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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

Képeslap – a fákról
Öröm nézni, kedves húgom, ahogy szinte percről percre nő az udvaron a fű, virágot hoz a kerti ágyásban a tulipán, rügyet növesztenek a
gyümölcsösben a fák! Idén korábban hódítják vissza a növények azt a
birodalmat, amelyet ősz végén feladni kényszerültek, mert megszokták
a kapitulációt a tél előtt. Tél tábornok most északon maradt, de a lombkoronájukat veszni hagyó fák látni engedik az új ellenséget: az utak szélét, a parlagon hagyott földeket, a zöldellő vetéseket is csúfító szemetet.
Pőrére vetkőzött fákat csinosítanak, elvadult erdőt ritkítanak – a 47-es
út mentén. A felesleges ágakat lenyesegetik, a gallyakat kévébe kötik a
favágók – kezük nyomán máris rendezettebbnek tűnik a forgalmas út széle. A fanyüvők elvonulnak. Pedig e közös, nagy kertben folytatni kellene
a tavaszi nagytakarítást – a száraz kórók és fűcsomók összegyűjtésével,
a náddal benőtt árkok kitisztításával, az árokpart kaszálásával, de
leginkább az út szélének és a távolabbi szántóknak és legelőknek a szakadt fóliadaraboktól és koszos műanyag flakonoktól való megszabadításával. Ha a vendég szemével nézünk végig az úton, melyet naponta
koptatunk, akkor látjuk igazán: mennyire toldozott-foldozott a burkolat,
szégyenletesen szemetes a padkán túli terület!
A szemétgyűjtést minden évben meghirdetik Algyőn. Most is bátran
lomtalaníthatunk, mert április 14-én ingyen elviszik a portánk elől a
szemetet. Aztán részt vehetünk a főutakat karbantartó kht. április 21-i
hulladékvadászatán, vagy az itteni faluvédő egyesület szemétszüretén.
Ha mindannyian csak egyetlen zsáknyi szemetet gyűjtenénk össze, azzal megtennénk, amit megkövetel az elkoszosodott haza: átesnénk a
tavasszal kötelező megtisztuláson, miközben otthonossá tennénk, mert
tisztává varázsolnánk a lakóhelyünket. Már csak azért is, mert a szemétmentes övezetben van értelme a csemeteültetésnek, a virágosításnak.
Egynyári virágokat osztanak Algyőn a civil szervezetek, sőt: idén több
kategóriás virágosítási versenyre hívnak a „Tiszta udvar, rendes ház”
jelszó jegyében. E nemes vetélkedés előtt azonban el kéne tüntetni a szemétszigeteket: jutalommal, vagy büntetéssel, de nagytakarításra kéne
bírni a portájukon hulladék hegyeket gyűjtögetőket! Mert az elhanyagoltságnak, a rendetlenségnek a látványa is betegít, kedves húgom.
Ellenben a portáján, a balkonján tüsténkedő ember újjászületik. A
pezsdülő kert meggyógyítja a kiültetett, élősködőktől betegeskedő
leandert, viaszos levelű életfát, de az emberi lelket is, kedves húgom
– legkésőbb májusig, a madarak és fák napjáig.
Ölel nővéred:
Ágnes
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Algyői falunapok 2007
Programtervezet: április 27-29.

