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Képeslap – „a“ vízrôl
Megrázta szôke sörényét, uralni akar mindent a Tisza, kedves húgom. Minden idôk legmagasabb vízoszlopa nyomakodik az errefelé már szinte házmagasságú töltésnek. Algyônél az erôsek nyugalmával kóstolgatja az ártéri füzek
friss-zöld koronáját és nyaldossa a fûvel benôtt töltésoldalt, de Szegednél, a
betonból emelt partfalnál sárgán-haragosan kavarog a víz. Itt az otthonunk –
ott a munkahelyünk. Itt félelmetes – ott ijesztô a folyó.
Keresi régi medrét, ezért feszegeti gátjait – súgja maga elé az agg a szegedi
öreg hídnál. Az ôsz férfi egy azon sokak közül, akik elzarándokolnak a vaddá
lett Tisza partjára, nézik a sodró víztömeget, s fohászkodnak, hogy megússzuk.
Azt meg a sokat látott algyôiek mondják, hogy régen – „A Nagy Víz” 1879. évi
pusztítása után jó darabig – szebben élt együtt az ember és a folyó, mint most.
Az ártérrôl az asszonyok és gyerekek rôzsét gyûjtöttek; a férfiak fát vágtak,
rendben tartották az erdô egy-egy darabját, a gátoldalt kaszálták. A folyó pedig
meghálálta a gondoskodást: medrébôl kilépve a tiszta ártéren gyorsan levonult, a kubikgödrökben visszamaradt vízben halat nevelt, az erdôbeli szederbokrok lekvárnak és szörpnek való csemegével látták el a falut, az öregasszonyok csalánt és más gyógyfüveket leltek, a gyerekek pedig a fûzfaágakból
„liánt” fonva ugráltak egyik fakoronából a másikra – Tarzant játszottak. Az
idilli képnek ma nyoma sincs. Az ártéri erdô elvadult; némelyek szemétlerakónak használják; a folyó itt is, ott is lerakja hordalékát – magasítva a meder és a
gát közötti területet. Az ártérrôl egyre nehezebben húzódik vissza a fáktól lecsupaszított hegyekbôl hirtelen nagy tömegben érkezô víz.
A falu szeretetteljesebben simult a Tiszához – mesélik azok, akik még jártak
a templom melletti Tisza soron, a Szent István utcában, vagy a Szent Imre
téren. Az ottani házak összerogytak az 1970-es árvíz mellékterméke, a
fakadóvíz pusztítása nyomán. Az egykori halászkunyhók, a vályogból épített
vagy földbôl vert falú viskók helyén ma fû nô; az egykori Szent Imre téri piacos
placcot bitumennel borították, a pálya most a kosarazóké és focizóké.
Többször is letarolta a falut a Tisza, az algyôiek mégis újra és újra visszajöttek, egy ideje meg újabb és újabb lakók is érkeznek. Például a magát a
hegyek közül a síkságra számûzô férfi itt, a szôke Tisza mellett találta meg
békéjét – a folyóparti kisvárosbeli gyermekkor szépségét saját gyerekeinek
átadni óhajtó asszony is csak a Tisza partján tud töltekezni. Mert itt az Alföld
minden szépsége és értéke (igaz, veszélyforrása is) megtalálható. A Tisza él:
haragos és lágy, pusztít és éltet, kedves húgom.
Ölel nôvéred:
Ágnes

Repüléstörténeti Emléknap
A nagy sikerre és a hagyományokra való tekintettel idén is
megrendezik a III. Algyôi Repüléstörténeti Emléknapot, Hôsök
Napját, Algyôi Családi Gyermeknapot a „GYEVITÚR” Kft.
(volt Szabadidôközpont, 6750, Algyô, Téglás u. 151.) területén.
Idén május 28-án (vasárnap) várják az algyôi, vagy nevezni
vágyó „pálinkaszeretôket” a pálinkafôzetek versenyére. Jelentkezni és bôvebb felvilágosítást kérni az algyôi faluházban
lehet személyesen, vagy a 62⁄517-172-es telefonszámon. A veterántalálkozó és repüléstörténeti megemlékezés mellett idén is
vásárosok portékáinak széles kínálatával, valamint kézmûves
játszóházzal és egyéb meglepetésekkel várják a kedves
vendégeket, az algyôi családokat és érdeklôdôket!
A TARTALOMBÓL:
Az 1970. évi és az idei árvízrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. oldal
Új iskola épül Algyôn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. oldal
Algyô választott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. oldal
Hirdetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8. oldal
Szépít-ész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. oldal
Orvosi rendelési idôpontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal
(Az Algyôi Hírmondó legfrissebb száma elérhetô az interneten is,
olvasható a község honlapján, melynek címe: www. algyo.hu)
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Weöres Sándor

Buba éneke

Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygô sugárban
Énekelnék –
Minden este
Morzsára, buzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.
Ó ha szellô volnék,
Mindig fújnék,
Minden bô kabátba
Belebújnék –

Nyári éjen,
Fehér holdsütésen
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.
Ó ha csillag volnék
Kerek égen,
Csorogna a földre
sárga fényem –
Jaj, de onnan
Vissza sose járnék,
Anyám nélkül
Mindig sírdogálnék.

Egészséghét: május 8–13.
Május 08. (hétfô):
12.00 – 16.00 óra: Bôrgyógyászat.
14.00 – 18.00 óra: Csontsûrûség vizsgálat. (Elôjegyzés: 267-866.)
Óvodában: Testedzés gyermekeknek. Iskolában: Játékos sportvetélkedô.
Május 09. (kedd):
14.00 – 18.00 óra: Csontsûrûség vizsgálat. (Elôjegyzés: 267-866.)
Óvodában: Egészséges táplálkozás gyermekeknek. Iskolában: szülôk klubja
– kerekasztal beszélgetés.
Május 10. (szerda):
14.00 – 18.00 óra: Csontsûrûség vizsgálat. (Elôjegyzés: 267-866.)
Óvodában: Testápolás gyermekeknek. Iskolában: Kerékpártúra gyermekeknek, szülôknek.
Május 11. (csütörtök):
9.00 – 15.00 óra: Nôgyógyászat. (Elôjegyzés: 267-866.)
12.00 – 16.00: Bôrgyógyászat.
14.00 –18.00: Csontsûrûség vizsgálat. (Elôjegyzés: a 267-866-os telefonon.)
Óvodában: Szív kincsesláda program, dohányzás káros hatásainak bemutatás.
Légúti megbetegedésekrôl tájékoztatás, sószoba egész nap felnôtteknek is.
Iskolában: Táplálkozási zavarokról elôadás gyermekeknek. Gyümölcsnap az
intézményekben.
Május 12. (péntek):
9.00 – 14.00 óra: Nôgyógyászat. (Elôjegyzés: a 267-866-os telefonon.)
14.00 – 18.00 óra: Légzésfunkció vizsgálat, tüdôgyógyász. (Elôjegyzés: a
267-866-os telefonon.) Óvodában: Mozgásfejlesztô tevékenység gyermekeknek. Iskolában: 14.30 órától kozmetikai tanácsadás gyermekeknek, TINI
KLUB.
Május 13. (szombat):
9.00 óra: Gyalogtúra a Nôegylet szervezésében. Gyülekezô: Faluház elôtt.
A gyalogtúra alatt játékos totó kitöltésére lesz lehetôség, melynek nyertesei
ajándékot kapnak.
12.00 óra: A faluházban az egészséghét zárórendezvénye (eredményhirdetés); megjelentek megvendégelése gyümölcsökkel. Az óvodások, iskolások
rajzainak, munkáinak kiállítása egész nap.
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Algyôn házak, utcák tûntek el az 1970-es árvíz nyomán
Két fotó és négy tudósítás
A Délmagyarország 1970 májusa és júniusa
között részletesen, szinte pillanatról-pillanatra
beszámolt a rendkívüli árvízrôl és a Tiszapartján élôk rendkívüli helyzetérôl. Alább
néhány akkori cikkbôl idézve tisztelgünk az
akkor is helytálló algyôiek elôtt.
Tükrözôdik a vízben az apró, fehérre meszelt
és venyige-feketével elhúzott aljú, földbôl vert
falú ház képe. A házsor mintha közvetlenül egy
tó partjára került volna, a víz bent van a kertekben. A fotó alatt a mondat: Fakadó vizek
Algyôn.
Szemlélôdés a jobb parton címû, 1970
májusának végén írásában H. D. arról számol be,
hogy „…Az algyôi hídig mindenütt elôkészületi
munkát látunk. Vezetik a villanyt, teherautók
hordják a homokzsákokat, csomókba rakják,
hogy kéznél legyen, ha netán kell…
Algyôn a tanácsháza elôtt halljuk, hogy a
hangszóró hívja a 25-50 év közötti férfiakat
lapáttal felszerelve, Balogh Sándor tanácselnök
nyugtat, nincs veszélyben a falu. Éppen az
elôkészületi munkák idôbeni elvégzésére kért
embereket a vízügy. Annyi a baj csupán, hogy a
munkára fogható algyôi férfiak többsége szegedi
üzemben dolgozik. Nagy a dilemma, hivatalos
értesítést várnak a tanácsnál. Az elôrelátás csak
arra biztathat bennünket, hogy a gátjainkat védjük. A falu alatt kerek tavakban fakadó víz gyûlik. Szakemberek szerint ez nem jelent veszélyt
ebben a helyzetben a faluban, sôt bizonyos
ellennyomást szolgáltat az élô vízzel szemben.
A hídon túl, az algyôi fôcsatorna torkolatánál
érjük utol Négyessi Imre fômérnököt. Szemlére
indul egészen Csongrádig. Szívesen csatlakoznánk hozzá, de jó szándékkal leint bennünket: azt látnák följebb is, ami itt van. Rend,
elôkészület és nyugalom.
Dombi János segédôrt nem magas hivatala,
hanem régi gáton töltött szolgálata miatt kérdezzük, mi a véleménye a rábízott gátszakaszról.
Megfontolt embernek látszik, úgy tûnik, nagyon
szereti ezt a folyót. Nyoma sincs a hencegésnek,
amikor azt mondja: - Bátran jöhet itt akár 1
méternél is magasabb áradás a mostanira, nem
tehet kárt. Erôs a gát. És bizakodók az emberek.
Újból mûködik 14 olajkút – Készültség az
olajmezôn címmel M. L. arról tudósít, hogy „A
Évente visszatérô probléma a víz
Algyôn és térségében – fogalmazott
dr. Piri József polgármester, akit az
idei rendkívüli helyzet vázolására kért
a Hírmondó szerkesztôsége.
A belvíz idén is megjelent a külterületi szántókon, de a belterületen
nem okozott gondot – köszönhetôen a
község teljes csatornázottságának és a
befogadó-vízelvezetô árkok megfelelô
karbantartásának. Az árvízvédelmi
rendszer húsvét elôtt lépett mûködésbe
a Tisza algyôi szakaszán, majd szinte
a hónap végéig fokozódott a munka
intenzitása, ugyanis a minden korábbinál magasabb vízállás és nagyon
hosszú ideig tartó apadás jellemzi az
idei áradást. Algyônél az 1970-ben
mért 10 méteres vízállásnál 50 centiméterrel magasabban tetôzött a
Tisza. A falubeli közhangulatra – a
polgármester szerint – hatással van a
sosem látott magasságú víztömeg

