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Képeslap – a tengerről
Víz, vízpart és egyáltalán: a víztömeg látványa kell ah-

hoz, hogy túléljük ezt a kánikulát, átmentsük magunkat a 
dolgos-hűvös napokra, kedves húgom. 

Hiába, hogy vízből bőven kijutott az utóbbi időben 
errefelé. Hiába, hogy heteken át félelemmel gondol-
tunk a gátjai közül kitörni kész folyóra, a kert alatt 
lassan haladó víztömegre. Mert vízpartra, pontosab-
ban tengerpartra, szabadságra vágytunk – szabadság ide-
jén. Visszatérni a diákkoromban megízlelt és megszeretett 
sós kékség partjára, mert álmaimban vissza-visszatér a 
türkizes víz, a kavicsos-homokos part látványa, a kem-
pingezés szabadsága – maga a fi atalság. Szerettem volna, 
ha valóra válik az évek óta dédelgetett utazás terve, hogy a 
gyerekek láthassák, pontosabban megkóstolhassák, milyen 
ez a tenger – az Adria. Algyő segített – ebben is. 

A májusi Hírmondóban az aprók között bukkantunk a 
nagy ajánlatra: „Horvát  tengerparton nyaraló kiadó…” 
Osztottunk-szoroztunk, tengerlátott ismerősöket kér-
dezgettünk. És döntöttünk… Belevágunk! Kipróbáljuk az 
algyői család panzióját. S jól tettük. Az önellátó nyara-
láshoz szükséges minden eszköz várt ránk. A lakás beren-
dezése és belső elrendezése ideális. Hatan leltünk ott ide-
iglenes otthonra, de akár nyolcan is kényelmesen elfértünk 
volna. S a lényeg: a tenger közelében, egy szigeten lak-
tunk. Az ablakokból láttunk is két különböző tengerpartot 
– festői háttérrel: az egyik oldalon kopár, itt-ott fehérlő 
hegycsúcsokkal; a másikon, ahol a tenger és az ég összeért, 
a végtelen kékséggel.

Az Adria minden szépsége fölfedezhető Vir szigetén és 
környé-kén! A sziklás-kövecses part – amatőr búvárkodás-
ra csalogató türkizes-tiszta és sekély víz. A tengerbe zu-
hanó vörös sziklafal – mellette napozásra csábító föveny. 
Félárnyékos terasz – frissítő fagyival, vagy épp sörrel. 
Vízőrrel vigyázott zsúfolt strand – „fel-fedezetlen”, mások-
tól alig látogatott partszakasz. Meg persze hajókirándulás 
– egy másik szigetre. Vagy autós kirándulás a közeli Ninbe. 
A csöpp szigeten áll a világ legkisebb székesegyháza, s 
ingyen kipróbálható a gyógyiszap-kúra. De nincs messze 
Zadar – az ókori rómaiakat látott köveket is őrző, a mi 
Könyves Kálmánunk meghódította Zára vára. Vagy a Krka 
Nemzeti Park – a vízeséssel… Egy hét egy pillanat – min-
denki megszerette az Adriát…   

A felfedezett szépségekhez a vad hegyeken, szakadékok-
kal szegélyezett és alagutakkal tűzdelt szerpentineken 
vezető út is hozzátartozott. Meg a lágy dombokból kisimuló, 
az országhatárhoz közeledve egyre ismerősebb táj, a 
mieinkhez egyre jobban hasonlító falvak és házak. Az Alföld 
– a mi tengerünk, kedves húgom. A határtalan síkság itteni 
látványából is fölfakad a sóhaj: a szabadságvágy.

Ölel nővéred: 
Ágnes

Ó Szent István dicsértessél…
(Moldvai csángó ének)

Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
De főképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, szentelted Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Azért is hálaadással, ünnepélyes vígsággal
Mi együtt örvendezünk, szívünkből emlékezünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Mi, kik Téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Augusztus 20-i program 
a Faluház szabadtéri színpadán

18 óra: Kenyérszentelés és ünnepi köszöntő
19 óra: Népzenei műsor
20–22 óra: Pumpinks együttes – utcabál.
(Részletes program plakátonok és szórólapokon.)

Algyő Napja
A helyi önkormányzati választások miatt idén Algyő Napja nem 
október l-jén lesz, hanem szeptember 23-án. Ünnepi testületi 
ülésen – a faluházban – adják át a képviselőtestület által ado-
mányozott kitüntetéseket. A részletes programról plakátokon és 
meghívókon tájékoztatjuk a lakosságot.
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Megvásárolható könyvek
Az alábbi helyi kiadványok a könyvtárban megvásárolhatóak.
Algyő a maga kenyerén
Ki kicsoda Algyőn?
Mit sütöttek ki az algyői asszonyok? (szakácskönyv)
Herke István:  Nagyfa árnyékában
Rénes Imre:  „Így írtok”-én!
Pálné Lele Ilona:  Ördögszekér
Ifj. Lele József:  Az Úr készen találta őt 
 (Bálint Sándor élete)
Baghyné Makra Ilona:  Tanár volt Hunniában
Baghyné Makra Ilona:  Papkereszt
Baghyné Makra Ilona:  Fehér Ignác
Baghyné Makra Ilona:  Pusztaszeriek

Anyám emlékére
Üzenet Gödről

Egy algyői lány voltam (ma már 80 éves vagyok), aki aztán 
fiatal tanítónőként elkerültem a Duna mellé, a Budapest és Vác 
közötti, most Göd nevet viselő városba. Itt 34 évet tanítottam, 
közismert lettem. Szerencsésen, még ép kézzel-lábbal megva-
gyok.

Lányom révén kezembe került az internetről Algyő igen szép 
újságja. Gratulálok hozzá, mindig elolvasgatom a kinyomtatott 
változatot!

Ki vagyok én? És miért érdemli meg az én egyszerű anyám, 
hogy most Rá nyilvánosan emlékezzem?

1937-ben 12 éves voltam, a húgom tíz, őt Algyőn jobban is-
merik: Várhelyi Flóriánné Czirok Magdolna. Elemiben Forgó 
Pál fiatal tanító bácsi tanított. Az ő egyénisége, vidám, humoros 
intelligenciája nagymértékben nevelő hatással volt rám. (Egy 
ősgyevi találkozón elemista osztálytársam találkozót ígért, neki 
üzenem, hogy „nosza rajta, míg nem késő”!) 

Anyám: Faragó Mariska, az ártézi nagykútnál Faragó Meny-
hért szatócsboltos lánya. 1902-ben született. Miben volt Ő nagy, 
korát is megelőzve gondolkodásban? 

A környékünkben – mármint a falu akkori közepén (Szegedi 
út 32.) – élő első tanult lányok négy éves polgárit végeztek és 
utána a községházán dolgoztak: ilyen volt Gonda Panni és Papp 
Piroska, vagy a postán Újvári Pannika. Ezek is úttörő jelentőségű 
karrierek voltak.

1937-ben anyám ezt mondta: „Biztos kenyeret akarok a 
kezetekbe adni.” Példa előtte más nem volt, csak szeretet és jó 
előrelátás. Áldjuk érte!

Apukám, Czirok Sándor (a „boros” Czirok), akinek borki-
mérése volt, nem értette az elhatározást, pedig olvasott és ér-
telmes ember volt. Szerencsére beleegyezett, de közben azt 
számolgatta, hogy a tandíj fejenként 10 hold föld ára. Az jobb 
hozomány lenne a két lánynak. 

Mi pedig 9 évet (4 polgári és 5 képző) hajnalban, hóban-sár-
ban gyalogoltunk a vasútállomásra, és petróleumlámpa fényénél 
írtuk este a leckét. 1946-47-ben végeztünk a Szeged-Alsóvárosi 
Zárdában. Tanítónők lettünk. A tandíj 20 hold föld ára volt. De 
vajon mi lett volna a földdel az 50-es, 60-as években?

Az 1945-ös rendszerváltás után megkezdődött sok rátermett 
algyői  fiatal tanulása – már ingyenesen. 