ÁPRILIS 27. (PÉNTEK) – AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS
KÖRNYÉKE
18.00 óra: „Képet csinálni csak akkor lehet, ha belülről jön
a gondolat.” (Süli András). Fotókiállítás algyői rendezvényeken készült felvételekből a Faluház Galériában.
A tárlatot átadja Bakos András újságíró, a Délvilág
szerkesztőségvezetője.
19.00 óra: Megnyitó: dr. Piri József polgármester.
Móra Ferenc Népszínház bemutatója – Herczeg Ferenc: Az
ezredes. Rendezte: Kátó Sándor.
ÁPRILIS 28. (SZOMBAT) – AZ ALGYŐI FALUHÁZ
ÉS KÖRNYÉKE, BORBÁLA FÜRDŐ
8.00 óra: A Gasztronómia ünnepe Algyőn – civil
szervezetek, baráti társaságok főznek a Faluház körül.
10.00 óra: Fit Feeling fitness bemutató a szabadtéri színpadon.
11.00 óra: Gyermekszínházi előadás a színházteremben.
12.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta – az Algyői
Hagyományőrző Citerazenekarral.
13.00 óra: Az Ősgyeviek Baráti Köre tagjainak közös
ebédje – a megbeszélt helyen.
15.30 óra: A Parlandó Énekegyüttes műsora.
17.00 óra: SZTÁRVENDÉG: MEGASZTÁR
– Pflum Orsi.
17.45 óra: VIA STELLA zenekar.
19.00 óra: SZTÁRVENDÉG: a BIKINI.
21.30 óra: FALUHÁZ SZABADTÉRI SZÍNPAD, Utcabál
– Nosztalgia Disco.
21.30 óra: A BORBÁLA FÜRDŐben éjszakai fürdőzés,
közben: Kornél muzsikál.
ÁPRILIS 29., VASÁRNAP – AZ ALGYŐI FALUHÁZ
ÉS KÖRNYÉKE, BORBÁLA FÜRDŐ
10.00-12.00 óra: Óvodás, iskolás csoportok és a FIESTA
táncosainak fellépése a színházteremben.
14.00 óra: A BORBÁLA FÜRDŐben fürdőruhás divatbemutató.
15.00 óra: Szabadtéri kézműves játszóház az Algyői
Művészkör tagjaival.
16.00 óra: A Pán Péter Duó zenés gyermekműsora.
18.00 óra: SZTÁRVENDÉG: MEGASZTÁR – Varga
Ferenc és Balássy Betti koncertje.
19.00 óra: KONCERT: Simon’s Band – Paul Simon Zenekar.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
INFO: 62/517-172, faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu, www.algyo.hu
Mindkét napon vásárosok, kézműves kirakodók, vidámpark várja az érdeklődőket.
Eső esetén a kulturális programok helyszíne a faluház
színházterme.
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Egészséghónap
Algyő, 2007. április 7-május 12.
Program
környezet egészsége – fórum a hullaÁPRILIS 7. (szombat): Egész- dékgazdálkodásról a faluházban.
ségügyi világnap
ÁPRILIS 26. (csütörtök): IntézméÁPRILIS 11. (szerda): Egész- nyi gyümölcsnapok.
MÁJUS 2. (szerda): Életreform klub
ségnevelő, drogprevenciós foglalkozások a 8. évfolyamosoknak öt tanítási a faluházban. Vendég: Szihalmi Zsolt, a
órában az Algyői Általános Iskolában. CALIVITA területi képviselője, téma:
Komplex program, mely ösztönöz az az élő vércseppanalízis, vércsoportos
egészséges életkörülmények és élet- diéta.
MÁJUS 7. (hétfő), 14.30-18.30 óra:
vitel megteremtésére, kapcsolódik a
kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, Csontsűrűség mérés (ingyenes) az orilleszkedve a „Nemzeti Stratégia a vosi rendelőben. Előjegyezés kérhető a
kábítószer probléma visszaszorítására” Családsegítő szolgálatnál a 267-866-os
című dokumentumban megfogalmazott telefonon, TAJ-kártya, testsúly, magasság ismeret szükséges.
célokhoz.
MÁJUS 8. (kedd): Intézményi
ÁPRILIS 12. (csütörtök): Egészségnevelő, drogprevenciós foglalkozások gyümölcsnapok.
18.30 óra: Jógabemutató az Algyői
a 6. évfolyamosoknak öt tanítási órában az Algyői Általános Iskolában. Általános Iskola Kosárfonó utcai épüKomplex program, mely az egészséges letében.
MÁJUS 9. (szerda), 14.30-18.30
életvitel és életkörülmény megteremtésére ösztönöz. Kiemelt feladata az óra: Csontsűrűség mérés (ingyenes)
egészséges személyiség, az önismeret, az orvosi rendelőben – előjegyezés
kommunikáció, konfliktus kezelés kérhető a Családsegítő szolgálatnál a
267-866-os telefonon, TAJ-kártya, testképességének fejlesztése.
ÁPRILIS 14. (szombat), 7.00 óra: súly, magasság ismeret szükséges.
18.00 óra: Jógabemutató az Algyői
Csaj-tó túra – 3.-8. osztályok részére
(24 fő). Indulás a Fehér iskola elől, Általános Iskola Kosárfonó utcai épülbusszal. Túravezető: Ábrahám Krisz- etében.
MÁJUS 10. (csütörtök): Ortopéd
tián, a Kiskunsági Nemzeti Park oktaszűrés – előjegyezhető a Családsegítő
tási referense.
ÁPRILIS 16-20. (hétfő–péntek): szolgálatnál a 267-866-os telefonon.
9.30-11.30 óra: Baba-mama Klub
Egészséghét a Szivárvány Óvodában –
„Ép testben, ép lélek!” Testi lelki egész- – reformétel bemutató a faluházségvédelem, beszélgetés az egészséges ban.
MÁJUS 11. (péntek): Urológiai
életmódról, a csoportokban.
Hétfő: Testedzés. Közös zenés torna szűrés – az egészségügyi nyilvántartáson alapuló előzetes levelek szerint.
az óvoda udvarán.
MÁJUS 12. (szombat), 8.30
Kedd: Egészséges táplálkozás „Sziórától: Csontsűrűség mérés (intuációs játékok a csoportokban.
Szerda: Testápolás, tisztálkodás, he- gyenes) az orvosi rendelőben –
lyes fogápolás, fogvédelem. Mese: A előjegyezés kérhető a Családsegítő
szolgálatnál a 267-866-os telefonon,
fognyűvő manócskáról.
Csütörtök:
„Szív
kincsesláda”- TAJ-kártya, testsúly, magasság ismeret
program bemutatása. A szív műkö- szükséges.
9.30 órától: Bicikli- és gyalogtúra indésének szemléltetése. „Dohányzást
megelőző program” a dohányzás káros dul a faluháztól.
Gyalogtúra az Algyői Nőegylettel:
hatásának bemutatása szemléltetése.
„10.000 lépés az életért”. Az útvonal
Péntek: Mozgásfejlesztő tevékenységek az óvoda udvarán. Az állóképes- az időjárástól függ.
Jó és száraz idő esetén: Faluház
ség mérése. Gimnasztikai gyakorlatok a
– Géza utca – Vásárhelyi utca – 47-es
tornateremben.
Az egészséghéten az óvodában a úton átkelés – Tisza töltés Atka felé – a
gyerekek minden nap fogyasztanak Holt–ág mellett – majd vissza a közgyümölcsöt; az óvónők a gyerekekkel ségbe az Algyői vasúti átjárónál, a körgyümölcssalátát készítenek. Az egész- forgalomnál – Bartók Béla u. – Búvár
séghét keretén belül rajzpályázatot u. – Faluház.
Esős, idő esetén: Faluház – Egészhirdetnek, a pályaműveket az óvodában
állítják ki – téma: „Egészséges, mint a ségház u. – Kastélykert u. – Algyői bekötő út melletti elkerülő úton a Déli–
Makk”
ÁPRILIS 17–18. (kedd, szerda): útra – onnan vissza – GYEVITUR Szabadidőközpont – Téglás u. – Faluház.
Tüdőszűrés a faluháznál.
A résztvevők számára az út fáraÁPRILIS 19. (csütörtök): Kerékpártúra Sándorfalvára (Algyői Általá- dalmainak enyhítésére ásványvizet és
gyümölcsöt biztosítanak a szervezők,
nos Iskola).
ÁPRILIS 20. (péntek), 11.00 óra: A akik mindenkit szeretettel várnak.