Maros áradása miatt több tankállomást, valamint
16 termelô olajkutat lezártak a szegedi szénhidrogén medencében, a Tisza-Maros közötti
lelôhelyein. Amint Juratovics Aladár közölte, a
helyzet némileg változott; mód nyílt arra, hogy
14 kutat újból termelésre fogjanak… a
Nagyalföldi Kôolaj és Földgáztermelô Vállalat
szegedi üzeme felkészült a különleges helyzetre.
Esetleges elöntés nem érinti váratlanul a termelôüzemet. Részletes tervet dolgoztak ki a
veszély esetére, arra, hogy milyen sorrendben
zárják le a kutakat, helyezzék biztonságba a
berendezéseket. A Tisza-Maros szögben
egyébként 3 és fél méter hosszúságú acélcsövekkel jelölték meg a kutakat elöntés
esetére…
*
Sapkás-smicis, gondterhelt arcú férfiak,
mögöttük a dagadó folyó hátán két uszály: Makó
és Béke – a képet magyarázó mondat: Kôszállítmányok érkeztek Algyôre.
Magas belvíz pusztítja a gátsori házakat –
„kiabál” a fotó alatti, 1970. június 5-én (pénteken) a helyi napilap 3. oldalán megjelent
tudósítás címe. „A töltések közelében lévô lakott
területeken állandó a belvízkészültség. Amint
elôre látható volt, a tél végi belvizeknél is nagyobb károkat okozhatnak a mostaniak: az
elmúlt napokban Dócon öt tanyát kellett kiüríteni, mert fenyegette a belvíz… A belvízvédelem
Algyôn a legnagyobb, hetven-nyolcvan házat
érinthet. A vályogfalak elázása, a szobákba is
betörô víz miatt az elmúlt napokban negyven
algyôi házból kellett kiköltöztetni a lakókat, tegnap pedig ismét 15-20 ház került veszélybe.
A házak állapotát építész-technikusok vizsgálják állandóan, hogy szükség esetén újabb
családokat mentsenek meg a veszélyes házakból.
Az elhelyezési nehézségekre való tekintettel
Algyôn ma, június 5-én befejezik a tanítást és az
iskolák termeit is igénybe veszik, hogy az otthon
nélkül maradottakat szálláshoz juttassák. Algyôn
már négy ház össze is dôlt. Állandó belvízkészültség van…”
Ne higgyünk még az apadásnak – Algyôn
házsorokat öntött ki a fakadó víz címû
riportjában – a fenti tények életbeli tragédiát
vizsgálja H. D. „Algyô a tanú rá, hogy apad

ugyan a Tisza, de nem alszik. Ha a gátról a
folyót nézzük, megnyugszunk – hiszen ha
zavarossága szûnik, gondoljuk, talán a haragja is
-, ha a másik oldalt, elszomorodunk.
Hiába mondom az egyik házban – fél perc
alatt tíz szomszéd vesz körül, nagy aggodalommal, türelmetlen kérdésáradattal –, hogy az átázott gátnál a szivárgások, csurgások legbiztosabb fékezôje az ellennyomó medence, hogy
ezek nélkül nem lehet a gátat megvédeni, ha az ô
házuk éppen az ellennyomó medence területén
van. Régi vályogházak, apró halászviskók – ez a
falu legszegényebb része. A Szent István
utcában éjszaka rakták le a homokzsákokat,
példás rendbe, dicsérendô igyekezettel, vigasztaló szavak kíséretében a katonák, az utca egyik
fele és a gát tövébe épült Tisza sor vízben áll. A
lakók egyik fele elköltözött a rokonokhoz, a
másik fele tétován vár. Nem tudják, hova menjenek. A Tisza soron egykor a 16. számot viselô
házról bontják a tetôt. Ha összerogyna, legalább
ez ne vesszen kárba. A 18-ról már leszedték, a
15-bôl most költöznek.
A tanácsnál határozott intézkedések
történetek már. Két héttel ezelôtt a Rákóczitelepiek az olajvállalat barakképületébe
költöztek, ôk délben indulhatnak vissza
otthonukba – hallom Pataki Jenôné vb-titkártól
–, és estig helyükre költöztetik azokat, akik
másutt nem kaphatnak menedéket.
Elsô eset a környékünkön, hogy a mostani
tiszai áradásnál közvetlenül a víz rendeli el a
kitelepítést legalább 60 házból. Régi házak,
ahhoz sem kell szakértelem, hogy kimondjuk:
tilalmas helyre épültek annak idején, de akik
lakták eddig, azoknak ez az egyetlen. Nem
meglepetésszerû özön mossa ôket, centinként
emelkedik a víz, az udvarokban gyûlik elôször,
epreskertekben is kanyarognak a homokzsákból
épült nyúlgátak, késôbb támad a házak padlója
felôl. A kiszáradt vályog- és vert fal issza magába a vizet.
Ha innen Algyôrôl lehet üzenni a
környéknek, az csak így szólhat: ne higgyünk
még az apadásnak! Színe, szintje változott,
szándéka még a régi. Ázott töltések és ázó
katonák, sárban gázoló emberek ôrzik. Vigyáznunk kell még rá.”

Bel- és árvíz fenyegeti a falut
A legek áradása: 2006
hosszan elnyúló levonulása. Az
algyôiek bizakodók, mert sokan
emlékeznek arra, hogy az 1970-es
árvizet követôen a folyó mindkét
partján megerôsítették és megmagasították a töltéseket. Riadalmat a különbözô árvízi jelenségek, például a
szivárgás (például a templomnál), a
fakadó vizek (például a Berekben)
okoztak. Az így felszínre került víz
színe nem utalt arra, hogy megsérült,
vagy meggyengült volna a gát. A
problémákat kezelni tudták a szakemberek. Például a Berekben visszaszivattyúzták a vizet a Tiszába, a Farki
réti, a környékbelieknél 10 centiméterrel alacsonyabb töltés szintjét pedig
homokzsákokkal magasították. Az

algyôi hídtól északra, az Atkai
holtágnál 60 katona töltötte a
homokzsákokat, azokat a folyót kísérô
gát Dóchoz közeli szakaszára is vitték.
Szervezettségbôl jól vizsgáztak az
árvíz ellen védekezôk. A területi
védelmi bizottságot a megyei közgyûlés elnöke, Frank József vezeti; a
szakmai munkát az Atikövizig vízügyi
mérnökei irányítják, de a vész
elhárításából kiveszi részét a katasztrófavédelem, a polgárôrség,
Algyô helyi védelmi bizottsága és az
itteni Faluvédô Egyesület is. A rendkívüli vészhelyzet kormányzati elrendelése óta az algyôi községházán
folyamatos ügyeletet tartanak: jelentik
a rendkívüli eseményeket (például a

szivárgásokat, a szivattyúzás szükségességét).
A falu szokásos életéhez képest
változás, hogy például a Tisza tetôzéséhez közeli idôszakban korlátozták
az autóbusz közlekedést: Rákóczitelepre Vásárhely felôl érkeztek a jármûvek, a Farki réti területrôl iskolába
és munkába járókat pedig az önkormányzat kisbusza szállította. Az itteni
árvízi védekezéshez mozgósított 40
dunántúli szakember az algyôi szabadidôközpontban kapott szállást,
többen különbözô módon – például
egy cég a gátakon dolgozók számára
ásványvíz adományozásával, a Nôegylet az algyôi lányok és asszonyok
munkájának felajánlásával – nyújtott
segítséget. Az árvíz elleni védekezés
az önkormányzat részére rendkívüli
költséggel nem járt.
A. H.
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Fogadóórák
a polgármesteri
hivatalban
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete
tagjai szerdánként 14-17 óra
között a polgármesteri hivatalban
fogadják az algyôieket.
A képviselôk közül: május 3án: Herczeg József és Süli Zakar
Mariann;
10-én: Karsai Lászlóné és dr.
Gubacsi Ede;
17-én: Bakos József és dr.
Gonda János;
24-én: Vidács László és Beke
Tamás;
31-én: dr. Gubacsi Enikô és
Juhász Sándor;
június 7-én: Bakos András és
Borbély János várja az
algyôieket.
A polgármester, dr. Piri
József május 3-án, 17-én és 31én 14-17 óra között tart
fogadóórát.
Az alpolgármester, Molnárné Vida Zsuzsanna május 10én, 24-én és június 7-én 14-17
óra között várja a választókat.

Bérletárusítás
Az arra jogosult algyôiek a polgármesteri hivatalban május 31-én,
június 1-jén és 2-án (szerdán,
csütörtökön és pénteken) munkaidôben válthatják ki, illetve vásárolhatják meg az autóbusz bérleteket.

Rendôrségi fogadóóra
A Szeged-Tarjánvárosi Rendôrôrs algyôi körzeti megbízottjainak létszáma gyarapodott.
Ismét három fô végzi a feladatokat: Tóth Gábor rendôrtörzsôrmester, Horváth Zoltán
rendôr-törzsôrmester és Jaksa
Zoltán rendôr-törzszászlós. Az
algyôi lakosok és érintettek
részére hetente két alkalommal –
hétfôn 14-16 óra, szerdán 16-18
óra között – tartanak fogadóórát
a Kastélykert utca 44. szám alatti
körzeti megbízotti irodában.
A körzeti megbízottak telefonos elérhetôségei: 06-20⁄2095319, 06-20⁄209-5318, 0620⁄209-5332. Az azonnali
rendôrségi bejelentéseket az
ingyenesen hívható 107 és 112es segélyhívószámokon kell
megtenni!

Önkormányzat
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Új iskola épül Algyôn?
Címzett támogatásra pályázik a nagyközség önkormányzata
A Hírmondó elôzô számában már jeleztük, hogy
beruházási koncepció készül az új iskola építésére,
melyet a 2007. évi címzett támogatás igénybejelentéséhez nyújtunk be.
A pályázat helyzetértékelése tartalmazza azokat
a hiányosságokat, hátrányokat, melyek indokolttá
teszik a tanulócsoportok egy iskolában történô
elhelyezését. Kiemelten foglalkozik azokkal az
erôsségekkel, melyekben az oktatás jelenlegi színvonala miatt az intézmény „mintaiskolaként” kap
szerepet a térség általános iskolái között.
A tervezett iskola kistérségi vonzerejét a jelenlegi pedagógiai programban is meghatározott célok
teszik kiemeltté, amelyben helyet kap az ökoiskolai
tapasztalat, a környezeti nevelés magas színvonala.
Az algyôi önkormányzati képviselô-testület
rendkívüli ülésen döntött a megvalósíthatósági
tanulmánytervek sorrendjérôl, melyek alapja az
algyôi iskolára készített szakértôi program.
A képviselôk a mûszaki jellemzôk alapján
történô összehasonlítás során, azonos teremszámmal és egyéb kiszolgáló helyiségekkel, de kisebb
hasznos alapterülettel (kevesebb közlekedési
területtel), ezáltal kevesebb költségvonzattal járó, a
HAÁSZ Kft.-Építési Iroda tervét részesítették
elônybe.