Ma meg az újabb rendszerváltás után megint aktuálissá lett 
anyám szava, kiállása és emléke.

Kása Lajosné Czirok Rózsi

In memoriám Mucza Béla
„Tisztelt Gyászoló Gyülekezet, Béla bácsi!
Búcsúzni jöttünk Algyőről attól az embertől, aki hosszú éve-

ken át része volt életünknek. Az itt eltöltött huszonöt év alatt 
olyan tiszteletet teremtett maga és az egyház körül, mely a mai 
napig nem évült el. Egész életét áthatotta hitvallása, életfilozó-
fiája, melyet a következőképpen fogalmazott meg: a konkrét 
munka minden lelkesítő beszédnél többet mond. Ezt bizonyí-
totta is, nevéhez kötődik többek között az algyői templom és 
a plébánia bekerítése, parkosítása, a templomtorony felújítása, 
a tetőszerkezet rekonstrukciója, a templom világításának felújí-
tása. 

A templomot és környékét hívők és nem hívők összefogásával 
szebbé varázsolták az ő vezetése alatt.

Béla bácsi lelkesen dolgozott az Algyő és népe című monog-
ráfiának a plébános tevékenységével összefüggő fejezetein. Az 
algyői templom falán elhelyezett II. világháború halottainak 
az emlékére állított márványtábla személyes munkálkodásának 
eredménye. Valóságos kutatómunkát végzett a hősi halottak sze-
mélyi adatainak és kilétének felkutatásában. Mindezek mellett 
példásan helytállt hivatásában is, hívei szerették, az állami ve-
zetés elfogadta, sőt elismerte munkáját: Algyő Nagyközség Ön-
kormányzata 1999-ben díszpolgári címet adományozott Mucza 
Béla plébánosnak. Ezt a kitüntetést azoknak adományozza a tes-
tület, akik Algyő életében huzamosabb ideig kulturális, művé-
szeti, közéleti, tudományos tevékenységük kapcsán érdemeket 
szereztek, a közösségre jelentős hatással voltak.

Mucza Béla főesperes, nyugalmazott plébános elnyerte bizal-
munkat, az algyőiek úgy emlékeznek rá, mint közvetlen, barát-
ságos, sportot, fiatalokat szerető, hivatását magas fokon művelő 
plébánosra.

Hamvas Béla szavait idézem: „A boldogságot csak az bírja 
el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is 
ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó ha-
talom így szólt: rád bízok minden embert, külön kivétel nélkül 
mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz, úgy 
mint magadra, és ne hagyj a sötétben elmerülni. Az egész világ 
tied… Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd 
meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbo-
csátlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, 
aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra 
költesz, minden örömmel, amit magadba zártál és minden pil-
lanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a 
világ tied.”

Díszpolgárunk emlékét minden algyői szeretettel megőrzi.
Nyugodj békében, Béla bácsi!”

(Elhangzott: 2006. július 27-én, Gömör temetőjében, ahol Molnárné Vida 
Zsuzsanna alpolgármester mondott búcsúbeszédet Mucza Béla egykori algyői 
plébános sírjánál.)

Kitüntetésekről döntöttek
Július utolsó hetében is ülésezett Algyő nagyközség önkor-

mányzati képviselő-testülete. A dr. Piri József polgármester 
által vezetett tanácskozáson tizenegy téma került terítékre. A 
tájékoztatók között szó esett a község közrendjének, közbiz-
tonságának alakulásáról (melyről lapunk összefoglalót ad), il-
letve pillanatkép készült az idei fejlesztési és felújítási munkák 
állásáról; továbbá a Szegedi Kistérség Többcélú Társulatának 
működéséről. 

Az önkormányzati testület megválasztotta a helyi választási 
bizottság tagjait (a névsort közöljük lapunkban). A képviselők át-
tekintették a jelentést testületük határozatainak végrehajtásáról, 
valamint az előző ülés óta történ fontosabb eseményekről. Zárt 
ülésen kitüntetések adományozásáról döntött az algyői önkor-
mányzat. 
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Algyő önkormányzata idei költségvetésé-
nek mellékletében a felújítási munkákat 11, 
a fejlesztéseket 24 pontba foglalták össze. A 
nagyközség polgármestere, dr. Piri József a 
fejlesztések közül a három legjelentősebbnek 
a fürdő és a bölcsőde építését, valamint a köz-
területek és az utak felújítását tartja. 

Novembertől: fürdőidény

Az algyői fürdő építése lendületesen halad. 
De a tavaszi csapadékos idő, az akkori rossz 
talajviszonyok miatt összegyülemlett egy 
hónapos csúszást nem sikerült behoznia a 
kivitelezőnek. Ezért várhatóan augusztusban 
kerül tető alá, s október végén-november ele-
jén tarthatják meg Algyőn a fürdőavató ün-
nepséget. Addig az önkormányzat várja az 
ötleteket, mert ma még kérdéses: mi legyen az 
algyői fürdő neve.

A község új létesítményének működtetési 
költségeit azzal is igyekeznek csökkenteni, 
hogy a fürdőt nem földgázzal, hanem ter-
málvízzel fűtik – nézett előre kérésünkre a 
polgármester. Sikerült ugyanis megoldani a 
nagy mennyiségű fűtési termálvíz elvezeté-
sét. A bevételt hozó vendégsereg toborzását 
máris elkezdték: az úszás oktatására kiváló 
adottságokkal rendelkező algyői fürdőben 
barátkozhatnának meg a vízzel nem csak 

az algyői, hanem a sándorfalvi, illetve a 
Szeged Algyőhöz közeli peremkerületeiben 
– Baktón, Petőfitelepen – élő óvodásai, is-
kolásai is. 

Bővítmény: gyógyászati 
részleg, úszómedence

A most épülő fürdő fejlesztésén is gon-
dolkodik Algyő önkormányzata. Gyógyászati 
résszel bővítenék a fürdőt. A betegségmegelőző 
egészségfejlesztés ösztönzése a célja annak a 
Nemzeti fejlesztési Hivatalhoz tartozó úgyne-
vezett „Norvég programnak”, amelyre Algyő 
önkormányzata is benyújtja elképzeléseit 
– tudtuk meg Molnárné Vida Zsuzsannától. 
Az alpolgármester elmondta: például a tor-
naszobának, a különféle elektro-, hidro- és 
fizikoterápiás kezeléseknek otthont adó új 
részleg mellett külső ülőgyógyászati, illetve 
a sportolást lehetővé tevő úszómedencével 
bővítenék az algyői fürdőt, parkosítanák terü-
letét. E „bővítmények” terve kész, a pályázat 
szeptember végén benyújtható. 

Januártól: bölcsi az ovi mellett 

Az algyői fiatal szülők kérésére, illetve a 
Szegeden kialakult kényszer hatására döntött 
úgy az algyői képviselő-testület: bölcsődét 

épít az óvoda melletti önkormányzati telken 
– magyarázta dr. Piri József polgármester. 

A kisgyermekes szülők munkavállalását 
segíti, ha biztonságban tudhatják kicsinyei-
ket. Ám – az eddigiektől eltérően – Szeged 
bölcsődéi nem fogadhatják a más települ-
ésen, például Algyőn élő kicsiket. E szegedi 
önkormányzati döntés hatását még fél évig 
igyekszik elhárítani az algyői polgármester, 
aki arról folytat tárgyalásokat, hogy a város-
ban fogadják a községbeli kicsiket az itteni 
bölcsöde fölépültéig. 

Az óvoda melletti sarki telken hozzáláttak a 
sárga ház bontásához. Az építkezés elkezdését 
hátráltatja, hogy az eredetihez képest át kellett 
terveztetni az épületet. Az új terv alapján sz-
eptemberben kezdődik a munka, s várhatóan 
az év végéig elkészül az algyői bölcsőde. 