A Borbála Fürdő
várja vendégeit
Ünnepi nyitva tartás, új szolgáltatások
Az Algyői Borbála Fürdő tisztelettel
tájékoztatja kedves vendégeit, hogy a húsvéti
ünnepek alatt is minden nap 8-20 óra között
várja a pihenni, felfrissülni vágyókat.
Az Algyői Borbála Fürdő elérhetőségei:
Algyő, 6750 Sport utca. Telefonszám: 62/517520. Faxszám: 62/517-520.
Vezető: Zsura Zoltán. A medencékről, szolgáltatásokról, a kiszolgáló egységekről
bővebben: www.algyo.hu honlapon.
Várja Önt is Algyő gyöngyszeme!
A Borbála Fürdő új szolgáltatásaival várja
a kedves algyői lakosokat.
– Éjszakai fürdőzés: április 28-től minden
szombaton 20-tól 24 óráig éjszakai fürdőzés.
Az éjszakai fürdőzésen meglepetéssel várjuk
vendégeinket!
– Lábápolás (pedikür), lábmasszázs, manikür, körömápolás
– Masszázs: cellulit kezelés, csokoládé
masszázs
– Szolárium: április közepétől álló szolárium várja kedves vendégeinket.
Oktatások, sportszolgáltatások: április 10től indul felnőttek és gyerekek részére a csoportos úszásoktatás, valamint a kondícionáló
úszás. A foglalkozásokat Magosi Krisztina és
Zsura Zoltán vezeti.
Jelentkezés és további információ a Borbála Fürdő pénztáránál személyesen, vagy
a 62/517-520-as telefonon és a 30/659-2928
vagy 30/336-9853-as mobiltelefonon.
Várjuk a sportolni, pihenni, kikapcsolódni
vágyó vendégeinket, melyhez modern külső
megjelenés, korszerű klórmentes technológia
és elragadó belső harmónia járul!