Eboltás
Értesítjük a lakosságot,
hogy Algyô Nagyközség
területén idén az alábbi helyeken és idôpontban történik az ebek oltása, melyet dr.
Major József körzeti állatorvos végez:
Május 8-án (hétfô):
7-tôl 10 óráig Polgármesteri Hivatal udvara,
11-tôl 12 óráig Ladik utca,
17-tôl 19 óráig Polgármesteri Hivatal udvara.
Május 9-én (kedd):
7-tôl 8 óráig Mázsaház
Korsó utca,
17-tôl 18 óráig Nagyfa.
Pótoltás: május 25-én
16-17 óráig a Polgármesteri
Hivatal udvarán.
A fel nem tüntetett területeken (Atkasziget, Gyevi tanya, Farki rét, Rákóczi telep
és Csergô telep) az ebek oltása a tartás helyén történik.
Dr. Major József körzeti
állatorvos rendelési idôben a
rendelôben is folyamatosan
végzi az eboltást.
Dr. Varga Ildikó jegyzô

A tervet készítette: Haász András építészmérnök
és Boldizsár Gábor építész üzemmérnök A rendelkezésre álló területen az új iskola megvalósítható, homlokzati megjelenésében illeszkedik
a most épülô termálfürdôhöz, nagy zöld területével
jól kapcsolódhat az ökoiskolai programtervhez.
A beépített tervezett hasznos alapterület: földszint+emelet+ tornaterem 5671 négyzetméter. Az
alaptantermek száma: 14, szaktanterem: 7, csoportszoba 2. De melegítô konyha, ebédlô, büfé is helyet
kap az épületben. A 2296 négyzetméteres tornateremben kézilabdapálya méret és 200 fôs lelátó
alakítható ki. Mivel e tornaterem funkcionálisan leválasztható az iskola épületérôl, az mind lakossági,
mind versenysport céllal külön is üzemeltethetô. Az
épület helyszíne a Rendezési Tervben kijelölt (pontosabban a fürdôvel szemben a Tiszavirág utca és a
Sport utca által határolt) terület.
Összességében az épület a mai kor elvárásainak,
a környezet adottságainak megfelel, fiatalos,
lendületes, emberközeli és gyermekközpontú. Ám
megvalósítását csak pályázati támogatással tudja
elérni az algyôi önkormányzat.

Az állattartásról és a békés
egymás mellett élésrôl
Az utóbbi idôben megszaporodtak azok a bejelentések, melyek a nem
megfelelôen tartott állatok által okozott hang és szaghatás miatt zavarják az
állattartók szomszédságában lakók nyugalmát. Ezek az esetek azért fordulnak
elô, mert nagyon sok állattartó nem tartja be az állattartási rendeletben elôírt
minimális szabályokat sem.
Nyomatékosan felhívjuk az állattartók figyelmét arra, hogy tartsák be a rendeletben elôírtakat! Ilyen kötelezettség:
– az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget naponta legalább egyszer ki
kell takarítani;
– a rovaroktól mentesíteni, s a rágcsálókat rendszeresen irtani kell;
– a trágya és trágyalé tárolása a közegészségügyi elôírásoknak és
környezetvédelmi elôírásoknak megfelelôen a telekhatártól legalább 2 méterre
(fóliával, vagy földdel) résmentesen lefedve, körülárkolt, vagy földsánccal körbevett helyen történhet;
– tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, a haszonállat által
okozott szennyezôdést a tulajdonos azonnal köteles eltávolítani.
Ezeket az elôíásokat a helyszínen a Polgármesteri Hivatal munkatársai fokozottan ellenôrizni fogják. Amennyiben az ellenôrzés során tapasztalt
hiányosságokat az állattartók a megadott határidôn belül nem szüntetik meg,
úgy a rendeletnek megfelelôen 30 ezer forintig terjedô bírság szabható ki.
Tájékoztatjuk még a lakosságot, hogy a méhészetrôl szóló 15⁄1969.(XI.6.)
MÉM rendelet az alábbiakról intézkedik:
– a méhészkedést erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja;
– a méhészetet közös használatú épülettôl és a szomszéd ingatlanoktól 4
méter távolságon túl lehet csak elhelyezni;
– ha a szomszéd ingatlantól való 4 méteres távolságot megtartani nem lehet,
a méheknek az ellenkezô irányban vagy – legalább 2 méter magas tömör
kerítés vagy élôsövény létesítésével – a magasban való kirepülést kell biztosítani.
Kérjük fentiek fokozott figyelembevételelét a békés egymás mellett élés
érdekében!
Dr. Varga Ildikó jegyzô

4

Oktatás

2006. májusi Hírmondó

Díjfizetés

Egészséghét

A gyerekek napközi ellátásának
havi térítési díját az óvodában az
alábbi idŒpontokban fizethetik be a
szülŒk:
június 6. (kedd), július 4.
(kedd), augusztus 31. (csütörtök),
október 3. (kedd), november 6.
(hétfô), december 5. (kedd).

Az algyôi óvodában május 8-13. között egészéghetet tartanak.
HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Testi-lelki egészségvédelem
Beszélgetés az egészséges életmódról. Pénteken a délutáni
program keretén belül 16 órától a faluházban gyümölcsszobrászat, melyre minden kedves szülôt és gyereket várnak.
(Részletes program az 1. oldalon.)

Tavaszi zsongás – ovisoknak
A költészet napja alkalmából április 11-én óvodások is
bemutatták tehetségüket a versmondásban. A nap hangulatát az
ünneplôbe öltözött gyermekek és a díszes terem látványa
fokozta. A meghívott vendégek elôtti bemutatkozás nagy izgalmat váltott ki a kicsik körében. A szoros versenyben nehéz volt
a zsûrinek dönteni. A legjobban tetszô gyermek: Kurucz Martin
Nyuszi csoportos kisfiú, aki verses mesét mondott este a
könyvtárban és képviselte az óvodásokat a költészet napi
ünnepségeken. Természetesen minden résztvevô egyformán
jutalomban részesült.
Büszkék vagyunk óvodásainkra és minden versmondó gyermeknek szívbôl gratulálunk.
Óvodai kollektíva

Óvodai naptár
Idén is mozgalmas a május-június az algyôi óvodában.
Május 8-án: lehetôséget biztosítanak a diákigazolvány-kép
készítéséhez. (Kérik, a szülôk jelezzék igényeiket a csoportban!)
Május 15-én 10 órától: Zenés délelôtt, közremûködik Mikola Péter.
Május 18-án délelôtt: csoportos fényképezkedés az
óvodában.
Május 26-án délelôtt a Gyermeknap alkalmából, a Boldog
Gyermekkor Alapítvány támogatásával az óvoda udvarán felállított ugráló várat használhatják a gyerekek.
Május 28-án az algyôi szabadidôközpontban településszintû
Gyermeknapra várják az érdeklôdô családokat.
Június 2-án vidám zenés játékkal köszöntik az iskolába
készülô gyerekeket, délután 16 órától a nagycsoportosok táncos
mûsorával szórakoztatják az évzáró Kerti-party résztvevôit.

Egyesített szociális intézmény
Székhelye: 6750 Algyô, Piac tér 17. Tel.: (62)267-048
Telephelyei: 6750 Algyô, Egészségház u. 42.
Ellátások a székhelyen. Étkeztetés. Elsôsorban idôskorú,
szociális helyzetükbôl adódóan rászoruló személyek számára
biztosítjuk a napi egyszeri meleg ebédet. Maximális
férôhelyszám: 50 fô. Jelentkezni: a klubvezetônél lehet, az
intézmény székhelyén.
Idôsek Klubja. Idôskorúak napközbeni ellátása: háromszori
étkezés, egész napos gondozónôi ügyelet, programok,
foglalkozások szervezése, hetente orvosi ellátás, gyógytorna
biztosított. Férôhelyszám: 11 fô, ebbôl: 8 nôi, 3 férfi hely.
Jelentkezni: az intézményvezetônél az intézmény székhelyén.
Ellátások a telephelyen:
Családsegítô és gyermekjóléti szolgáltatás:
A nagyközség területén élô családok problémáinak
kezelésében és megoldásában nyújtanak segítséget a családgondozók. Kiemelt prevenciós feladat a gyermekek védelme.
Védônôi szolgálat:
A védônôk feladata elsôsorban a 0-16 éves korosztály komplex ellátása.
Az intézmény ügyfélfogadási rendje a székhelyén: Algyô,
Piac tér 17.
Hétfôtôl péntekig: 10-15 óráig, délutáni idôpont egyeztetés
telefonon.
Telephelyein: Családsegítô szolgálat: hétfôtôl csütörtökig:
8-15 óráig, pénteken: 8-10 óráig.
Védônôi szolgálat: Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Szent
Péter u. 1-3, hétfôn: 8-10 óráig. Védônôi tanácsadás: Algyô,
Egészségház u. 42., kedden: 13-15 óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön: 9-10 óráig.

Kis varázslók
Bûvész lepte meg az algyôi gyermekeket varázsló
tudományával. Egyik csodát követte a másik – színes kendôkbôl virágcsokrok, üres dobozokból turbékoló galambok kerültek
elô. A mutatványhoz bûvészinasokat választott a gyerekek
közül, akiknek minden esetben át kellett menniük a varázslóvár
ajtaján, hogy mágikus erôvel rendelkezzenek. „Új
tudományukat” a gyermekek otthon is kipróbálták, de másnap
szomorúan mesélték el, hogy „Nekem nem sikerült…”.
Vigasztalásul az óvónôk megígérték, hogy a legközelebbi
találkozáskor kölcsönkérik a bûvészpálcát, hátha azzal sikerül a
varázslat…

Rajzverseny
Az Üllésen megrendezett rajzversenyen az algyôi iskola felsô
tagozatos diákjai a középmezônyben végeztek. Résztvevôk:
Lénárt Ivett (6. a), Kiss Evelyn (4. a) és Vér Krisztina (7. b).

Gyermeknap 2006.
Május 28-án vasárnap 9 órától a szabadidôközpontban
(Algyô, Téglás u.) a gyerekeket, családokat gazdag programok
– aszfaltrajzverseny, kézmûvesfoglalkozás, a gyermekek
megvendégelése (a Nôegylet és a Nyugdíjasklub segítségével),
sportfoglalkozás – között válogathatnak. Mindenkit szeretettel
vár az Egyesített Szociális Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítô Szolgálata.
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Petôfi-szavalóverseny
A Petôfi-szavalóverseny területi döntôjét április
7-én Üllésen rendezték meg. A felsô tagozatosok
közül Bakó Bernadett 8.a, Németh Nikolett 6.b és
Rácz Kristóf 5.a osztályos tanuló képviselte az
algyôi iskolát. Az 5. osztályosok mezônyében

Rácz Kristóf II. helyezést, Németh Nikolett pedig
III. helyezést ért el. Kristóf – a fenti eredményének köszönhetôen – április 27-én Szentesen, a megyei döntôn nemcsak a kistérséget, de az
algyôi iskolát is képviselte.