A falu kisdedóvójának földszintje 450 
négyzetméteres, az épület tetőterének egy 
részét is hasznosítják. A sarki épület két be-
járattal, udvari parkolóval rendelkezik. Az 
algyői bölcsődében 2 csoportban 16-18 kicsit 
fogadhatnak. Az egészségügyi intézménynek 
számító bölcsőde saját konyhával rendelkezik, 
s új munkahelyeket teremt. 

Tehát az algyői fürdőt várhatóan idén 
novembertől, a bölcsődét 2007 elejétől 
használhatják az algyőiek.

A. H.

Fürdővel és bölcsődével gyarapodik a falu

Október 1.: önkormányzati választás
Az alkotmány által előírt legkorábbi időpontban, október első vasár-

napján választhatunk önkormányzati képviselőket és  polgármestert. 
Az önkormányzati választás 1994 óta egyfordulós, nincs sem érvé-

nyességi, sem eredményességi küszöb, a mandátum azé jelölté, aki a 
legtöbb szavazatot kapja. A választási törvény szerint helyhatósági 
képviselő-jelölt az lehet, akit az adott településen élő, választásra jogo-
sult polgárok legalább egy százaléka támogat.

Algyőn az önkormányzati képviselő-testület megválasztotta a helyi 
választási bizottságot, melynek tagja: Bera Sándor, Mezei István és 
Zombori György; póttagja: Gregus Jenő.

A választásról szóló értesítés, illetve az ajánlószelvényeket július 31. 
és augusztus 4. között   juttatja célba a posta.  A választásra jogosultak 
névjegyzékét összeállították, a listáról való kihagyás ellen kifogást au-
gusztus 2-9. között lehet benyújtani – tudtuk meg dr. Varga Ildikótól, a 
helyi választási iroda vezetőjétől. Jelöltet állítani szeptember 8-án 16 
óráig lehet.

*
SZEPTEMBERBEN KÜLÖNSZÁM
Kedves Olvasóink! Szeptember második felében (a szokásos 

megjelenés mellett)  különszámmal jelentkezünk. Lehetőséget nyúj-
tunk a leendő képviselőjelölteknek, hogy bemutatkozzanak. Az Algyői 
Hírmondó minden induló részére ¼ oldalnyi (kb. 1500 karakter illetve 
betű) terjedelmet biztosít. Fényképet maximum 3x4 cm-es méretben tu-
dunk beilleszteni.

A megjelenés ingyenes. Kérjük, hogy a jelölt a bemutatkozó szöveg-
ben az elkövetkezendő 4 évre kitűzött céljait ecsetelje, lehetőleg poli-
tikamentesen.

Beérkezési határidő: szeptember 10., postán, személyesen, faxon, 
e-mailban.

Cím: Algyői Hírmondó, 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
Fax: 517-170, e-mail: bibl@algyo.hu

Szerkesztőbizottság

Bérletárusítás 
Az algyői polgármesteri hivatalban augusztus 29-én, 30-án, 
31-én és szeptember 1-jén, 4-én, 5-én 9-17 óra között vehetik 
át az autóbusz bérleteket az arra jogosultak.

Algyőn 20 új közgyógyellátási 
igazolványt kértek

Elektronikus pénztárcát kapnak a betegek

Az érintettek jól tudják: a közgyógyellátásnak három típusa van. 
Alanyi jogon – többek között – a rokkantaknak, a beteg gyerekeknek, 
a hadigondozottaknak jár; normatív alapon a nyugdíjminimum alatti 
jövedelemből élők; méltányossággal pedig a helyi önkormányzati ren-
deletekben foglalt feltételekkel igényelhetik a rászorulók. 

Változik az úgynevezett közgyógyellátás rendje. A legfontosabb új-
donságról dr. Varga Ildikó jegyzőt kérdeztük. 

Az úgynevezett egyéni gyógyszerkeret nagysága a betegség 
jellegétől függ. Ennek egyik típusa az eseti keret, amelynek összege 
évi 6 ezer forint lehet, s olyanok is igényelhetik, akik nem tartoznak a 
közgyógyellátottak fentebb említett három típusa közül egyikbe sem. A 
tartósan betegek egyéni közgyógyellátási kerete havi 1-12 ezer forint 
lehet havonta. Nagyságát az orvos igazolása alapján az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár állapítja meg. A megítélt összeg egy chip-alapú (a 
bank- és hitelkártyákhoz hasonlatos) kártyán szerepel. Ezt az elektroni-
kus pénztárcát a gyógyszertárbeli vásárláskor használhatja a beteg. Az 
egész esztendőre járó összeget háromhavonta egyenlő részletekben tölti 
a kártyára az OEP. E támogatás felhasználását megtervezheti a beteg. 
Az orvos ugyanis a betegség kezelésére alkalmas hatóanyagokat írja 
föl, s a kórral küszködő – az orvossal és a gyógyszerésszel megbeszélve 
– maga dönthet arról, hogy az olcsóbb, vagy a drágább pirulát vásárolja-
e meg. 

Az eddigi tapasztalat szerint nem csak saját kúrálására, hanem 
ismerősei számára is vásárolt gyógyszert a  közgyógyellátási igazolvány 
birtokosa. Így aztán a közgyógyellátási támogatás új fölhasználási mód-
szere bevezetésének célja az, hogy korlátozza az utóbbi időben szinte 
partalanná váló gyógyszervásárlást. Ezzel az OEP nem a gyógyter-
méket, hanem a betegség kezelését támogatja.    

Új közgyógyellátási kártyát eddig 20 algyői igényelt. Egy évig párhu-
zamosan fut a régi és az új rendszer, ami a gyógyszerészek munkáját 
szaporítja.

A. H.
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Óvodai térítési 
díjak

Az óvodai ellátásért a térítési 
díjat augusztus 31-én (csütör-
tökön),

október 3-án (kedden),
november 6-án (hétfőn),
december 5-én (kedden) 

fizethetik ki a szülők.

A vakációs semmittevés ellen
Tanácsok nyárra – gyerekes szülőknek

A nyári szünet a gyermekek számára a gondtalan játékot és a 
szabad életet jelenti.

Sok szülőnek viszont komoly problémát okoz, hogy gyermeke 
mivel töltse hasznosan a nyarat. A szülőknek szeretnénk néhány 
ötletet adni gyermeke(i) szabadidejének hasznosításához. 

Használják ki az időjárás adta lehetőségeket, és amíg le-
het, sokat játsszanak a szabadban! Labdázzanak, a nagyobbak 
próbálják a labdát pattogtatni! Erősítsék lábizmaikat ugróisko-
lával, szökdeljenek páros, és fél lábon, melytől egyensúlyérzékük 
is fejlődik! 

Családi kirándulásokon ismerkedjenek szűkebb és tágabb 
környezetükkel, gyönyörködjenek a táj szépségében! Gyalo-
goljanak sokat, és aki tud kerékpározni, szülői felügyelettel is-
merkedjen a közlekedési szabályokkal! 

A napfény és a víz edzőhatása is nagyon fontos, de ügyel-
ni kell, hogy a délelőtt 11 óra és 15 óra között tűző napon ne 
tartózkodjanak a gyerekek, és ne feledjenek gondoskodni a kellő 
folyadékpótlásáról sem! 

Esősebb, hűvösebb napokon színezőkkel, rajzolással, memória 
játékokkal, kirakózással is eltölthetik az időt. Nagyon fontos a 
kisgyermekek életében a mese, melynek hatására fejlődik kép-
zeletük és fantázia világuk. Nagy odafigyelést igényel a mesék 
kiválasztása, melyet nem pótolhat a tévében látható, sokszor igé-
nytelen gyermekműsor. 

Reméljük, ezzel a pár tanáccsal segítünk vidáman eltölteni a 
nyarat!

Új nevelési év kezdődik
Augusztus 21-től előzetes családlátogatáson az óvó nénik 

szeretnének ismerkedni az óvodába készülő gyerekekkel. E ta-
lálkozó elősegíti a kicsik beilleszkedését.

Augusztus 30-án 17 órakor szülői értekezletet tartanak az új 
gyermekek szülei részére.