Pótszűrések Algyőn
A Csongrád Megyei Önkormányzat
Mellkasi Betegségek Szakkórháza sajnálatosnak tartja, hogy Algyő lakosságának ez
évi tüdőszűrése többszörös kellemetlenséggel járt, melyért elnézést kér. A szakkórház
ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy
Algyőn április 17-én és 18-án, kedden és
szerdán 9.00-15.00 óra között tüdőszűrést
szerveznek, melynek helyszíne a faluház
szabadtéri színpada előtti terület. A szűrés
vizitdíj-köteles!
Dr. Bálint Beatrix Ph.D.
főigazgató főorvos
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Önkormányzat

Algyő megtartotta óvodáját, iskoláját
Önállóvá válása óta az
egyik legsúlyosabb döntést hozta meg Algyő Nagyközség Önkormányzata: a
szegedi kistérség kezdeményezésére nemet mondott a
képviselők többsége, így saját
működtetésében tartotta a falu
óvodáját és iskoláját.
A Szegedi Kistérségbe tartozó 12 település – Szeged,
Algyő, Deszk, Domaszék,
Dóc, Kübekháza, Röszke,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Tiszasziget,
Újszentiván,
Zsombó – képviselőtestülete
az együttműködés segítésére
létrehozta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési
Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. E társaság
ügyvezetője, Ratkai Imre a
múlt hónapban többször is
járt Algyőn, hogy ismertesse
a kistérség számára kínálkozó
legújabb lehetőséget: az oktatási intézmények közös
működtetését a kormány – többek között – úgy ösztönzi,
hogy erre többletpénzt kínál
a társuló településeknek.
Az ügyvezető találkozott a
képviselőkkel, a pedagógusokkal, majd március 20-án
a szülők fórumára is ellátogatott. E találkozón mintegy

száz pedagógus és szülő előtt
ismertette az elképzelést. A
fórumon dr. Piri József polgármester is kérdezett, illetve
kifejtette véleményét; a találkozón több önkormányzati
képviselő is megjelent.
Kiderült, hogy Szeged
közgyűlése volt az első, mely
kifejezte szándékát, hogy négy
intézménye (az Eötvös gimnázium, a Csonka műszaki szakközépiskola, a szőregi Kossuth-iskola, valamint a Sólyom Utcai Óvoda, Általános
Iskola és Logopédiai Intézet)
fenntartását és működtetését
átadná a szegedi kistérségi
többcélú társulásnak. A kezdeményezéshez csatlakozó kistérségi települések óvodái,
iskolái
tagintézményként
kötődhetnének ahhoz a több
ezer fős óvodához-iskolához,
melynek központja az Eötvös
gimnázium lenne. A modell
újszerűsége, hogy a falusi
óvodások, iskolások számára
felvételi nélkül tenné lehetővé
a társult két középiskolában a
továbbtanulást, vagyis a szegedi kistérségben 12 osztályos
oktatási rendszer alakulna ki.
Ugyanakkor anyagi megtakarítást is jelentene a csatlakozó községekben. A kormány