Faluházi Fórum

Májusi iskolai naptár

Idén április 20-án a faluházban rendezték meg az iskola természet- és környezetvédelmi fórumát. Az algyôi diákok
vendége volt: Fûzné Kószó Mária, a Szegedi Tudományegyetem Biológia Tanszékének tanára; Bojtos Ferenc, a
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetôje; Karsai Lászlóné, a Szivárvány Óvoda vezetôje és
Molnárné Vida Zsuzsanna, Algyô nagyközség alpolgármestere.
A fórumot Baranyi Anita, a Diákönkormányzat elnöke nyitotta
meg és vezette. Elôször felkérte meghívott vendégeinket, hogy
mondjanak pár szót Földünk jövôjérôl, a környezetvédelemrôl
és annak fontosságáról. Ezt követôen felkérte a jelenlévô
diákokat, hogy bátran tegyék fel kérdéseiket vendégeinkhez.
Érdeklôdésünk igen széleskörû volt, mert kíváncsiak
voltunk például arra, hogy mikor fog elkészülni az algyôi
uszoda? Mi az üvegházhatás és milyen hatása van Földünkre?
Mikor és hol fog felépülni az iskola új épülete? Milyen hatásuk
van az erômûveknek? De kitértek kérdéseink a Tiszával kapcsolatban az árvízi problémákra is. A jelenlévô diákok nevében
mondhatom, hogy kérdéseinkre minden esetben érthetô és
kimerítô válaszokat kaptunk.
Németh Nikolett 6.b

2. Tanítási szünet (nevelôtestületi értekezlet miatt).
3. 7.00 – 17.00 Ebédfizetés május hónapra (22 napra).
2-12. Szülôi értekezletek anyák napi mûsorral egybekötve –
osztályonként.
4. 15.00 Csere-bere a napköziben.
8-13. Egészséghét:
8. Játékos sportvetélkedô a tanulóknak szünetekben és tanítás
után.
9. 17.00 Szülôk Klubja: kerekasztal beszélgetés a Fehér iskolában szülôk és pedagógusok részére. Téma: kapcsolatfejlesztés és stresszoldási technikák. Elôadó Schád László.
10. 15.00 Kerékpártúra Atkára gyerekek, szülôk, pedagógusok
részvételével.
11. 12.00 Rendhagyó óra a táplálkozási zavarokról felsô tagozatosok részére; gyümölcssaláta készítése.
12. 15.00 Kozmetikai tanácsok: serdülôkori bôrápolás a Tini
Klub keretében.
13. 9.00 Gyalogtúra a településen és környékén (táv max. 8
km). Indulás a faluháztól.
10. Madarak és fák napja – megemlékezés osztálykeretben.
11. 14.00 Anyák napi napközis hangverseny.
12. 9.00-12.00 Leendô 5. osztályosok fogadása a felsô tagozatban.
12. 9.00-12.00 Természetismereti vetélkedô a Homokháti Iskolaszövetség 1-4. évfolyamos tanulói részére.
15. Állat- és növényszeretet napja Magyarországon – tanulmányi kirándulás Budapestre a Jövô Házába.
18. 14.30 JAM vizsga.
21. Horgászverseny.
24. Kihívás napja.
22-26. Leendô 1. osztályosok látogatása az iskolában.
26-30. Nemzetközi erdei iskola Temesváron.
28. Gyermeknap.
31. 8.00 – 12.00 Országos kompetenciamérés a 4., 6., 8. évfolyamon.

Fehér-tói elôadás
Az Algyôi Általános Iskola diákjai április 22-én a szatymazi
Tisza-völgyi Látogató központban mutathatták be Ne légy
szemét! címû elôadásukat, amellyel a központban megrendezett Föld Napi rendezvényt nyitották meg. A diákokat
Vargáné Kiss Erika készítette fel és a bábok elkészítésében
segítségükre volt Csauth Zsuzsanna és Táboriné Tanka Judit.
Az elôadásunk egy képzeletbeli bíróságon játszódik, ahol a
Hulladék és Gaia istennôje ügyvédei próbálják meg azt bemutatni, hogy a környezetszennyezésért ki lehet a felelôs. A
bíróságon az esküdtek soraiban megtalálhattuk a következô
állatokat: a rókát, Rák Böbét, a keresztespókot, a vidrát, a parti
lelét, a szajkót, a denevért, az erdei vöröshangyát, Betûzô Szút,
a széncinegét és helyet foglalt még a papírgyáros és a
környezetvédô is. Tanúként szerepelt egy római rabszolga, egy
patkány, Assissi Szent Ferenc, James Watt, Franciaország és
Guszti is, aki egy 7. osztályos tanuló reggeli ébredését mutatta
be. A per végére kiderült, hogy Földünket csakis közös összefogással tudjuk megmenteni.
Az elôadás után egy élvezetes túrán vehettünk részt az egyik
tanösvényen, ahol láthattunk nyulakat és különbözô madarak
fészkelô helyeit. Ezen kívül megnézhettük a Látógatóközpontban található kiállítást is, amely a térség madarait, állatait,
illetve azok életterét mutatta meg.
A. D.

Nyelvtan-helyesírás verseny
Az algyôi iskola alsó tagozatos tanulóinak évfolyamonként
szerveztek nyelvtan-helyesírás versenyt március 29-én. A
következô eredmények születtek: az 1. évfolyam tanulói
között: I. Bangó Alexandra 1.a, II. Molnár Szabolcs 1.b és III.
Bezdán Dóra 1.a osztályos tanuló. A 2. évfolyam tanulói
között: I. Furka Barbara 2.b, II. Szekeres Dzsenifer 2.a, III.
Varga Alexandra 2.b osztályos tanuló. A 3. évfolyam tanulói
között: I. Molnár Krisztián 3.b, II. Kômûves Brigitta 3.a, III.
Szûcs Lilla 3.b osztályos tanuló. A 4. évfolyam tanulói között:
I. Süli Brigitta 4.b, II. Kiss Evelyn 4.a, III. Boldizsár Gréta 4.a
osztályos tanuló.
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Algyô választott: 62,48%-os aktivitással
Botka László (MSZP-SZDSZ) a honatya
Az országos mintának megfelelôen alakult a 2006. évi parlamenti választás végeredménye
Algyôn, mely a Csongrád megyei
3. számú választókörzet része. E
térségben április 9-én, az országgyûlési képviselôválasztás elsô
fordulóján összesen 57.636
választásra jogosult közül 39.036
polgár (és 44-en külképviseleti)
voksolt, vagyis 67,80 százalékos
volt az aktivitás. A nagyközségben összesen 4.332 szavazásra
jogosult polgár közül 2.707 élt
jogával, vagyis itt 62,48 százalékos volt a részvételi arány.
Négy jelölt közül választhattak
maguknak képviselôt a 3. számú
választókerületben élôk, így az

algyôiek. A legtöbb voksot Botka
László (MSZP-SZDSZ) kapta: az
algyôiek közül 1.550 (57,2%)
szavazatot (az egész kerületben
pedig 22.875, azaz a voksok 59%át) nyert el, így már az elsô forduló végén megszerezte az
országgyûlési mandátumot. E
versenyben a második helyen
Kalmár László (Fidesz-KDNP)
végzett: Algyôn 916 (33,8%), a
választókerület egészében 13.352
(közel 34%) szavazattal. A
képzeletbeli dobogó harmadik
helyére dr. Tímárné Horváth
Magdola Jolán (MDF) állhat, aki
községünkben 163 (6%), a választókerületben 1.891 (közel 5%)
személy szavazatát nyerte el. A

sereghajtó Kálló Gábor László
(Zöldek Pártja), aki nálunk 43
(1,6%), a térségben 615 (közel
2%) voksot gyûjtött.
Négy szavazókörben voksolhattak a polgárok.
A pártok listájára leadott szavazatok alapján az itteni eredmény az országos és megyei
trendnek megfelelô – az elsô két
helyen. A voksolásra vállalkozó
választópolgárok közül az MSZPt 1396, a Fidesz-KDNP-t 927
támogatta. Algyôn a „harmadik
erô” az MDF 350, a negyedik az
SZDSZ 88 vokssal. Az élbolytól
leszakadó pártcsoportban a
MIÉP-Jobbik 36, a Zöldek Pártja
25, a Centrum 19, a Munkáspárt

A turizmus algyôi központja: a szabadidôközpont
Elkészült a Gyevitur Kft. üzleti terve
A Gyevitur Kft. az algyôi önkormányzat 2006. január 16-án megalakult
új cége, amelynek feladata a volt
repülôtéri hangár körüli közel 2 hektáros
területen a turisztikai központ fejlesztése
és mûködtetése. (Emlékezetes, e szabadidôközpont a múlt évig a faluházhoz
tartozott, de önkormányzati döntés
nyomán önállósodott.) A Gyevitur Kft.
üzleti tervét elkészítette az ügyvezetô,
Márton Mária, majd az elképzeléseket az
önkormányzati képviselô-testület legutóbbi ülésén elfogadta.
A cég céljai: a sokoldalú, határozott
arculatú, országosan és nemzetközileg is
megjeleníthetô versenyképes turisztikai
kínálat kialakítása és értékesítése; olyan
nyereségorientált tevékenység, ami anyagi hátteret biztosít; a község lakosainak
kedvezô áron kínálni szolgáltatásait. Az
adottságokról tudni kell, hogy a közel 2
hektáros területen 34 személy számára
kényelmes ifjúsági szálló; a fô épületben
oktató terem, étterem, konyha; horgásztanya; hangár található. Ezek mûködtetését jelenleg 5 személy végzi.
Kapacitásbôvítéssel növelhetô a
vendéglétszám – véli a kft. vezetôje. Ezt
a meglévô épületek mellett faházak,
lakókocsik felállításával, sátorhelyek
kijelölésével képzeli el. De a szolgáltatásokat is bôvítené: a konyha, büfé, fagylaltozó, kölcsönzô üzemeltetésével. A
gasztro-sarokban kialakítandó kemence,
grillsütô, szalonnasütô, bográcsozó hely
kiépítése a szezon meghosszabbítását is
szolgálja. Vevôkört hoz a falusi-, a
gasztro-, a vadász-, a lovas-, a horgász-

turizmus bevezetése. E beruházásokhoz –
a saját bevételeken kívül – pályázatok,
önkormányzati támogatás szükséges. Ezt
követôen – új szolgáltatásaival, rendezvényeivel – az algyôi szabadidôközpont a
környék egyik legkedveltebb helye lehet.
A megnövelt kapacitással már az elsô
évtôl önfenntartónak kell lennie.
A tervezett programok között akad
több osztálytalálkozó, lakodalom, osztálykirándulás résztvevôinek fogadása,
júniustól augusztusig pedig többféle
(lovas napközi, mûvészeti alkotó, magyar
mondák, népfôiskolai, olvasó) tábor. Az
itt szokásosan megrendezett repülôs nap,
agrárkiállítás és vásár mellett az augusztus 20-i kenyérünnepet szeretnék bevezetni. A jelenlegi bérleti díjakról tudni
kell: például az oktató terem, étterem és
hangár óránként 1500 forintért bérelhetô;
a szállás éjszakánként 1750-2500 forint
személyenként; az eszközök használatáért
személyenként 150 forintot kérnek, de
például a civil szervezetek egy esztendôben egyszer azokat ingyen használhatják.
Az ételkifôzés bevezetésével 3, alkalmanként foglalkoztatott, lehetôség
szerint algyôi asszony munkájára számítanak.
Kidolgozták a marketingtervet is.
Ebben szerepel a szabadidôközpont
kínálatának internetes megjelenítése, az
imázst növelô kiadványok, a médiumok
(újságok, rádiók, televíziók) kihasználásával. De a cég vezetôje és munkatársai
azzal is tisztában van, hogy a legjobb reklám: a tisztességes ember becsülettel
elvégzett munkája.

13 szavazatot gyûjtött. E számok
arra is utalnak, hogy többen
„keresztbe” szavaztak, vagyis az
egyéni jelölt támogatása mellett a
nem a név melletti szervezetet,
hanem egy másikat támogattak.
Négy szavazókörben voksolhattak az algyôiek. A legaktívabban a faluházhoz tartozók bizonyultak: ott az 1.159 jogosult
közül 806-an jelentek meg az
urnáknál, míg a legtöbb (1164)
választópolgárra számító Kosárfonó utcai iskolában berendezett
szavazókörbe csak 670-en mentek el. Bár más-más arányban, de
minden szavazókörben ugyanaz
az erôsorrend alakult ki a jelöltek
között.