A régi óvodások szülői értekezletét csoportonként szervezik. 
Ezek időpontját a hirdetőn teszik közzé.

Szeptember 1-jén az 1. osztályos iskolába menő gyermekek 
az óvodába gyülekeznek reggel 7.30 órakor, majd az óvó nénik 
kísérik őket az iskolai tanévnyitó ünnepségre, amely 8 órakor 
kezdődik.

Szeptember 1-jén délelőtt 9-12 óra között játszó délelőttre 
várják az új gyerekeket.

Sárkányhajó 
és eszkimó-indián játék

A települések közötti Sárkányhajó versenyen, e különleges a 
szegedi rendezvényen 21 algyői felnőtt képviselte községünket. 
Az előfutamban csapatunk a harmadik helyezést érte el. A verse-
ny nevezési díját az Algyő Sportjáért Közalapítvány támogatta.

A Tatai Öreg-tavon rendezte meg a Kajak Szövetség az Esz-
kimó-Indián Játékok elnevezésű versenyt. Az egész napos ren-
dezvényen a sportolóknak 2000 méter evezés, 2000 méter fu-
tás, majd labdajáték és tavi szlalom verseny volt a feladatuk. A 
megmérettetésen 850 gyermek vett részt. Az algyői sportolók 
derekasan helyt álltak. Az I. korcsoport eredményei: Jani Zol-
tán 22, Jani Attila 26., Kovács Roland 44., Szalontai Bence 61.; 
előkészítő korcsoport: Kopasz Bálint 2.

A Balaton átevezés 25 kilométeres Martoni Szabadidős Verse-
ny győztese páros hajóegységben Kopsz Péter – Kövér Imre.

Az Országos Vidék Bajnokságon, a Velencei-tónál: 2000 mé-
ter páros hajóegységben Jani Attila – Jani Zoltán a 9. helyezést, 
4X300 méteres csapatversenyben Jani Zoltán, Kovács Roland, 
Jani Attila, Kopasz Bálint a 3. helyezést érte el.

A Rövidtávú Masters Országos Bajnokságon, Szolnokon a két 
edző-versenyző ismét dobogós helyezésekkel vitte hírét az Algyői 
Sportkörnek. Öt arany és kettő ezüst érmet hoztak Algyőre. Ez-
zel az eredménnyel a felnőttek a harmincadik aranyérmüket 
szerezték be, s fejezték be a 2006-os versenyévet.

Demeter Irén

Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat

Az oktatási tárca – az előzőévekhez hasonlóan – meghirdette 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrend-
szer 2007. évi fordulóját. E pályázati rendszerhez Algyő önkor-
mányzata az elmúlt hat évben is csatlakozott. A feltételrend-
szer változatlan: szociálisan hátrányos helyzetű hallgatónak azt 
tekintik, aki árva, félárva, gyermeket nevel, családjában beteg 
vagy rokkant él, eltartója munkanélküli, nyugdíjas, családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum összegének 80 százalékát. A szabályzat ala-
pján a nyugdíjminimum kétszeresét meghaladó egy főre jutó jö-
vedelem (idén 51.600 forint) esetén nem adható ösztöndíj. 

Az ösztöndíj összegéről tudni kell: a megyei önkormányzat 
kiegészíti a helyi önkormányzat által megítélt ösztöndíj össze-
gét. A minisztérium pedig a helyi és megyei önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező 
mértékben (maximum 5 ezer forint/hallgató/hónap) további tá-
mogatással egészíti ki.

A 2007. évi fordulóban a felsőoktatási intézmények valam-
elyikébe járó algyői, rászoruló diákok pályázatának benyújtási 
határideje: november 2.; elbírálási határideje: november 30.  
Algyő önkormányzata a megfelelő pályázatot benyújtó rászoruló 
diákokat havi 1000 forintos ösztöndíjjal támogatja; kötelezett-
séget vállal arra, hogy a megítélt támogatást 10 hónapon, il-
letve 3X10 hónapon keresztül folyósítja. Az önkormányzat az 
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályához utalja az 
ösztöndíjat, az pedig továbbítja a felsőoktatási intézményekhez, 
amelyek a hallgatók bankszámlájára utalják tovább.
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Nyári iskolakerti munka
Az 5., 6., 7. osztályt befejező diákoknak egy 

alkalommal kell az iskolakertet, iskolapar-
kokat gondozni. A nyári szünetben reggel 
7.30-tól 9 óráig tart a munka. Ha változás 
történne, akkor azt az iskola hirdetőtábláján 
olvashatják el az érintettek. A következő 
időpontok közül lehet választani:

augusztus 2. (szerda), Csauth Zsuzsanna;
augusztus 24. (csütörtök) Retkes Zsolt 

irányításával.

Iskolai napló a nyári szünetben
Nyári ügyelet (hivatalos ügyintézésre) az iskolában: 

augusztus 22-től munkanapokon 8-14 óra között.
Pótvizsga első konzultációs időpontja: augusztus 

24. 11 óra, Fehér iskola. Vizsgaidőpont: augusztus 
29., 8 óra, Fehér iskola.

Étkezési térítési díjak befi zetése: augusztus 28-án 
(hétfőn) 7.00 – 17.00, 29-én (kedden) 8.00 – 15.30 óra 
között.

A 2006/2007-es tanév évnyitó ünnepsége: 
szeptember 1., 8 óra, Fehér iskola.

Bővül az iskola
Az Algyői Általános Iskola három, egymástól távoli épületben 

működik. E széttagoltság megszüntetésére többféle terv is szü-
letett a község önállóvá válása óta. Az önkormányzati képviselők 
rugalmasan igazodnak a kínálkozó lehetőségekhez.

Az iskola sárga és fehér épülete közötti közlekedés bizton-
ságának növelése, illetve az intézmény esetleges bővítése volt 
a célja az önkormányzatnak azzal, hogy a Kastélykert utcán 
megvásárolt két ingatlant. A sárga épület mellett az egykori 
„Coop-bolt” körüli területet, illetve a fehér iskolával szembeni 
ingatlan immár a község tulajdona. Így a sárga iskola körüli terü-
let jelentősen megnőtt. Most e részt parkosítják. Illetve járdával, 
szilárd burkolattal kialakítják az iskola két épülete közötti kap-
csolatot. Ezzel növelik a közlekedés biztonságát a forgalmas 
Kastélykert utca e pontján. A terület azonban akár arra is al-
kalmas, hogy ott 8 tantermes épületrészt húzzanak föl. Az így 
bővített iskolában már elférne a most a Kosárfonó utcában elhe-
lyezett alsó tagozat is.

De más lehetőségen is gondolkodnak, előre tekintenek a 
képviselők. A pályázati lehetőségekre figyelő alpolgármester, 
Molnárné Vida Zsuzsanna szerint jobban kellene építeni az it-
teni környezeti nevelés magas színvonalára.  A hazai, illetve az 
uniós pályázatok segítségével új iskolát építene Algyő a fürdő és 
uszoda közelében. Mert egyedi, megújuló környezetében akár 
mintaiskola is lehet az algyői ökoiskola. 

P. I.

Csinosítják az utakat
Algyő nagyközségi rangjához méltónak kell lennie út- és jár-

dahálózatának is. E cél érdekében az önkormányzat folytatja az 
út- és járdafelújítást. Ehhez – mint ahogy tavaly, idén is – si-
keres pályázata révén pénzügyi támogatást nyert az önkormány-
zat. Így a Géza és a Téglás utcában megújul az útburkolat. A 
falu önkormányzati kezelésű főutcája, a Téglás utca új aszfaltré-
teget és szegőkövet kap. A Téglás és a Géza utca napos oldalán 
térkőburkolatos járda épül. A nagyszabású munkát a Betonút 
Rt.-nek augusztus végére kell befejeznie.