ugyanis csökkenti az óvodát
és az iskolát fenntartó településeknek adott normatívát,
miközben növeli a kistérségi
normatívát, így ösztönözve a
társulási működtetést. Algyő
közel 100 millió forintot
nyert volna azon, ha átadja
a kistérségnek működtetésre
a helyi óvodát és iskolát. A
hiányzó pedagógus szakszerű
helyettesítését, a szakmai
munka erősítését (például a
nyelvi, az informatikai képzés
erősítését, az érettségire való
jobb felkészítést) ígérte a csatlakozó iskolákban a többcélú
kistérségi társulást mozgató
kht. elnöke.
Aggodalmaikat fogalmazták
meg a faluházi fórumon a pedagógusok és szülők. Például
jelentősen eltért a tantestület
által szükségesnek látott és a
kistérségben számolt létszám.
Azt is elmondták a tanárok,
hogy az említett minőségi
előrelépés most is megvalósítható – óraszám emeléssel. A
szülők közül – többen, például
Bakosné Terhes Anita is megfogalmazta, hogy a társuláson
belül nem algyőiek, hanem
„vadidegenek” dönthetnének
a helyi iskolán belüli munka
feltételeiről, esetlegesen más

település érdekei érvényesülnének az algyői előtt, aminek
akár az új, tervezett iskolaépület is kárát láthatja.
A fórumokon hallottak
alapján az algyői képviselők
döntő többsége úgy döntött a
testület március 21-i, rendkívüli gyűlésén, hogy oktatási feladatai megoldására nem csatlakozik a többcélú kistérségi
társuláshoz. A 12 tagú kistérség
községei közül hasonlóképpen
döntött például Zsombó is.
Egyébként Algyő aktív tagja a többcélú kistérségi társulásnak. Az utóbbi években például a társulás keretében látja
el a pedagógiai szakszolgálati
feladatait: a gyógypedagógiai
tanácsadást, a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő
felkészítést, a nevelési tanácsadást, a logopédiai ellátást, a
pályaválasztási tanácsadást, a
gyógytestnevelés feladatát. De
a belső ellenőrzési feladatokat
is más településekkel együtt
oldja meg Algyő. Azt is örvendetesnek tartja, hogy a kistérség munkáját szolgáló kht.
különböző koncepciókat (például környezetvédelmi, területfejlesztési) kidolgozva keresi a további együttműködési
lehetőségeket.

Névadó kerestetik

Parkfenntartási napló

Az algyői bölcsőde épületének fölhúzása, a mindenki által figyelemmel
kísért és nagyon várt beruházás befejezéséhez közeledik. Az év közepén
várható az algyői bölcsőde épületének technikai átadása. De mi legyen
a böl-csi, Algyő új intézményének
neve? Erről kérik az algyőiek véleményét. Mindenki bátran mozgassa meg
fantáziáját! Képzelje maga elé azokat
a kedves apróságokat, akik az intézményt majdan birtokukba veszik! Akinek van jó ötlete a névadásra, írja meg,
vagy jelezze – akár a könyvtárban, akár
az egyesített szociális intézményben!
A legötletesebb neveket közreadjuk a Hírmondóban, illetve azok
közül választja ki az önkormányzat a
szeptemberben kapuit megnyitó intézmény nevét.
A beiratkozással kapcsolatban
érdeklődni lehet: a 267-048-as telefonszámon Jankovicsné Veres Katalinnál, az egyesített szociális intézmény
vezetőjénél.