Üléseztek a képviselôk

Új tagok az Algyô Sportjáért
Közalapítvány kuratóriumában
Több mint húsz témát vitatott meg
legutóbbi (április 28-i) ülésén az algyôi
önkormányzati képviselô-testület, mely dr.
Piri József polgármester vezetésével
ülésezett.
Módosították a lakásrendeletet a képviselôk: havonta és négyzetméterenként a
Kastélykert utcai komfort nélküli lakás 54, a
Búvár utcai összkomfortos lakásoknál 358,
a szolgálati lakásokért 150 forintot kell
fizetniük a bérlôknek. Nem lakáscélú ingatlanként tartják számon: a rendôrség, a tornaterem, az orvosi rendelôk, a gyógyszertár
helyiségeit, a Rákóczi telepen a volt téesz
épületének irodája, a községi tornaterem
helyiségeit.
A múlt évi zárszámadás mellett korrigálták a 2005. és a 2006. évi költségvetésrôl
szóló rendeletet. A képviselôk elbírálták a
könyvvizsgálói pályázatokat, majd megvitatták a Faluház, Könyvtár és Tájház
szervezeti és mûködési szabályzatát.
Tájékozódtak a képviselôk az adóügyi
feladatok ellátásáról és a szociális ellátásokról, majd az önkormányzat munka- és
tûzvédelmi feladatainak ellátására érkezett
ajánlatokról döntöttek. A testület megválasztotta az Algyô Sportjáért Közalapítvány kuratórium tagjait. Így e kuratórium
tagja: Kopaszné Demeter Irén, Vidács László, Portörô Lajos, Vágóné Hegedûs Magdolna mellett új személyként Torma Tibor
Róbert; a kuratórium elnöke: Bajusz János,
titkára: Retkes Zsolt. A hulladékgazdálkodási terv megvitatása mellett a képviselôk – zárt ülésen – elfogadták a Gyevitur
Kft. üzleti tervét.
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Hirdetés

A Golf Autósiskola
Lajstromszám:
Al 1148. OKÉV szám: 06-0146-04

Személygépkocsi – Motorkerékpár
– Segédmotor
K E DV E Z M É N Y E S
V E Z E T Ô I TA N F O LYA M OT I N D Í T
2006. május 10-én (szerdán) 17 órakor
AlgyŒn.
A tandíj 30 %-a az adóból
visszaigényelhetŒ!
További információ

Borbélyné Gyöngyi – 06-20/398-1137
200 kg-os fehér hússertés eladó,
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Köszönetek a húsvéti munkáért
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a húsvéti játszóház
létrejöttéért következô segítôinknek: Lénárt Ferencnek, a
Lambris Bútoripari Kft. vezetôjének és munkatársainak, az
Algyôi Mûvészkör tagjainak, valamint Karasz Bélának!
Köszönetet mondanak a tájházban megrendezett húsvéti
kiállítás támogatóinak. Köszönet illeti az Algyôi Faluház,
Könyvtár és Tájház munkatársait, az Algyôi Mûvészkör tagjait,
Gál Tibort, Karasz Bélát, Mészáros Balázst, dr. Mezô Tamásné
tojásfestôt (Szeged), Oláh Ernôt, Szabó Éva tojásfestô népi
iparmûvészt (Csongrád), Szabó Ferenc szövôt, mézeskalács
készítôt (Szeged).

Algyôi reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (most május
22-én) a római katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár Papp László református lelkész.

akár félbevágva, negyedelve is ballagásra.

Kertész végzettséggel munkatársat
keresek algyôi munkahelyre.

Érd.: Algyô, Szamóca u. 4.

Telefonszám: 06-20-91-34-602

Aprók
Horvát tengerparton nyaraló
kiadó. Érd.: 06-20/5426-260
*
RedŒny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés. Telefon:
06-30-953-0395
*
Számítógép javítását és bŒvítést
vállalok. Tel.: 06-70-3333-596
*
Hajdú centrifuga felújított
állapotban eladó. Ugyanott

bútorozott szoba (nem külön-bejáratú) megbízható,
egyedülálló nŒnek kiadó.
Tel.: 268-338
*
Eladó 2 db beltéri üvegezett
tölgyfa ajtó, 1 db beltéri fehér
ajtó szép kivitelben. Ugyanitt 1
db ágynemıtartós lengyel heverŒ, 1 db ágynemıtartós
kamasz heverŒ. AlgyŒ, LŒrinc u.
2. (Fehér iskolával szemben).

Autóvillamosság
Autóklimák töltése-javítása
Kisteher- és személyautók garancián túli SZERVIZELÉSE, VIZSGÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa,
olaj, olajszûrô, levegôszûrô CSERE. ABS, haladásjeladók, injektor,
elektronikus gyújtás, önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.
ÜZLET ÉS MÛHELY Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax: 62⁄452-750.
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27⁄A. Tel⁄fax: 62⁄557-758, 557-769

MAGNÓLIA, TULIPÁNFA
ÁFONYA, KIVI, GRÁNÁTALMA
LEANDER, NYÍRFA, HÁRSFA,
TUJÁK TERMELÃI ÁRON!
Díszalmafa, szomorú japánakácfa, csüngŒ barkafız,
örökzöld liliomfa, gesztenyefa, clematis, citromfa, labdarózsa, nyáriorgona, illatos jezsamen, jázmin,
irisz, évelŒ virágok, sövény és sziklakerti növények,
tavirózsa, pampafı, füge.
http://abeliaskert.atw.hu
Nyitva: h-p:8-18, szo:8-14 óráig.
Tescótól 100 m Szeged, Körtöltés u. 3l.
Tel.: 06-20/518-0038

Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Rádiótelefon: 20-925-8366

Babakocsi, 2 funkciós, német

Opel Kadett

(ABC Design), felpumpálható

1984-es évjáratú,

kerekı eladó.

1300 ccm-es, benzines eladó.

Irányár: 7.500,- Ft.

210.000 km-t futott,
200.000 km-nél motorfelújítás
volt. Szeptember végéig

Babahordozó eladó

érvényes mıszakival és zöld-

(kenguru) maci mintás, szép.

kártyával.

Irányár: 1.000,- Ft.

Irányár: 135.000,- Ft.

ÉrdeklŒdni: 70/538-2618

Érd.: 20/9471-655
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Hirdetés
Garantált

Víz-, gáz-,

hússertések

fıtésszerelési

150 kg-tól 180 kg-ig

munkát vállalok!

egész évben folyamatosan
kaphatók.

Érd.:

Telefonszám:

06-30/4367-360
Szobafestést,

06-20-988-5785

AlgyŒi lakos

mázolást, tapétázást
vállalunk.

autóvillamossági
szerelést vállal.

Gyeviép Kht.,
AlgyŒ, Kastélykert u. 16.

2006. májusi Hírmondó

Figyelem!
Kitûnô minôségû
Hibridkukorica
Napraforgó
Tavaszi árpa vetômagok
forgalmazása
jó árfekvésben.
10 ha fölötti termesztés
esetén finanszírozott termeltetés is megvalósítható.
Érdeklôdni lehet:
Dr. György Antal
6750 Algyô, Téglás u. 98.
Mobil: 06-30⁄2292-060

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyôi temetôben:
Tel.: 06-20-32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve köszönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Tel.: 62/267-567;
06-20/9134-602

Tel.: 30/2782-489

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Kagylóülés autóba, kék-drapp
kockás mintás, szép állapotban
eladó.
Van hozzá csecsemŒknek való
betét is, és rácsatolható takaró.
Irányár: 7.000 Ft
Medela elektromos tejszívó,
alig használt, sterilizált, kitınŒ
állapotban eladó.
Irányár:10.500 Ft
Érd.: 70/538-2618

Szobafestés, mázolás,
tapétázás,
homlokzatfestés
rövid határidôn belül
garanciával
vállalok.
Koza Ferenc
Algyô, Fazekas u. 42.
Tel: 267-517
06⁄70⁄235-0566

TemetŒ melletti
LAKÁSDEKOR
VIRÁGÜZLET
szeretettel várja régi és új vásárlóit.

Ballagásra, anyák
napjára alkalmi
csokrok készítésére
rendelést felveszünk.
Nyitva tartás:
HétfŒtŒl péntekig: 7.00 – 16.00 óráig
Szombat
és vasárnap: 7.00 – 11.00 óráig.
Tel.: 06-70/616-2055

Kínálatunk:
mennyezeti lapok, díszlécek 80,- Ft-tól
bordırök 270,- Ft-tól
rozetták 400,- Ft-tól
Mıanyag sablonok térkövekhez,
járdalapokhoz, balluszterhez.
Nyitva tartás:
hétfŒtŒl péntekig: 8–17 óráig
szombat: 9–12-ig
Szeged, Moszkvai krt. 8/b.
Tel.: 36-20/374-7825; 20/914-9997

2006. májusi Hírmondó

Könyvek tára
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Édesanyák köszöntése

Irodalmi pályázat

Anyák hangja címmel az Édesanyám virágosat álmodtam
jeligéjû rajzpályázat eredményhirdetését a könyvtárban május
5-én (pénteken) 18 órakor tartják. A pályázati fölhívásra
érkezett alkotásokból kiállítást rendeznek. Az édesanyákat az
Algyôi Tollforgatók Köre tagjai, az Algyôi Általános Iskola
tanulói, a Szivárvány Óvoda kispajtásai, valamint a Talent
Énekstúdió tagjai köszöntik.

A könyvtár és az Algyôi Tollforgatók Köre irodalmi
pályázatot hirdet „Lapozgatás az emlékek között” címmel.
Visszaemlékezések, élmények, családi és algyôi szokások
leírását várjuk. A pályázat nincs korhoz kötve, azon bárki részt
vehet. Terjedelme 2-5 oldal. Díjazás: utalványok 5000-40003000 forint értékben, továbbá: ajándékkönyvek, 5 órára szóló
ingyenes internet-használati bérletek, melyek a Teleházban felhasználhatók. Beadási határidô május 20-a. Eredményhirdetés
május 31-én 18 órakor a könyvtárban.
Az idei árvízi helyzet sokakat emlékeztet az 1970-es nagy
vízre. Ezért szívesen vesszük a pályázati fölhívásra érkezô
árvízi visszaemlékezéseket is.