Lisztet osztottak
Nagy mennyiségű élelmiszer segélyt nyert a Gyermekélel-

mezési Alapítvány pályázatán a LÁÉT Csongrád megyei re-
gionális szervezete. Ebből az adományból részesültek az algyői 
létminimum alatt élők, a szociálisan rászoruló családok is. A 
támogatásban részesülők listáját az önkormányzat intézményei, 
így az óvoda és az iskola, továbbá a házi-gondozói szolgálat 
szakemberei, illetve a védőnők állították össze. Összesen 81 
algyői család kapott különböző – egy-egy esetben 50 kg körüli 
– mennyiségű BL 55 finomlisztet.  

A tájház adományozói
Az algyői tájház fennállásának 5 éves évfordulóját 2006 ok-

tóber elején szeretnénk méltóképpen megünnepelni, ezért kérjük 
az adományozókat, hogy adataik pontosítására jelentkezzenek a 
könyvtárban vagy a 62/517-170-es telefonszámon!

Elindult a LEADER+ közösségi program
A Déli Napfény Hagyományőrző LEADER+ Térség Akció-

csoport 7 települése (Algyő, Bordány, Domaszék, Sándorfalva, 
Szatymaz, Röszke, Zsombó) az AVOP LEADER+ programban 
90 millió forint támogatást nyert arra, hogy a helyi civilek, vál-
lalkozók és a közszféra összefogásával saját vidékfejlesztési 
programját megvalósíthassa.

Az az alapgondolat, hogy településeink közös hagyományaira, 
közös területi adottságaira, és gondjaira építsük föl programunkat. 
Meghatározó jelentőségűnek tartjuk természeti erőforrásaink vé-
delmét, mely alapja sajátos kultúránk fejlődésének. Az ehhez 
kapcsolódó teendőink nem csupán az erőforrásaink védelmében, 
annak hatékony környezetvédő kiaknázásában rejlenek, hanem 
a területen élők számára is fontos társadalmi együttműködés 
többcélú hasznosításában nyilvánulhatnak meg. A vidékfejlesz-
tés csak a vidéki ember életkörülményeinek és tapasztalatainak 
tisztelete mellett érhető el. Erőforrásunk legjelentősebb része a 
környezetünk. Ez az idegenforgalom alapja, melynek fenntartható 
működéséhez a kistérségi együttműködés magas szintje szüksé-
ges. Mindemellett a mezőgazdasági termelés megújítása segíthet 
abban, hogy a gazdaság és a környezet viszonya térségünkben 
baráti és nem csupán érdekviszonyokon alapuló legyen.

Déli Napfény Hagyományőrző LEADER+ Térség Akciócso-
port pályázati felhívásai:

1. A fenntartható vidékfejlesztés feltételeinek megteremtése, 
környezettudatos táj és extenzív gazdálkodás és szemlélet ki-
alakulásának elősegítése.

2. Biotermelés és alternatív jövedelemszerzés támogatása, új 
technológiák és eljárások alkalmazásával a mezőgazdasági ter-
mékek piacra jutásának támogatása céljából.

3. Humán erőforrás és a civil társadalom fejlesztésnek elősegí-
tése a térségben, konkrét igényeken alapuló szakmai képzések 
megszervezése.

4. A turizmus programkínálatának fejlesztése, az idegenfor-
galmi tevékenység térségi koordinációja.  

A pályázatok beadási határideje: szeptember 1. Községünk 
www.algyo.hu című honlapjáról a könyvtár fejezetnél letölthetők 
a Déli Napfény LEADER+ Térség pályázati felhívásai, pályázati 
adatlapja és a kapcsolódó mellékletek. A programokra az ak-
ciócsoporthoz tartozó településen élő minden őstermelő, magán-
személy, önkormányzat, intézmény, civil szervezet és vállalkozó 
pályázatával részt vehet, amennyiben megfelel a pályázati fel-
tételeknek. A pályázatról információs napot tartunk augusz-
tus 9-én 16-18 óra között az algyői polgármesteri hivatalban 
(Algyő, Kastélykert u. 40.). 

Molnárné Vida Zsuzsanna
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Algyői lakos 

autó-villamossági 

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

 Garantált hús-
sertések 

150-180 kg-ig 

egész évben folyamato-

san kapható.

Telefon: 
06-20/988-5785

 Burgonya 
(Kleopátra, Kondor) 

házhoz szállítva 
termelői áron egész 

évben 
kapható.

Algyő, 
Kastélykert u. 169.
Tel.: 06/20/988-5785

Szobafestés, mázolás, 
tapétázás, 

homlokzatfestés rövid 
határidőn belül

garanciával vállalok.

Koza Ferenc
Algyő, Fazekas u. 42.

Tel.:267-517
06/70/235-0566

Lajstromszám: AL 1148 
OKÉV: 06-0146-04

Személygépkocsi – Motorkerékpár – Segédmotor
Kedvezményes vezetői tanfolyamot indít

szeptember 6-án (szerdán) 17 órakor
Algyőn

A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhető!
További információ: Borbélyné Gyöngyi: 20/398-1137

Algyői reformátusok !
Istentiszteletet tartunk minden hónap 4. (negyedik) vasárnapján  

(legközelebb: augusztus 27.)  délután 3 órakor  az  algyői római katoli-
kus templomban. Mindenkit szeretettel várunk!

Papp László
református lelkész

Apróhirdetés
Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szalagfüggöny készítés. 

Telefon: 06-30-953-0395
Snaucer kutya gazdit keres.3 éves, játékos. Ingyen elvihető. 

Tel.: 06-30/325-46-97 vagy 62/267-115

MA-BAU BT. vállalja:

- tetőszerkezetek komplett 
felújítását, építését (fa, fém),

- lapostetők szigetelését,
- bádogos munkákat,

- tetőfedést, lindab rendszerek kivite-
lezését,

- „verébdeszkák” cseréjét, 
festését.

Újdonság:
Ereszcsatornák, ablakpárkányok 

már színes kivitelben is!

Major József
Algyő, Szüret u. 2.

Telefon: 06/30/965-95-64

Kertészkedjen velünk!

Parkosításhoz jó minőségű komposzt eladó,
és kertjének feltöltését, bedolgozását vállaljuk

kedvezményes áron.

Humusz: 100 Ft/m2

Bedolgozása: terület és hely függvény mértéké-
től.

Kiszállítása: Algyő belterületén ingyenes kiszál-
lítás

(510 m2 felett)

Tel.: 06/20/914-5112

06/20/598-8836
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Újjászületnek Algyő közterületei
Önkormányzat

Méltó lesz Algyő külleme 
nagyközségi rangjához! Az Agrár 
és Vidékfejlesztési Program 
(AVOP) keretében tavaly május 
elején indult az a munka, amely 
56 millió forintnyi „szépséggel” 
gyarapította Algyőt. A pályázat 
célja, vagyis az egységes települ-
éskép kialakítása megvalósult, 
erről bárki megbizonyosodhat, aki 
végigsétál, kerekezik vagy autózik 
Algyő főbb útvonalain, megnézi 
közterületeit.

A vidékfejlesztést szolgálják a 
különböző turisztikai, a vendéglátás 
minőségének javítását célzó pályázatok. 
A Regionális és Operatív Program (ROP) 
kínálta lehetőségekkel Algyő önkormány-
zata is élt: két pályázat is sikert, pontosab-
ban több millió forintot hozott.

A Horgásztanya, a szabadidőközpont 
területén álló épület a pályázati támogatás, 
a körülbelül 10 milliós beruházás követ-
keztében megújult. Május közepén adták 
át e két szobás panziót – korszerűsített 
szociális helyiségekkel, új bútorokkal. 

Algyő a másik nyertes ROP-os pályáza-
ta megvalósítását júniusban kezdhette 
el a Tisza magas vízállása miatt. Ennek 
a célja: a Tisza-menti aktív turisztikai 
vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése Algyőn – magyarázta Mol-
nárné Vida Zsuzsanna alpolgármester, a 
terv ötletgazdája. 

