik a rendelési idŒ alatt.
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:
július 01-02:: 12.30-16.30-ig,
július 05-09.: 07.30-11.30-ig,
július 12-16.: 12.30-16.30-ig,
július 19-23.: 07.30-11.30-ig,
július 26-30.: 12.30-16.30-ig,
augusztus 02-06.: 07.30-11.30-ig.
augusztus 09-13.: 12.30-16.30-ig

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

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

Telefon: 268-038:

HétfŒ: 07.30 – 9.30 óra 
Kedd: 07.30 – 9.30 óra 
Szerda: 13.00 – 15.00 óra 
Csütörtök: 07.30 – 9.30 óra 
Péntek: 10.00 – 12.00 óra 

CsecsemŒ tanácsadás: pénteken 12–14 óra 
VédŒnŒi fogadóóra: csütörtökön 9 – 10 óra 
Terhes tanácsadás: hétfŒn 8 – 10 óra
Helye: Terhesdiagnosztika, Szeged, Vasas Szent
Péter u. 1-3.
Önálló védŒnŒi tanácsadás: kedden  13–15 óra 
AlgyŒ, 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:

Július 01-02.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Július 05-09.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Július 12-16.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Július 19-23.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Július 26-30.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 02-06.: 12.30-tól 16.30 óráig.

Törökné Dr. Kálmán Antónia betegeit július 01-tŒl
július 16-ig helyettes látja el.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

Házasságkötés:

Kovács József és
Kiss Krisztina (2004.
05. 29.),
Ötvös Gábor József
és Vajna Katalin
(2004. 06. 12.),

Ábrahám Ferenc és
Kovács-Zemen Hel-
ga (2004. 06. 12.).

Meghalt:

Tóth Pál (2004.
05. 13.), Kovács Mi-
hály (2004. 05. 16.).

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 Anyatejes Világnap
AlgyŒn a faluházban

július 29-én 14 órától
rendezik meg az Anya-
tejes Világnapot. Sok
szerettel várjuk az Anyu-
kákat, Apukákat, Gyer-
mekeiket és minden ked-
ves érdeklŒdŒt.

VédŒnŒk
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Régi-új civil szervezet
Vezetôket választott a Gyevi Art Mûvészeti Egyesület. 
Az régi-új (mert a Start Kulturális Egyesületbôl lett) Gyevi

Art Kulturális Egyesület júniusi közgyûlésén – több forduló
után – megújította vezetôségét. 

A faluházban megjelent tagság a civil szervezet elnökének
választotta dr. Torma Tiborné R. Nagy Máriát, elnökhelyettes-
nek Bakos Józsefet, a vezetôség tagjának Antal Jánost, Árnyas
Rózsát, Fábián Pétert, Horváth Józsefnét, Miklós Lajosnét. 

Az egyesület tagjai körébe várja azokat, akik támogatnák a
nagyközség kulturális életének sokszínûbbé és tartalmasabbá
tételét.

Kiállítás 
a Faluház Galériában

Június 3. napjának délutánján az esŒ elcsendesedett, majd
teljesen elállt. Kevéssel 5 óra elŒtt baráti beszélgetések
zsibongását lehetett hallani a faluházi galéria elŒterében, ahol
csinosan-elegánsan felöltözött mosolygós emberek Herczeg
Gáspárné Margitka olajfestményeibŒl készült kiállításnak a
megnyitóját várták.

Karsai Lászlóné Manyika óvodavezetŒ, önkormányzati
képviselŒ elmondta: megtiszteltetésnek érzi, hogy Œt kérte fel
az alkotó a tárlat megnyitására, ugyanis Œ nagy tisztelŒje
Margitkának. Beszédében kiemelte: festményein valóság-
szerıen ábrázolja Margitka az általa megragadott témát, finom
ecsetkezeléssel, pontosan kidolgozva készíti képeit. Azt is
megtudtuk, hogy a festŒnŒ szereti és a szívéhez közel állónak
érzi a népi, paraszti ihletésı tájképeket, erdŒrészleteket,
csendéleteket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az
Amatör Artium XVIII. Országos KépzŒ- és Iparmıvészeti
Tárlat Csongrád Megyei Kiállításának zsıri-különdíját kapta a
Faluszél címı alkotásáért. A megnyitó beszéd után Margitka
rendkívül szerényen csak annyit mondott, hogy nagyon boldog
és mindenkinek megköszöni azt a fáradságot, hogy eljött
megnézni a kiállítást.