Gyöngyszemek
A napok szinte rohanva teltek és a tennivalók sora nemhogy
csökkent volna, de egyenesen szaporodott. Talán holnapra minden elrendezôdik.
A meghívók idôben elmentek, a menüsort is sikerült összeállítani, a zenészek is elvállalták végül. Csak a ruha maradt, a
szép fehér, gyönggyel hímzett menyasszonyi ruha. Valaha az
édesanyja viselte, így öröklôdött a ruha anyáról-leányra.
Gyöngyei itt-ott meglazultak. Az anya szótlanul dolgozott, most
jó volt egyedül lenni. Gondolatai tétován csapongtak. Ennyi
volt?
Mikor megszületett, mint egy rózsaszín, gömbölyû labda, úgy
gurult a világra, csöppnyi tagjai bársonyosak és illatosak
voltak, akár a rózsaszirom. Istenem, mennyit nézegették!
Emlékszik, hûvös ôszi nap volt, kora alkonyi órán, a kicsi lány
aludt a nagy ágyon, apró ökleit a feje mellé emelve, ôk ketten
mellé heveredtek, és csak bámulták tökéletes arcocskáját,
csöpp füleit, melyek virágsziromként simultak a kis fejre. A
békés tejszagú szuszogás betöltötte a kis szobát és a szívüket.
Kinn az ágak csapkodták az ablakot, álomra készült a világ.
Odabenn duruzsolt a kályha és a két ember ámulva nézte a
testükbôl-lelkükbôl szakadt csodát.
Aztán az évek repültek. Mikor elsô nap ment óvodába kis
fonott kosarával, könnyes szemmel ballagott mellette, maszatos
meleg kis keze az övében. De aztán felderült a ház édes kis
hangjától, sorban mondta a mondókákat, dalokat. És eljött a
reggel, mikor iskolába indult, komoly, megfontolt léptekkel, és
ô a fél életét is odaadta volna, ha a nehéz táskát ô viheti. De
egy elsôs öntudata ezt nem engedte, így hát csak elnézte, mint
görnyed az a kis hát a terhek alatt. Látta örülni az elsô piros
pontoknak, vele lázadt mikor becsúszott egy fekete. A lázzal
vert éjszakákon aggódva hajoltak fölé és elsimogatták homlokáról a rémeket. Jöttek az egyre nehezebb feladatok, néha
nem volt könnyû, de reggelente, mikor ébresztette és belepuszilt
meleg, illatos kis nyakába, úgy érezte, nincs nála boldogabb.
Holnap útjára engedi. Feleség lesz, talán nemsokára anya és
a gyönyörû örök körforgás folytatódik. Neki talán lesz még pár
jó éve, jönnek majd az unokák és, amire úgy vágytak, néha
utazgatni is fognak. Még nincs vége! Csak azt kell megszokni,
hogy nincs itt a közelében, este nem ülhet az ágya szélére és
hosszú, meghitt beszélgetéseik is megrövidülnek majd. Úgy
érezte, a legszebbet, a fiatalságát adja majd holnap ajándékba.
S a könnyei lassan peregni kezdtek és elkeveredtek a
gyöngyökkel.
Szilágyi Perjési Katalin

Könyvbemutató – algyôi emlékek
A Lapozgatás az emlékek között címû irodalmi pályázat
eredményhirdetését, valamint a Ki kicsoda Algyôn? címû helyismereti könyv bemutatóját a könyvtárban május 31-én 18
órakor tartják.

Minden algyôit vár a könyvtár!
Az algyôi könyvtárban a könyvek mellett kölcsönözni lehet
az újságokat, folyóiratokat (pl. Burda, Otthon, Szép Házak,
Ezermester, Autó-Motor, HVG, Házi Jogtanácsadó, Kert, Rubicon, GameStar stb.), videokazettákat is.
Rendelkezésre áll 9 számítógép, amelyen kedvezô áron lehet
internetezni. Szakdolgozatát, pályázatát, egyéb dokumentumait a könyvtárosok segítenek spirálozni.
A könyvtárban nem található könyveket pedig megkérik más
könyvtártól.
Nyitva tartás: hétfôn, kedden, szerdán, pénteken.: fél 10-tôl
12 óráig, 13-tól 18 óráig. Csütörtökön: 13-tól 18 óráig. Szombaton: 9-tôl 12 óráig.

Film és könyv: Édes Anna
Május 19-én (pénteken) 18 órakor Fábri Zoltán filmjét –
mely Kosztolányi Dezsô azonos címû regényébôl készült –, az
Édes Annát-t tekinthetik meg az érdeklôdôk. Fôszereplôk:
Törôcsik Mari, Kovács Károly, Mezey Mária…
A történet: 1919 egy kora nyári napján szegôdik el Édes
Anna mindenes cselédnek Vízy méltóságosékhoz. Itt
ismerkedik meg Patikárius Jancsival – az asszony unokaöccsével –, aki szerelmet hazudva teherbe ejti a lányt. A
fiatalúr a gyermeket nem vállalja, hanem orvosságot szerez
Annának, majd sietve elköltözik a lakásból. Anna most érti
meg, hogy becsapták, megalázták, tiszta szerelmét meggyalázták. Szeretné elfogadni Bátori úr, a félénk kéményseprô
házassági ajánlatát, de Vizyék nem veszik tudomásul a felmondást. Kénytelen ott maradni, de a megaláztatást nem tûri
tovább…
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Beköszöntött a tavasz! Nem csak
kedélyállapotunkat, de a bôrünket,
hajunkat és kezeinket is megviselte a
hideg. Jelentkeznek a tavaszi fáradtság
tünetei is, mely fogyó vitamintartalékaink következménye. Üdébbek,
egészségesebbek, szebbek lehetünk, ha
megfelelôen pótoljuk a hiányzó vitaminokat. A vitaminok létfontosságú
szerves vegyületek, melyek a szervezet
egészséges mûködéséhez nélkülözhetetlenek. Szervezetünk nem termeli ôket,
tehát kívülrôl kell bejuttatni, – optimális
esetben – egészséges táplálkozás révén.
Májusban e vitaminok hiánya miatt
felmerülô problémák kezeléséhez nyújtunk segítséget, illetve adunk tanácsot.
A bôr egészségének és szépségének
megôrzéséhez is létfontosságúak a vitaminok, hiányuk különbözô problémákat okozhat.
A száraz, víz- és zsírhiányos bôr
húzódik, hámlik, viszket. E panaszt az
„A” vitamin hiánya okozhatja. Pótlására
válasszunk méz, paradicsom, gyümölcs
tartalmú félzsíros tápláló krémet. „E”
vitaminra is szükség van, hiszen a
legjobb bôrpuhító, tápláló és lassítja a
bôr öregedését. Óvja a sejteket az ôket
károsító szabadgyökök ellen. Hetente,
kapszulák formájában kapható „E” vitamint vagy búzacsíraolajat tehetünk
bôrünkre, mint egy pakolást. „F” vitamin tartalmú avokadó-, ligetszépe- vagy
olívaolajas krémet használva szintén
puhítjuk és táplálhatjuk száraz és hámló
bôrünket.
A pattanásos (szeborreás) bôr
számára az „A” és provitaminja a ßkarotin fontos hámképzô, sebgyógyító
hatású e bôrök számára. Ápolására
körömvirág krém javasolt. A „B“ vitamin a legfontosabb, mivel gyulladáscsökkentô és faggyútermelés szabályzó
hatására nagy szüksége van e bôrtípusnak. Propoliszos, aloe verás krém
használatával, vagy otthon készíthetô
élesztôpakolással (élesztô, tej, aloe vera
gél) enyhíthetôek a szeborreás tünetek.
„F” vitamin hiányában erôs hámlás, pattanás alakulhat ki. Ápolására válasszunk
jojobaolajas krémet (a jojobaolaj teljesen felszívódik, a bôrön zsírfényt nem
hagy és szabályozza a faggyútermelést).
A „H” vitamin hatásos mitesszer
(comedó) és pattanás (akne) ellenes,
iszappakolást használva pótolható.
A gyulladásra hajlamos, érzékeny
bôrûeknek a „C” vitamin a vitaminok
ásza, nélküle nincs szép, egészséges bôr.
Kulcsszerepet játszik a bôr feszességét
adó kollagén képzésében, szabadgyökfogó, harcol a bôr korai öregedése ellen,
erôsíti az erek falát, a legjobb sebgyógyító, méregtelenítô és bôrfrissítô

Szépítészet

Szépít-ész tavasszal
A vitaminhiány okozta problémákról
hatású. Hiányában fakó, petyhüdt,
rozáceás (hajszáleres, gyulladásos) bôr
alakulhat ki.
Folyamatos pótlása szükséges, a
legjobb, ha sok gyümölcsöt és zöldséget
fogyasztunk! Kozmetikumaink tartalmazzanak magas vitamintartalmú,
bôrnyugtató és gyulladáscsökkentô
anyagokat (propolisz, méz, aloe vera,
alga, uborka és gingkó) az érzékenység
csökkentésére.
A haj és a hajas fejbôr is hûen tükrözi
egészségi állapotunkat, elváltozásaikból
különbözô hiányokra lehet következtetni. Az „A” vitamin a hámsejtek védôje.
Megszünteti a haj töredezését. Hiánya
következtében csökken a faggyútermelés, a haj és a fejbôr szárazzá és
fénytelenné válik. Sárgarépa, cékla,
saláta, máj, tejtermékek fogyasztásával
pótolhatjuk. Kevés „A” vitamint
(ampullából) hajpakolásunkba keverve
ápolhatjuk száraz hajunkat. A „B” vitaminok közül a „B2” hiányában hajhullás
észlelhetô. A „B5” (pantoténsav) segíti a
haj növekedését, gátolja a korai
ôszülést,
hajunkat
erôssé
és
egészségessé teszi. Hiánya esetén a hám
ellenálló képessége csökken, mely gyulladást okoz, a haj elszürkül. Antibiotikumos kezelések után „B12” hiány
léphet fel, ami ôsz hajszálak kialakulását is okozhatja. Élesztôtabletta
fogyasztásával biztosíthatjuk a megfelelô mennyiségû „B” vitamint hajunk
számára. Külsôleg, élesztôbôl és kamillateából készített krémes pakolást
használhatunk, melyet nejlonnal lefedett
hajunkon 15 percig tartunk. „F” vitaminhiány esetén erôsen korpásodó
fejbôr a jellemzô, mellé száraz haj társulhat. Válasszunk e vitaminban gazdag
olíva-, mandula-vagy búzacsiraolajas
hajápoló készítményeket, vagy készíthetünk hajpakolást otthon is a tünetek
enyhítésére. Hidratáló banános pakolás:
egy összezúzott banánt egy evôkanál
mézzel és egy teáskanál édesmandula
olajjal elkeverünk, majd hajmosás után,
nejlonnal lefedett hajunkon 15 percig
hagyjuk. Langyos, bô vízzel öblítjük le!
A „H” vitamint a barnarizs, a gomba, a
mák vagy a bab fogyasztásával juttathatjuk szervezetünkbe, így megelôzhetô a hajhullás és korpásodás. Külsôleg grepfruitmagolajat dörzsölhetünk
fejbôrünkre ilyen problémák esetén.
A körmök is meglehetôsen érzékenyen reagálnak a testünkben végbe-
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menô folyamatokra. Szépségük és
egészségük megôrzésében a vitaminok
mellett az ásványi anyagok is fontos
szerepet kapnak.
A körmön hosszanti és keresztbarázdák, valamint fehér foltok
cinkhiányt jeleznek. Fogyasszunk
búzacsírát, tojást, tökmagot, tengeri
halakat.
A repedezett körmöket az „A” vitamin hiánya okozhatja. Patikákban
kapható „A” vitamin ampullát kézkrémbe keverve a száraz, repedezett
kezet is nagyszerûen puhítja és gyógyítja. A „B” vitamin pótlása is fontos a
repedezett körmök esetében. Hiányában
a körmök körül gyulladás is kialakulhat.
Fogyasszunk élesztôtablettát! Kénhiány
okolható, ha körmeink egyenetlenek is,
ekkor sok babot, hagymát, tojást kell
enni!
A törékeny körmûeknek több „A”
vi-taminra, körömerôsítô kalciumra
(tejtermékek, olajos magvak) és vasra
(máj, bab, ôszibarack, dió) van szükség.
Fogyaszthatunk kovaföld kapszulát,
melynek összetevôi erôsítik a köröm
szerkezetét! Külsôleg, kenjünk néhány
evôkanál olívaolaj, almaecet és tojásságából készült pakolást a körmünkre. E mellett naponta tornáztassuk
az ujjainkat, mert így javul a körmök
oxigénellátása!
A puha, vékony körmök vérszegénységet, bizonyos ásványi anyagok és
„F” vitamin hiányát jelzik. Együnk sok
tojássárgát, olívaolajat, zöld színû zöldségeket és gyümölcsöket! Körmünket
hetente egyszer kenjük be „F” vitaminban gazdag olíva-, mandula-, vagy
búzacsíra-olajjal. Kézkrémünk is ezeket
a hatóanyagokat tartalmazza, ha szép és
egészséges kezeket és körmöket
szeretnénk!
Ám az említett problémákat nem csak
vitamin és ásványi anyag hiánya
okozhatja! Rövid idôn belül nem szûnô,
sôt súlyosbodó tünetek esetén mindenképpen kérjük ki szakember véleményét!
Együnk salátát!
Vágjunk össze sárgarépát, zellert, karalábot, céklát és fehérrépát, majd
öntsük nyakon egy tasak Kék sajt öntettel. Hûtôben állni hagyjuk, majd púpozzuk forró pirítósra. Jó étvágyat az egészséges és szép külsôért!
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklôdôt!
Szabóné Tóth Zsuzsanna
(kozmetikus mester)
Belovainé Bakos Erika
(nôi-férfi fodrász)
Hevesiné Sebôk Andrea
(pedikür-manikür és mûkörömépítô)
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„Algyô szépe” lett Bakó Bernadett