A Tiszát jobban be szeretnék kap-

csolni a nagyközség életébe, hogy a 
„szőke folyó” a máshol élők számára is 
vonzó kirándulóhely lehessen. Ezért az-
tán a Komp utca végénél, a Tiszán mobil 
(vagyis szétszerelhető és ősztől tavaszig, 
illetve magas vízálláskor elszállítható, 
majd könnyen visszahelyezhető), 30 
csónak elhelyezésére alkalmas tárolót 
alakítanak ki. A szabad-strandon pedig 
ugyancsak mobil, vagyis szükség esetén 
szállítható konténer épületben női-férfi 
tusolót, mosdót, WC-t helyeznek el. Így a 
Tiszán Algyőre érkező sátort verhet, mert 
biztonságosan elhelyezheti csónakját, 
tisztálkodhat. Sőt: kerékpárt is bérelhet. 
A programban 3 női és 3 férfi túrakerék-
pár vásárlása is szerepel. E járművekkel 
az Algyőre kiránduló az árterületen kial-
akított, s folyamatosan karbantartott túra-
úton akár a szabadidőközpontig haladhat. 
Ott a korszerűsített, mert fűthetővé tett, 
egykori repülőgép hangárban megtekint-

heti a Tisza élővilágát bemutató állandó 
kiállítást.   

Ezt az Algyő turisztikai vonzerejét 
növelő pályázati programot szeptemberre 
befejezi az önkormányzat. Az akkortól 
rendelkezésre álló új algyői lehetőségekre 
(például a Tisza-partra, a fürdőre, a 
szálláslehetőségekre) internetes portál 
és szeptember közepén egy turisztikai 
konferencia hívja az idegenforgalommal, 
vendéglátással foglalkozó szakma és a 
turisták figyelmét.

A vendégcsalogató ötletekből ez-
zel nem fogytak ki Algyőn. Az itteni 
idegenforgalom növeléséhez azonban 
a szabadidőközpont jelenlegi 28-30 
férőhelyének korszerűsítése és bővítése 
kell. A szabadidőközpontot adottságai 
összesen 60 személy elhelyezésére is 
alkalmassá tennék. Ám e terv is csak 
pályázati támogatással valósítható meg.

P. I.  

Vendégeket fogadna Algyő

 
Őshonos fák

Algyőt tavaly óta – részben az őshonos fatelepítési program-
nak is köszönhetően – összesen 1100 fa, továbbá számtalan cser-
je, örökzöld és egynyári növény, közel 40 kerti pad, több mint 
30 hulladékgyűjtő edény, közel 20 kerékpártároló gazdagítja e 
pályázatnak köszönhetően. 

Parkosított – örökzöldekkel, virágzó egynyári növények-
kel díszített – szigetté lett az algyői Téglás utca és a 47-es főút 
kereszteződésében korábban – jelentős önkormányzati támoga-
tással kialakított – körforgalom.

A Bartók Béla utca eddig nem fásított oldalára, ahol néhány 
év alatt új lakótelep született, 48 földlabdás juharfa került. 

 
Mi legyen a főtér neve? 

A faluházhoz közeli új főtér kialakításában is nagy lépést tettek 
előre: a területet fákkal és cserjékkel ültették be, a korábbi tervek 
alapján gránit burkolatot és padokat kapott. Ott a következő lé-
pés egy köztéri szobor, és egy díszkút elhelyezése lehet, amihez 
azonban pályázati támogatást remél az önkormányzat, s addig 
ötleteket, javaslatokat vár az új tér elnevezésére.

A mocsaras nádas helyén a legligetesebb algyői közpark született 
a Fazekas utcában – hála az elültetett növényeknek és fáknak.

Az egészségház melletti teret füvesítették, cserjékkel, 
virágokkal díszítették. Néhány utca útburkolatát felújították. 

A polgármesteri hivatal előtti tér 
és a Kastélykert utcai sétány is 
mutatós lett – köszönhetően az 
új kőburkolatnak, a fölfrissített 
növényzetnek, a dézsába ültetett 
virágoknak, az ülőbútoroknak. Az 
itteni gránit díszkút a legrégebbi 
algyői kút vizével ajándékozza 
meg a szomjazókat.

 
Emlékmű az országzászló

Az országzászló környezete is 
megszépült a térburkolatnak, a padoknak hála. Az itteni munka 
folytatódik: Algyő októberi ünnepére helyreállítják az egykori 
Trianon emlékművet, a táblákat, és kicserélik a zászlótartókat.

Útszegélyek teszik még rendezettebbé a Kastélykert utca pol-
gármesteri hivatal körüli részét. Erre a pályázat nem adott tá-
mogatást, de az önkormányzati önerővel sikerült hangsúlyossá 
tenni, a szegélyekkel mintegy kiemelni a kastélykerti közterület 
átalakítását. Az eredményt látva a munkát szívesen folytatnák, 
de ez az út a közútkezelő kht. felügyelete alatt áll, s az állami cég 
– anyagiak híján – nem járul hozzá az útpadkák és az új bejárók 
megterveztetéséhez sem.

Az AVOP pályázat ötletgazdája: Molnárné Vida Zsuzsan-
na alpolgármester, a közterületek újjászületésének tervezője: 
Boldog Mária kert- és tájépítész. Elképzeléseinek megvalósítási 
lehetőségét az orosházi Fehér és Fehér Útépítő Kft. nyerte el a 
közbeszerzési pályázaton, alvállalkozója: a békéscsabai faiskola 
szállította a növényeket. Az algyői közterületek rekonstrukciója, 
vagyis a tervek kivitelezése nem sikerült mindig tökéletesre az 
első próbálkozáskor. Most a hibák kijavításánál tart a vállalkozó, 
illetve a kipusztult, vagy ellopott növények pótlása is munkát 
ad. Sajnos annyira sok virágot vittek el a közterületről illeték-
telenek, hogy az önkormányzat kénytelen volt följelentést tenni 
– ismeretlen tettes ellen. 

Az AVOP támogatásából a tavaly tavasszal kezdődött munka 
lassan a végéhez közeledik. 

A. H.
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VÁRSZEGI AUTÓSZERVÍZ
Vállalom személygépkocsik, 
kishaszonjárművek javítását.

Vizsgára felkészítés – vizsgáztatás
Futójavítás – nagyjavítás.

Motorfelújítás.

Számítógép vezérlésű járművek.
Hibakód-olvasás – javítás.

Algyő, Bartók B. utca 34/3.
Mobiltelefon száma: 30/249-5165

Nyitva tartás hétfőtől péntekig
8.00-tól 17.00 óráig.

ZÖLDSÉGET, GYÜMÖLCSÖT  SACITÓL!

Ne utazzon a Mars térre!
Zöldség, gyümölcs piaci áron 

a Saci vegyesboltban.

Továbbá mindig friss felvágottak, 
pékáruk kaphatók.

Minden nyáron 
medgyesegyházi dinnyét árulunk.

Cím: Kosárfonó u. 37. sz. (volt Faragó-pék házánál.)

A GONDTALAN FŐZÉS ÖRÖME
A GYEVITUR KFT. MENÜJE!

Újra indul a kifőzés a Gyevitur Kft. Szabadidőközpontjában!
Emlékszik még a nagymama által készített ételek házias 
ízére?
Sütött mostanában lekváros kifl it, cimetes kalácsot?
Van Önnek erre ideje, van hozzá kedve?
Visszahozzuk a házias ízeket a hétköznapokba! Újra indul a 
kifőzés a szabadidőközpontban.

Az ételhordókat a Polgármesteri Hivatalban, a Faluházban 
és a Napsugár ABC-ben lehet átvenni, illetve leadni.
Menü ajánlat augusztus 7-től 11-ig

Hétfő: Zöldség leves, reszelt tésztával; húsos tarhonya vagy 
párolt baromfi mell sajtmártással, rizzsel.
Kedd: Húsgombóc leves; rántott makaróni vagy lecsós 
oldalas petrezselymes burgonyával.
Szerda: Burgonya leves; hentes tokány tésztával vagy 
kelkáposzta főzelék, fasírt.
Csütörtök: Gyümölcs leves; rántott hekk, párolt zöldség 
vagy rakott burgonya.
Péntek: Frankfurti leves; gránátkocka vagy mákos metélt.