Köszönjük Herczeg Gáspárnénak ezt a nagyszerı csütörtök
délutánt!

A Mıvészkör tagjai és a Faluház vezetŒsége, illetve
munkatársai továbbra is szeretettel várnak minden érdeklŒdŒt a
tárlat megtekintésére és a további kiállítások megnyitójára.

A festmények július 31-ig munkanapokon 8–20 óra között
láthatóak a Faluház Galériájában.

Bakó Tibor

AlgyŒi citerások
Világrekord-kísérletben

Százhuszonöt évvel ezelŒtti alapítását ünnepelte június 5-6.
között Sándorfalva. A kétnapos rendezvényen a választott
rekordkísérletek a 125-ös szám körül forogtak: ennyi lovas
vonult fel az utcákon, a nyugdíjasok 125 méter hosszú kalácsot
sütöttek és ennyi citerás (pontosabban: végül is 131 fŒ) játszott
egyszerre, többek között Rózsa Sándor kedvenc nótáját
fölidézve. 

A Süli Tibor vezette AlgyŒi Citerazenekar is kivehette részét
a rekordkísérletbŒl, hiszen ügyességükkel és jókedvükkel,
valamint csongrádi csokrukkal nagyban hozzájárultak a
sikerhez. A citerazenekar tagjai ezúton gratulálnak a
sándorfalvi falunapok szervezŒinek és remélik: meghívásukkal
a szakmai kapcsolatok is jó táptalajra leltek Sándorfalván.

L. N.

Kajaksportban
elkezdŒdött 

a 2004-es versenyszezon
Maratoni Magyar Bajnokságon, GyŒrben versenyeztek az

algyŒi sportolók. Gyermek korcsoportban Kopasz Máté 12.
helyezést ért el. Az elŒzŒ évhez képest 5 helyezést javított.

A két felnŒtt versenyzŒ 2 bajnoki aranyérmet szerzett. Ez a
harmadik algyŒi kajakverseny évad, így most a 15. bajnoki
aranyérmet hozták AlgyŒre a felnŒtt versenyzŒk.

Kopasz Péter

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. 

Fogadóóra a Faluházban
A Településtisztasági Kht. tisztelettel értesíti az érdeklŒdŒ

algyŒieket, hogy 2004-tŒl minden hó második szerdáján (e
hónapban július 14-én) 13 és 15 óra között a Faluházban
Csókási Ágnes számlázási elŒadó ügyfélfogadást tart.

Textilplasztikák 
a könyvtárban

Július 23-án 18 órakor a könyvtárban Oláh Nóra mıvészeti
oktató textilplasztikai kiállításának megnyitója lesz. Az
érdekes textilplasztikák „A teremtŒ és pusztító elemek” címet
viselik.

A kiállítás július 30-ig lesz látható a könyvtár nyitvatartási
idejében. A búcsúra való tekintettel július 25-én (vasárnap) 9-
13 óra között is megtekinthetŒ a kiállítás.
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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

Védekezzünk 
parlagfı ellen!

Napjainkban a parlagfı a
legelterjedtebb veszélyes
gyomnövényünkké vált.

MezŒgazdasági kártétele
mellett a lassan népbetegséggé
váló szénanátha egyik legfonto-
sabb allergizáló növénye. A
5/2001. számú miniszteri ren-
delet szerint minden földhasz-
náló és termelŒ köteles véde-
kezni a parlagfı ellen. 

A növények irtását virágzá-
suk elŒtt kell végrehajtani.