Pálinkaminôsítés

Az algyôi szépségnapra
hirdetett versenyben Bakó
Bernadett nyerte el az
„Algyô szépe” címet; 2.
helyezett: Mohács Bettina, a 3. helyezett pedig:
Belovai Vivien lett. Április
8-án, szombaton rendezte
meg a Faluház – immáron
sokadjára – az algyôi
szépségnapot. Az egész
napos programon lehetett
szépülni, gyógyulni, új
információkat, hasznos
taná-csokat szerezni,
ajándékot vásárolni. Húsvét elôtt igazán bôséges
kínálattal vártuk a látogatókat, valamint táncmûsorral, játszóházzal és
ruhabemutatóval szórakoztattuk a résztvevôket.
A nap fénypontja Hudák
Mariann „Mesterremek –
díjas” viseletkészítô szemet gyönyörködtetô magyaros ruhái
voltak, melyeket algyôi vállalkozó kedvû lányok, asszonyok
mutattak be olyan profi módon, mintha mindennap ezeket a
csodálatos „ruhakölteményeket” viselnék. Köszönet érte mindannyijuknak! (A bemutatón készült fotók a Faluházban rendelkezésre állnak.)
Az alkalmi manökeneket, valamint a szépségversenyre benevezett lányokat, Benyák Izabella kozmetikus és Belovainé
Bakos Erika fodrász készítette fel.
Az „Algyô szépe” címre kevesen pályáztak ugyan, de annál
nagyobb sikerrel, hiszen a támogatók jóvoltából valamennyien
kaptak ajándékot. Köszönet a felajánlásért, támogatásért Tóth
Zsuzsi kozmetikusmesternek, Szilágyi Perjési Katalin ékszerésznek, Godóné Hegedûs Krisztina Oriflame szépségtanácsadónak, Pál Sándorné Manyika ajándékboltosnak, az
Algyôi Mûvészkör tagjainak, minden kiállítónak, résztvevônek.
A látogatóknak is köszönik érdeklôdésüket, jövôre is várunk
mindenkit szeretettel.

Megérkezett végre a tavasz, újból virágba borultak a
házkörüli gyümölcsfák, jó termést ígérve ez évben is. A tavalyi
gyümölcstermésbôl készült cefrét már kifôzték, a belôle lepárolt kisüsti pálinkát jó szívvel kóstoltatják tulajdonosaik
szomszédokkal, rokonokkal – büszkék remekmûvükre. Azért,
hogy ezek az egyedi ízek egymással is összehasonlíthatóak
legyenek, idén is megrendezik – immár második alkalommal
– az algyôi pálinkaminôsítô versenyt.
Ez alkalommal három kategóriába lehet pálinkát benevezni.
Az elsôbe tiszta párlattal (barack, szilva stb.), a másodikba
vegyes és törköly pálinkával, a harmadikba ágyas-, mézes-,
gyógynövény ízesítésû pálinkával.
A legalább 3 dl mintát a faluházban lehet leadni május
26-ig.
A III. algyôi repülôs emléknaphoz kapcsolódó rendezvényen – május 28-án 10 órától értô zsûri fogja elbírálni a
minden bizonnyal kitûnô nedûket. A bírák négyféle érzékszervi vizsgálat alapján döntik el, melyik a legjobb algyôi ital
2006-ban.
A 2005-ös évi minôsítésen 1. helyezést ért el: Fejes Imre
(Kastélykert u.) szilva pálinkával, és Papp József (Téglás u.)
vegyes pálinkával. Jutalmuk egy-egy 5 literes eperfa hordó
volt az elkövetkezendô párlatok érleléséhez, de a 2.
helyezettek is jól hasznosíthatják az elnyert szeszfokolókat.
Említést érdemel az az erkölcsi elismerés, amit a nyertesek
szakmai munkájuk alapján arathattak le, és ez évben is bizton
mondhatjuk, hogy el fognak nyerni.
Az érdeklôdôk elôadást hallhatnak Mitôl erjed? címmel a
cefrekészítés fortélyairól.
A bírálat nyilvános, mindenkit szeretettel várunk a Hangárszabadidôközpont oktatási termében ezen a május végi vasárnapon.
Herczeg József

Új algyôi író
Rénes Imre „Így írtok”-én
címmel könyvet írt, mely 2005.
márciusában jelent meg a Bába
Kiadónál. Idézet a könyv
bevezetôjébôl:
„Írásom címe Karinthy Frigyes „Így írtok ti” címû parafrázisa, nem tagadva az író közismert aforizmájának áthallását
sem: „Drámát Shakespeare,
poloskát Dietrichstein írt a
legjobban”.
Célom, az emberiség írott
története leginkább elfogadott
nézeteinek helyrebillentése...
Esélyt kínálok szerénytelenül az
emberiség viselt dolgainak és
jövôjének önkritikus vizsgálatára. Nézeteim elfogadását
illetôen nincsenek vérmes reményeim. Batsányi is szomorúan

vetette népe szemére, „Párizs
ígért szabadságot, ti nem fogadtátok…”
A mai ember úgy érzi, hogy ô
attól igazán modern, ha másoknál különbnek tartja magát,
lenézi embertársait, és e fals
önértékelésbôl nem lehet kigyógyítani. Pedig a világ uralkodói
és páriái genetikailag egy fajhoz
tartoznak, és isteni eredetûnek
tartott hódítók, valamint emberszabású csimpánz génkészlete
mintegy 99%-ban azonos.
Aki rászánja magát írásom
elolvasására, kérem, tegye figyelmesen, ne restelljen utána
olvasni akár lexikonból sem, és
vitatkozzon állításaimmal.” (A
könyv a könyvtárban megvásárolható. Ára: 1000 Ft.)

Nyugdíjas találkozó
Március 25-én megyei nyugdíjas találkozót tartottunk a
faluház nagytermében. Hét település – Domaszék, Dorozsma,
Mórahalom, Martonos, Petôfi-telep, Röszke és Sándorfalva –
nyugdíjas csoportja mutatkozott be és ismerkedett egymással.
A résztvevôket dr. Piri József polgármester köszöntötte,
utána Botka László, Szeged polgármestere elismerôen nyilatkozott az idôs emberek összetartozásáról és kitartásáról. A
köszöntô után Röszke nyugdíjasai mutatkoztak be fergeteges
mûsorukkal, majd a Petôfi-telepi táncegyüttes lépett színpadra.
Tóth Istvánné ez évben is nagy sikert aratott ízes, tápaias
énekével.
Az algyôi hagyományôrzô együttes egy nagyon szép dalcsokorral zárta a produkció-sorozatot.
A bemutatkozó mûsorszámok után a Horizont étterem által
készített finom ebédet szolgálták fel, majd Vámos Zoltán erdei
gyümölcsös szeletével fejeztük be a test táplálását.
A kiadós ebéd után Süli Tibor játszotta a talpalávalót.
Köszönetet mondunk a támogatásért, segítségért, közremûködésért az Algyôi Polgármesteri Hivatalnak, az Algyôi
Faluháznak, a Horizont étteremnek, Vámos Zoltánnak, a Coop
Üzletlánc igazgatójának, s nem utolsó sorban a süteményeket
sütô asszonyoknak.
Algyôi Nyugdíjas Klub
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Környezet és egészség
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Május 02-05-ig
Május 08-12-ig
Május 15-19-ig
Május 22-26-ig
Május 29-31-ig
Júniu 01-02-ig

08.00-12.30-ig
12.00-16.30-ig
08.00-16.30-ig
12.00-16.30-ig
08.00-12.30-ig
08.00-12.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17
DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

8.15 –14.15
12.00–18.00
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:
május 02-05-ig
május 08-12-ig
május 15-19-ig
május 22-26-ig
május 29-31-ig
június 01-02-ig
június 06-09-ig

07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig

május 1. és június 5. munkaszüneti nap
Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 -30/6381-863
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.
Házasság:
Maszlag József és Szatmári
Andrea április 8-án házasságot kötött.
Születés:
Bozsó Évának és Füzesy

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-tól 12 óráig,
8-tól 11 óráig,
13-tól 16 óráig,
8-tól 10 óráig,
8-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1-3., II. Rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
Elôször jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.
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:
Május 02-05-ig
Május 08-12-ig
Május 15-19-ig
Május 22-26-ig
Május 29-31-ig
Június 01-02-ig

12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.00-16.30-ig
12.00-16.30-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Istvánnak (2006. 03. 26.)
Vanda, Papp Csillának és
Kovács Mihálynak (2006.
04.01.) Hanna Ágnes, Föld-
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vári Anettnek és Moczó Sándornak (2006. 04. 01.) Gréta,
Fekete-Nagy Edit Évának és
Behan Gábornak (2006. 04.

13.) Leila nevı gyermekük
született.
Haláleset:
Pataki István 2006. március
25-én elhunyt.
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Rendezvényrôl rendezvényre
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ALGYÔI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyôi Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu
Internet: www.algyo.hu
Könyvtár 6750 Algyô, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyô, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220
Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezetô: Ménesi Lajosné.