A menü ára személyes elvitel esetén 500,. Ft, kiszállítás 
esetén 550,-Ft.

Érdeklődni, ebédet rendelni a 30/436-2788-as telefonszá-
mon lehet Juhász Mihályné Manyikánál.

Ezzel egy időben megkezdjük a „Norbi” ételekre a rendelés 
felvételét a 267-426-os telefonszámon.

A Gyevitur Kft. munkatársai nevében: 
Márton Mária
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Szépülő-bővülő játszóterek
A nagyközség területén három játszó-

tér kínál szórakozást a gyerekeknek. A 
Pesti utcait kevesen, a Dinamix Egyesület 
és az önkormányzat összefogásával és 
pályázati támogatással felszerelt Piac téri 
játszóteret már sokkal többen használják. 
De a legkeresettebb játszóhely: a Bartók 
Béla utcai. 

Tavaly 5 millió forintot költött Algyő 
önkormányzata a 4200 négyzetméternyi 
Bartók Béla utcai játszótérre Akkor került 
oda több, az európai szabványnak is 
megfelelő fa játszószer. Azóta a gyerekek 

örömmel használják a két rúgós játékot, a 
lengőhintát, a várat, a homokozót, a mér-
leghintát, a két ping-pong asztalt, és a két 
táblás farönk padot.  Idén – pályázati tá-
mogatásból és önkormányzati önerőből – 
5 millió 600 ezer forintból tovább szépül 
és bővül a Bartók Béla utcai játszóhely. 
Új, a Haász Kft. KERMI engedéllyel 
rendelkező felszerelési tárgyaival gyara-
podik a tér – tudtuk meg Molnárné Vida 
Zsuzsanna alpolgármestertől.

Ütéscsillapító talajként gyepes 
burkolatra kerül a 3 részes szerelvény (a 

mozdony, a pulmann, a nyitott kocsi), a 
mérleghinta, a mászófák alá. Így például 
óriás mászótorony, tűzoltórúddal várja a 
gyerekeket. Gumitégla védi a gyerekeket 
a lengőhinták, a rugós felszerelési tár-
gyak (például a tacskó rugós játék) alatt, 
a homokozók között. Homok burkolat 
van a vár, a torony alatt. 

A környezetet újabb fák, cserjék, 
fenyők örökzöldek díszítik. Középre 
ivókút, köré viacolor burkolat kerülne, 
de ez egy következő lépésként készülhet 
el.

Önkormányzat
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

augusztus  01-04-ig  12.00-16.30-ig
augusztus 07-11-ig  08.00-12.30-ig
augusztus 14-18-ig  12.00-16.30-ig
augusztus 21-25-ig  08.00-12.30-ig
augusztus 28-31-ig  12.00-16.30-ig
szeptember 01   12.00-16.30-ig
szeptember 04-08-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

 Hétfő, 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:

augusztus 01-04-ig 12.30-16.30-ig
augusztus 07-11-ig 07.30-11.30-ig
augusztus 14-18-ig 12.30-16.30-ig
augusztus 21-25-ig 07.30-11.30-ig
augusztus 28-31-ig 12.30-16.30-ig
szeptember 01-jén  12.30-16.30-ig
szeptember 04-08-ig 07.30-11.30-ig
szeptember 11-15-ig 12.30-16.30-ig

Dr. Tóth Máriát augusztus 14-18-ig dr. Bakó Ildikó 
helyettesíti.

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

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756

Telefon: 268-038:

A gyermekorvosi rendelés időpontja 
augusztusban a rendelő ajtaján lesz  kifüggesztve.

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 
óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, 
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3., II. Rendelő I. emelet 102-es szoba.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL-utalványt elfogad

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

augusztus 01-04-ig   07.30-12.00-ig
augusztus 07-11-ig   12.30-16.30-ig
augusztus 14-18-ig   07.30-12.00-ig
augusztus 21-25-ig   12.30-16.30-ig
augusztus 28-31-ig   07.30-12.00-ig
szeptember 01    07.30-12.00-ig
szeptember 04-08-ig   12.30-16.30-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI 

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

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

óráig.

Orvosi rendelési időpontok

Születés: 
Pásztor Katalinnak és Kiss Balázsnak 
(06.24.) Virág Fanni; Juhász Beá-
tának és Molnár Gyulának (06.30.) 
Adélia; Becsei Gabriellának és Süli 
Szilveszternek (06. 28.) Szilveszter; 
Gyuris Tímeának és Szutor Lajosnak 
(06. 28.) Alex; Barna Gabriellának és 
Boldizsár Zoltánnak (07. 13.) Nóra; 

Molnár Adélnak és Dudás Zsoltnak 
(07. 08.) Zsombor nevű gyermeke 
született.
Jó egészséget kívánunk!

Házasság:
Győrfi Gábor János és Sebők Mónika 

Katalin (2006. 07. 15.)
Szakál László Norbert és Deák Mag-
dolna (2006. 07. 15.) házasságot 
kötöttek.
Sok boldogságot!

Haláleset:
Tóth Sándor 2006. július 27-én elhu-
nyt. Nyugodjon békében!
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Második alkalommal ren-
dezték meg az algyői lovas-
tábor a faluház és az Algyői 
Lovasklub Egyesület jóvol-
tából. Idén is színes programok 
várták a táborlakókat. A „gya-
korlott lovasok” mellett sok új, 
tettre kész gyermeket üdvözöl-
hettünk. Nagyon jó kis csapat 
jött össze, kellemes környezet-
ben, a szabadidőközpont, a 
tájház és a lovasudvar adott ot-
thont a tábornak. 

A délelőtti lovas oktatá-
son a lovaglás mellett igazán 
érdekes dolgokat tudhattak 

meg a gyerekek a lovak tar-
tásáról, ápolásáról, a lovas 
fegyelmezettségéről, felelős-
ségéről. Nem is gondolnánk, 
mekkora koncentrációra van 
szükség a lovaglás során, hogy a 
ló és az ember eggyé válhasson. 
Most ráadásul minden nap az 
iszonyú hőséggel is meg kellett 
küzdenie a lónak és lovasának 
egyaránt. A gyermekeknek 
kiváló érzékük van ahhoz, hogy 
kizárják a külvilágot, csak ők 
és a ló létezzenek az adott pil-
lanatban. A táborlakók a lovas 
oktatás mellett és közben szám-

háborúztak, akadályversenyen 
vettek részt, bújócskáztak, 
vízi csatáztak, gyalogtúráztak, 
pusztai barangolásra mentek 
lovaskocsival, kézműves fog-
lalkozáson fontak, üveget fes-
tettek Gálné Nagy Ildikó szövő 
népi iparművész segítségével. 
A záró napon komoly viadalt 
vívtak egymással, ügyességi 
versenyen kocsihúzásban és 
fogathajtásban mérték össze 
erejüket, kitartásukat és gyor-
saságukat.

Természetesen a díjazásuk 
sem maradt el, minden tábor-

lakó kis ajándékkal, a róluk 
készített lovas fotóval és felejt-
hetetlen élményekkel gazdago-
dott. Oklevélben is részesültek 
a legjobbak: Molnár Dóra és 
Fehér Zoltán a legjobb lovas 
díját vihette haza, második he-
lyezett lett Weichelf Petra és 
Kószó Ádám. Tóth Enikő, So-
mosi Sára és Szlanyinka Zita 
a megtisztelő harmadik díjjal 
távozott. A legügyesebb tábor-
lakó Weichelf Petra lett. Kü-
löndíjban részesült Szlanyinka 
Zita. 

Leléné Erika, Tóth Ágnes

Az Algyői Művészkör, az algyői  
Faluház, Könyvtár és Tájház közös 
együttműködésében

2006. szeptember 26-án, kedden és 
27-én, szerdán hagyományteremtő céllal 
megyei iparművészeti és népművészeti 
zsűrizést szervezünk. 