Nem mezŒgazdasági terüle-
teken (utak mentén, parkokban,
udvarokon) elsŒsorban kaszá-
lással javasolt a védekezés vég-
rehajtása. Kaszálásra alkalmat-
lan területen kapálással, gyom-
lálással, illetve kétszikı irtó,
vagy totális hatású gyomirtó
szerek permetezésével véde-
kezhetünk.

A parlagfı elleni védekezés elmulasztása esetén a földhasz-
nálót, illetve a termelŒt növényvédelmi birsággal lehet sújtani,
amelynek összege 20 ezertŒl 2 millió forintig terjedhet.

A lakosság egészségének védelme érdekében az érintett ha-
tóságoktól a rendelkezések végrehajtásának fokozott ellenŒrzé-
se várható.

Molnár Lajos
közterület-felügyelŒ 

Állandó programok 
a faluházban

Minden héten hétfŒn: 
13-16 óra Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
18.30-19.30  Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten kedden:
8-16 óra Falugazdász fogadónap (Pál Andrea),
17 óra HagyományŒrzŒ Együttes (Eke József),
18-19 óra  AlgyŒi 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 Baba-Mama Klub,
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 – rendezvénytŒl függŒen – szombaton 19 óra:

Falu-HÁZI BULI.

Rendezvénynaptár
JÚLIUS  2. (péntek) 18 óra: Ãsgyeviek Baráti Körének 

vezetŒségi ülése (Faluház)
JÚLIUS  2-8-ig: Karate tábor (SzabadidŒközpont)
JÚLIUS  7-13. (szerda): Megyejáró vendégek 

(SzabadidŒközpont)
JÚLIUS  16. (péntek) 18 óra: Ãsgyeviek Baráti Körének 

vezetŒségi ülése (Faluház)
JÚLIUS  19-23.: Természetbúvár tábor (SzabadidŒközpont)
JÚLIUS  24. (szombat) 12 óra: Ãsgyeviek Baráti Körének 

találkozó (Faluház)
JÚLIUS  24. (szombat) 18 óra: Anna-napi mulatság (Tájház)
JÚLIUS  24. (szombat): A Móra Ferenc Népszínház 

bemutatója: Móricz Zsigmond vidám három 
egyfelvonása Szegeden, a FelsŒvárosi Plébánia
templomkertjében

JÚLIUS  25. (vasárnap) 17 óra: Anna-napi búcsú, 
Nemzetközi folklórtalálkozó

JÚLIUS  26-30.: „Magyar táj,magyar ház” népfŒsikolai 
programtábor (SzabadidŒközpont)

Faluházi 
vásárnaptár

JÚLIUS  1.  (csütörtök )  9-13 óra: Vegyes iparcikk  vásár.
JÚLIUS  2.  (péntek) 9-12 óra: CipŒ-, ruhavásár.
JÚLIUS  5.  (hétfŒ) 9-13 óra: Német ruhavásár.
JÚLIUS  6.  (kedd ) 9-13 óra: Mıanyag vásár.
JÚLIUS  7.  (szerda) 9-13 óra: CipŒ-, ruhavásár.
JÚLIUS  9.  (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS  13. (kedd ) 9-13 óra: Mıanyag vásár.
JÚLIUS  14. (szerda) 9-13 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS  15. (csütörtök) 9-12 óra: CipŒ-, ruhavásár.
JÚLIUS  16. (péntek) 9-12 óra: Ruha-, aprócikk vásár.
JÚLIUS  19.(hétfŒ) 8-12 óra: Méteráru vásár.
JÚLIUS  20. (kedd) 9-13 óra: Mıanyag vásár.
JÚLIUS  21. (szerda) 9-13 óra: CipŒ-, ruhavásár.
JÚLIUS  23. (péntek) 9-13 óra: Vegyes iparcikk.
JÚLIUS  27. (kedd) 9-13 óra: Mıanyag vásár.
JÚLIUS  29. (csütörtök) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk.