Köszönet a játékokért

Megjelent Algyô zsebtérképe

Az Algyôi Mûvészkör, valamint magánszemélyek közös
szervezésében és kutatásában április 20-án „Adj, király
katonát!” címmel a Faluház Galériában Bárkányi Ildikó néprajzkutató, a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa nyitotta meg az algyôi népi gyermekjátékokat bemutató kiállításunkat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, valamint mindazoknak, akik nélkül ez a kiállítás
nem jöhetett volna létre: az Algyôi Mûvészkör tagjainak,
Fodor Jánosnak és családjának, Gál Tibornak és családjának,
Lázárné Szilágyi Rózsa Ibolyának, Tóth János–Topa Janinak, Oláh Ernônek és özv. Zombori Istvánné Juhász Erzsébetnek a felajánlásokért, gyûjtômunkáért. Természetesen kutatásunk a kiállítással nem fejezôdött be: továbbra is várjuk régi
tárgyaikat, emlékeiket, szóban és írásban. Kiállítás-megnyitójában Bárkányi Ildikó kiemelte a tárlat leletmentô
fontosságát is, hiszen a szegedi Móra Ferenc Múzeum anyagai
közt egyetlen algyôi népi gyermekjáték, játékszer sem szerepel! Ezúton várjuk tehát mind a múzeum, mind tájházunk
számára felajánlott játéktárgyaikat, rajzaikat, szöveges
emlékeiket! Segítségüket elôre is köszönjük!
Bereczné Lázár Nóra

A legfrissebb adatokkal bôvülô, Algyôt bemutató zsebtérkép
300 forintos egységáron megvásárolható az algyôi faluházban,
könyvtárban és szabadidôközpontban. Érdeklôdjön személyesen intézményeinkben!

Lovasok a hídnál
Az Algyôi Lovasklub Egyesület szervezésében az idén
elôször lovas oktatás veszi kezdetét Algyôn, az algyôi híd
lábánál – szakképzett oktatóval. Lehetôségek: lovas oktatás kis
és nagy lóval felnôtteknek és gyermekeknek, nyári lovastábor,
kocsikázás. A foglalkozások heti rendszerességgel történnek.
Elsô alkalom: május 6. Információ: Bakos István elnöknél a
06-30⁄223-0017-es telefonszámon kérhetô.

Fürdôprogram I.
Az idei fürdôprogram részeként május 18-án (csütörtökön) 8
órától a faluház által szervezett kirándulás részeként (kellô számú
jelentkezô esetén) különbuszt indít! Jelentkezni és bôvebb tájékoztatást kérni a faluházban Lele Istvánné kulturális munkatársnál lehet
a 62⁄517-172-es telefonszámon, vagy személyesen munkaidôben.
Hétfônként
13-16 óra Agrártanácsadó
(Tonkó Tibor);
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16-18 óra Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes
és dr. Gonda János);
16-18 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán)
18.30-19.30 óra Asszonytorna
(Kovács Krisztina).

Lovas kocsis
falusi locsolkodás Algyôn
Községünkben elsô alkalommal húsvét hétfôjére szerveztünk lovas kocsis falusi locsolkodást. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, aki munkájukkal támogatták közös kezdeményezésünket: az Algyôi Lovasklub Egyesület vezetôjének, Bakos Istvánnak és családjának. Az egyesület tagjainak: Pál Andrásnak, Vér Szilveszternek, Doktor
Gábornak és családjaiknak, valamint mindazon locsolóknak,
akik igénybe vették lehetôségünket! Reméljük, jövôre is folytathatjuk kezdeményezésünket!

Nyári nyitva tartás
Az algyôi faluház május 1-jétôl áttér a nyári nyitva tartásra:
hétköznapokon az ügyeleti idôszak 21 óráig, illetve a rendezvények végéig tart.
Továbbra is szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Ünnepel az Algyôi
Hagyományörzô Együtes
Az Algyôi Hagyományôrzô Együttes június 3-án ünnepli
40 éves évfordulóját. A vezetôség kéri azokat, akik korábban
énekeltek, táncoltak, zenéltek az együttesben és részt kívánnak
venni a mûsor színvonalának emelésében, jelentkezzenek Eke
József vezetônél! Szeretettel várják az új tagok jelentkezését
6-70 éves korig! Érdeklôdni a faluházban keddenként 16-19
óra között Eke Józsefnél, vagy a 62⁄281-365-es telefonszámon
lehet. Levélcím: 6750, Algyô, Búvár u. 5.

Állandó programok a faluházban
Keddenként
17 óra Hagyományôrzô
Együttes (Eke József);
18-20 óra Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden hónap elsŒ keddjén
15-17 óra mozgáskorlátozottak
gyılése.
Szerdánként
17-19.30 óra Fiesta Táncisko-

la (Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán);
17 óra Sakk-klub.
Csütörtökönként
9.30-10.30 óra Baba-Mama
Klub;
17 óra Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
18.30-19.30 óra Asszonytorna
(Kovács Krisztina).

Minden hónap harmadik
csütörtökén Prometheus szaktanácsadás (Sztarovics Petra).
Péntekenként
15-17 óra Hit és Lélek Klub
(Nemes Nagy Rózsa);
17-19,30 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán)
Minden hónap utolsó péntekén 18 óra AlgyŒi NŒegylet
taggyılése (Kovácsné Budai
Éva)
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Taekwondo indul

Kirándulás Prágába

A hódmezôvásárhelyi Taekwondo&Hapkido Egyesület
Máté József vezetésével taekwondo edzés-sorozatot szervez az
algyôi érdeklôdôknek május 2-án (kedden) 18 órától az algyôi
faluházban. A bemutatón gyermekek és felnôttek egyaránt
kipróbálhatják magukat, jelentkezhetnek. Váltóruhát hozzanak
magukkal! Minden algyôit szeretettel vár Máté József és csapata! Info-telefon: 62⁄517-173, 30⁄239-8350, 30⁄406-2507,
mategergo@freemail.hu

Az Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint Farkas
Ferenc tanár, idegenvezetô kirándulást szervez a száztornyú
arany Prágába augusztus 2-6., valamint október 19-23.
között. A kirándulók megtekintik Prága nevezetességeit, Pozsonyt, ellátogatnak Karlovy Vary-ba, Loketba, Telè-be! Emellett a szervezô lengyelországi és montenegroi kirándulásokkal
is szolgál. A kedvezményes kirándulásról érdeklôdhetnek a
faluházban Bereczné Lázár Nóránál, vagy a 62⁄517-173-as
telefonszámon.

Egyházközségi hírek
Május 7-én, Anyák Napján szeretettel várunk minden
édesanyát, nagymamát a templomba! E napon a reggel 8 órai
szentmise keretében a hittanos gyermekek köszöntik az ünnepelteket: az édesanyákat és nagymamákat.
*
Idén május 28-án lesz 9 gyermek elsô áldozása. Szeretettel
várunk mindenkit e szép ünnepre!
*
Azon szülôk, akik a jövô évtôl szeretnék gyermeküket hittanra beíratni, kérjük jelezzék a 06-20-919-68-19-es telefonszámon vagy a plébánián irodaidôben. Az iskola minden
évfolyamán indul csoport, illetve az óvodában egy-egy
délelôtt, valamint délután.
A plébánián az iroda nyitva tartása:
Kedden: 16.00-18.00 óra között.
Csütörtökön: 15.30-16.45 óra között.
Pénteken: 9.45-11.45 óra között.

Faluházi rendezvénytár
MÁJUS 1. (hétfŒ) 9 óra – Sportmajális, sportbemutatók az algyŒi
Sportközpontban
MÁJUS 2. (kedd) 18–19 óra – A hódmezŒvásárhelyi
Taekwondo&Hapkido Egyesület tagtoborzó edzése
MÁJUS 4. (csütörtök) 17–18 óra – A hódmezŒvásárhelyi Taekwondo&Hapkido Egyesület tagtoborzó edzése
MÁJUS 5. (péntek) 18 óra – Anyák Hangja a könyvtárban
MÁJUS 6. (szombat) – Lovas oktatás 1. idŒpontja az AlgyŒi
Lovasklub szervezésében az algyŒi híd lábánál
MÁJUS 8-13. (hétfŒ-szombat) – AlgyŒi Egészséghét
MÁJUS 9. (kedd) 15 óra Mozgáskorlátozottak gyılése
MÁJUS 10. (szerda) 13-15 óra – A Cs. M. Településtisztasági Kft.
fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elŒadó)
MÁJUS 10. (szerda) 18 óra – AlgyŒi Gulliver Klub
Vendégünk: PetŒ Bálint tanár. Téma: „A határon túli magyar várakról”
diaképes élménybeszámoló. Az élménybeszámolót tartók közül az év
végén egy kétszemélyes vacsorát sorsolunk ki az AlgyŒi Halászcsárda
támogatásában!
MÁJUS 18. (csütörtök) 8 óra – KellŒ számú jelentkezŒ esetén
FürdŒprogram I.
MÁJUS 18. (csütörtök) 16–18 óra – a Prometheus Rt. szaktanácsadása
MÁJUS 19. (péntek) 18 óra – Filmklub az algyŒi könyvtárban
MÁJUS 22. (hétfŒ) 17 óra – AlgyŒi Civil VezetŒk Klubja – Civil
Fórum a faluházban
MÁJUS 24. (szerda) – A Kihívás Napja AlgyŒn
MÁJUS 25. (csütörtök) 17 óra – Az AlgyŒi Mıvészkör taggyılése
MÁJUS 26. (péntek) 18 óra – az AlgyŒi NŒegylet taggyılése
MÁJUS 28. (vasárnap) 10 óra – III. AlgyŒi Repüléstörténeti Emléknap, HŒsök Napja, AlgyŒi Családi Gyermeknap, II. AlgyŒi
PálinkafŒzetek Versenye
MÁJUS 31. (szerda) 18 óra – „Ki-kicsoda AlgyŒn?” könyvbemutató
az algyŒi könyvtárban

Ki a virágot szereti…
Ugye ismerik a mondást: „Ki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet”? És Ön is „Kedves” Ismeretlen, aki elvitte szerdáról
csütörtökre virradó éjszaka a könyvtár ablakait díszítô muskátlikat ládástól?
Szerettük volna, ha a falunapokra – amikor idegenek is ellátogatnak hozzánk – mi is hozzájárulunk községünk
szépítéséhez. Ezek a muskátlik néhány nap alatt megszokták
helyüket, szépen nekilendültek a fejlôdésnek a tavaszi napsütésben, jól érezték magukat ablakunkban, minden jóérzésû
ember gyönyörûségére.
Higgye el, „kedves” virágszeretô honfitársunk, az Ön hátsó
udvarában nem lesz olyan jó helyük, mint nálunk volt! Sírni és
hervadni fognak! Hozza vissza az éj leple alatt, s a Teremtô
megbocsátja tettét, a virágok és mi pedig megköszönjük.
Ménesi Lajosné
könyvtárvezetô
*
Úgy gondolom, jó közérzetünkhöz szükséges, hogy
környezetünk szép, gondozott legyen. Szépen virágosodik,
fásodik, parkosodik a falu, s az út mente. Néhány helyen azonban már látszik, hogy nem mindenki szereti a szép környezetet,
vagy dühét, valamilyen hiányérzetét az ártatlan növényeken
vezeti le. Ismeretlen kezek letépik és eldobják a frissen ültetett
növények virágait, kiemelnek egy-egy tövet a virágokból, cserjékbôl. Az egyik éjszaka pedig az árvizet felügyelô, szolgálatát
teljesítô embernek sikerült megakadályoznia, hogy a délelôtt
frissen elültetett cserjéket overáll-ruhás tolvajok elvigyék.
Ha valaki hasonló dolgokat észlel, lépjen közbe, jelentse,
hiszen sok munkával, fáradsággal, s nem utolsó sorban pénzzel
jár a virágosítás, parkfenntartás.
Remélem, hogy egyszer sikerül elkapni a zászló-és viráglopókat, a fákat derékon törôket, a közterületet rongálókat!
N. J.
Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelôs szerkesztô: Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Borbély János,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Bereczné Lázár Nóra,
Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Koczka
Ágnes, Gáli Orsolya

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztôség címe: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