A művészeti termékké minősítés általá-
nos szempontjai: a funkciónak való meg-
felelés, a választott technológia és anyag 
összhangja, az alkalmazott színek és a 
felhasználási környezet harmóniája, az al-
kalmazott díszítések, valamint a hordozó 
forma stílustisztasága, a két összetevő 
egymásnak való megfelelése, a tárgyban 
megtestesülő új gondolatok, ötletek. 

A két zsűrizésre külön regisztrációs 
díj fizetendő, az alkotás beadásakor. A 

begyűjtésre hozott tárgyakra kérjük fel-
ragasztani a jegyzőkönyvvel megegyező 
adatokat: alkotás címe, alkotó neve, 
lakhelye, elérhetősége! Az Algyő Napja 
alkalmából bemutatandó kiállításra csak a 
zsűri által elfogadott, minősített alkotások 
kerülnek. Jelentkezést és befizetést csak 
az intézményünk által adott dokumentu-
mokon fogadunk el! A jelentkezési adat-
lap igényelhető a faluházban.

Az alkotások begyűjtésének időpontja: 
2006. szeptember 25. hétfő, 9-20 óra. 

A zsűridíj mértékéről és a befizetés 
módjáról érdeklődjön intézményünkben!

Az iparművészeti zsűrizés időpontja: 
2006. szeptember 27. szerda. A zsűrizés 
zártkörű A tárgyak minősítését a Képző- 
és Iparművészeti Lektorátus művészeti 

szakértői végzik, az elfogadott tárgy 
zsűriszámot kap, róla fénykép készül a 
helyszínen. 

A népi iparművészeti  zsűrizés időpont-
ja: 2006. szeptember 25. kedd. A zsűrizést 
a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti 
Osztályának szakemberei végzik. Az el-
fogadott tárgyról zsűriszámmal ellátott 
fotó készül. 

Bővebb információ kérhető a faluház-
ban Bereczné Lázár Nóra kulturális 
főmunkatárstól (62/517-173, 70/249-
8556, faluhaz@algyonet.hu), vagy Gálné 
Nagy Ildikó szövő népi iparművésztől, az 
Algyői Művészkör vezetőjétől (62/268-
239, 30/473-509, galneildiko@freemail.
hu) kérhető! Tisztelettel várunk minden 
alkotót Algyőre!

ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyo.hu

Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Rendezvényről rendezvényre

Népszerű volt a Lovastábor

Megyei népi- és iparművészeti zsűriztetés 
– második alkalommal Algyőn
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: 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 szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170

Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Augusztusi vásárnaptár
AUGUSZTUS 01. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipő vásár.
AUGUSZTUS 08. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipő vásár.
AUGUSZTUS 10. (csütörtök) 9-13 óra: Margó méteráru, 
    katonai ruha vásár.
AUGUSZTUS 14. (hétfő) 9-12 óra: Ruha, cipő, vegyes vásár.
AUGUSZTUS 16. (szerda) 9-13 óra: Vegyes iparcikk vásár.
AUGUSZTUS 29. (kedd) 9-12 óra: Ruha, cipő vásár.

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13-16 óra: Agrártanácsadás (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);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Eke József);
18-20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán  
17-19.30 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
17 óra: Sakk-klub.
Minden csütörtökön
9.30-10.30 óra: Baba-Mama Klub;
17 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
18.30-19.30 óra: Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15-17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa);
17-19.30 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán).
Minden hónap első keddjén 15-17 óra: Mozgáskorlátozottak gyűlése 

(Garajszki Éva).
Minden hónap harmadik csütörtökén 16-18 óra: Prometeus Rt. 

szaktanácsadás (Sztarovics Petra).
Minden hónap utolsó péntekén 18 óra: Algyői Nőegylet taggyűlése 

(Kovácsné Budai Éva).

Augusztusi rendezvénynaptár
AUGUSZTUS 9. (csütörtök) 16-18 óra: 
 a Településtisztasági Kft. Fogadóórája (Csókási Ágnes 
 számlázási előadó)
AUGUSZTUS 7-11.: Sport tábor II. INFO-TELEFON: 
 Bajusz János, 20/9286-144.
AUGUSZTUS 17. (csütörtök) 16-18 óra: a Prometheus Rt. 
 Szaktanácsadása
AUGUSZTUS 20. (vasárnap): 
 AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE ALGYŐN
AUGUSZTUS 26-27. (szombat, vasárnap) 
 Algyői Lovasnapok 2006.

Köszönetnyilvánítás
Özv. Sallai Jánosné Kristó Rozália 1907-ben, Hódmező-vásárhe-

lyen született. Ősszel hunyt el, 98 évet élt. A család kérésére népi 
parasztbútorait az algyői Móra Ferenc Népszínháznak és az algyői 
Tájháznak ajánlotta fel. A szervezésben és szállításban önzetlen 
segítséget nyújtottak: Bakos Szilveszter és Petrik Róbert, vala-
mint Mészáros Balázs és az Algyői Faluvédő Egyesület. Szívből 
köszönjük a felajánlást és a támogató segítségnyújtást. Reméljük, 
méltó módon fogjuk használni a hagyatékot, a jelenlévő múlt 
eme képviselőit!

Programajánló

Kedves hirdetőink!
Az Algyői Hírmondó szeptemberi számába szánt hirdetéseket a 
könyvtár postaládájába kérjük bedobni augusztus 20-ig. Fize-
tés: utólag, szeptemberben. Szerkesztőség

ALGYŐI LOVASNAPOK
Augusztus 26-27. (szombat, vasárnap)

Helye: Algyői Lovaspálya (Sportcentrum)

PROGRAMTERV:
Augusztus 26., szombat: 
Díjugrató lovasverseny C-O, B1-A,B,C, 
B2-IFI, B2-NYITOTT KATEGÓRIÁK-
BAN ÉS C3-GYEVI KUPA
9 órától: Családi és civil főzés, ka-
kaspörkölt főzőverseny, és süteménykülönlegességek készíté-
sének versenye.. Jelentkezési határidő: augusztus 10. Fődíj egy 
konyhai robotgép!
9 órától: Díjugratás, díjlovaglás, huszárbemutató
16 órától: Tűzgyújtás, szalonnasütés
17 óra: Eredményhirdetések
18 órától: Az ALGYŐI HANGULAT EGYÜTTES szórakoz-
tatja vendégeinket
19 órától: SZTÁRVENDÉG: A ROMÁNCOK!
20 órától: LOVASBÁL a helyszínen

Augusztus 27., vasárnap: 
Fogathajtó nap, fogathajtó versenyek
10 órától: Zenés fogatos felvonulás Algyő utcáin (sportcentrum 
-Bartók Béla u. – Kastélykert u. – Tájház – Géza u. – Téglás u. 
– Hóvirág u. – Vásárhelyi u. – Kosárfonó u. – Bartók Béla u. 
– Lovaspálya)
11.45 órától:  „Jó ebédhez szól a nóta…” – az ALGYŐI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ CITERAZENEKAR
11 óra, valamint 12.15 órától: COUNTRY ZENEKAR
13-16 óra: Fogat pontszerző és vadászhajtás
16-16.30 óra: A LETYE-PETYE NÉPTÁNCEGYÜTTES 
(Deszk) fellépése, eredményhirdetés, tombolasorsolás (Értékes 
nyeremények, fődíj egy csikó!)
Mindkét nap értékes pénz és tárgydíjak, kiállítók, kézműves 
kirakodóvásár, vidámpark, vendéglátó sátrak, sétakocsizás, 
lovaglás pónilovakon, lovaskocsizás várja az érdeklődőket! 
A helyszínen az Országos Kecsketenyésztők Baráti Köre saját 
szervezésében mini állatóvoda, kecskesajt-kóstolás és vásár, 
valamint kecsketej-ivóverseny vár minden érdeklődőt! (Esős 
idő esetén a színpadi produkciókat a faluház színháztermében 
mutatják be.) 

Médiapartner: RÁDIÓ88 (Szeged)

INFO-TELEFON: 62/517-172, 30/223-0017 
(Bakos István elnök)