Az önkormányzat elvárásait figyelembe véve közös érdeknek tekintjük környezetünk
minőségi javítását. Munkánk – reményeinkhez híven – ezt fogja tükrözni.
Feltérképeztük Algyő parkjainak, növényeinek állapotát. Felmértük az önkormányzati
intézményekben található cserepes növényeket is. Az önkormányzat növényeinek átültetése, ápolása, növényvédelme megtörtént. A virágágyások előkészítését elvégeztük, a
füvesítendő területeket is átforgattuk.
Az egynyári növények szükséges palántaszámát összeírtuk, megrendeltük. A villanyoszlopokra idén is kikerülnek a csüngő muskátlik. Az önkormányzathoz tartozó épületek, a Kastélykert utcai park, a körforgalom és számos kisebb térrészlet virágban fog
pompázni. Begóniák, nebáncsvirágok, bársonyvirágok, rézvirágok tarkítják majd nyári
hónapjainkat. A civil szervezetek segítségével ismét 300 tő muskátli és 2000 tő egynyári
palántát osztunk ki a lakosságnak. A virágokat az intézményekhez és az utcatáblák köré
is kiültetjük.
Öntözőrendszer épül parkjaink területén, segítve ezzel a nyári hónapokban az egyenletesebb öntözést, a víz kijuttatását.
Füvesítés előtti előkészületeket elvégeztük a fürdő körül és a Bartók Béla utcai játszótéren. A közterületeken aktuálissá vált a növények ápolása, a gyomtalanítás. A tereken található növények hiánypótlása is megtörtént. Örökzöldek és évelő növényeket ültettünk:
a Téglás utca végén (a Szabadidőközpontnál), a Téglás és Szőlő utca által határolt kis térrészen, a Téglás és Bíró utcai járdaszigeten. A Búvár utcai két kerékpártároló kikövezése
is a tervek között szerepel. A fürdő melletti forduló rendbetétele, füvesítése aktuálissá vált.
Az úgynevezett Pagodáknál lévő letaposott részt is felújítjuk, növényekkel betelepítjük.
Növényvédelmi szempontból folyamatosan figyeljük fáink állapotát.
Ezúton kérjük a lakosságot, a frissen füvesített területekre, tereink állapotára vigyázzanak, segítsék munkánkat! Mindannyiunk érdeke, hogy zöldebb parkokban pihenjünk!
Gyeviép Kht.

Szeptemberben nyit a bölcsőde
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Óvodai térítési díjak

1% az ovisoknak

Az Algyői Szivárvány
Óvodába járó gyerekek napközis ellátásáért fizetendő
díjat a szülők az alábbi
időpontokban adhatják át az
intézményben:
május 3-án (csütörtökön),
június 4-én (hétfőn),
július 2-án (hétfőn).

A Boldog Gyermekkor Alapítvány arra hívja az algyőieket,
hogy támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az algyői
óvodásokat segítő alapítványt!
A Boldog Gyermekkor Alapítvány adószáma: 18464881-1-06.
Köszönjük!

A Montessori pedagógiáról
Hogyan alapozza meg a Montessori pedagógia az óvoda-iskola átmenetet? A kérdésre április 24-én (kedden) 10.00-15.00
óra között az algyői faluházban rendezett szakmai napon válaszol
Páli Judit gyermekpszichológus.
Az előadás témái: Az óvoda- iskola átmenet kérdése; az
óvodáskorú gyermek érzékszervi – észlelési összerendezettsége a nevelés folyamatában; a Montessori pedagógia hatása
az érzékszervi apparátus fejlődésére; a környezet negatív hatásainak leküzdése óvodáskorban, hogy az iskola világában megállják a helyüket a gyerekek. A délután beszélgetésen, a fakultatív
programon a témával kapcsolatos tapasztalataikat is kicserélik a
pedagógusok és a szülők.
Minden érdeklődő pedagógust, szülőt szeretettel várnak a
szervezők!

Gyermekeink a színpadon
Az algyői gyermekek már hetek óta készültek, hogy öt percre
övék legyen a színpad – március 10-én a faluházban. És milyen
öt percek voltak ezek! Ügyesen kidolgozott koreográfiákban a
művészi szabadságnak azért engedő picurok fürkésző szemekkel
keresték a tömegben szüleiket.
Öröm volt nézni kitörő lelkesedésüket, mikor rátaláltak a keresett arcra! A keresett arcon pedig örömkönnyek csordultak.
Egy délután, mely róluk, a gyerekekről szólt.
Egy délután, mely CSAK RÓLUK SZÓLT!!
Köszönjük!
A szülők

Olimpiai 5próba
Elindult március 17-én az Olimpiai Ötpróba Peking 2008
országos szabadidős rendezvénysorozat, melyben a diákok 5
sportágban (gyalogtúra, kerékpározás, futás, úszás, triatlon) tehetik próbára erejüket, kitartásukat – másfél éven keresztül. Az
általános iskolák között külön versenyt is hirdettek: a résztvevők
létszáma alapján értékes jutalmakat vehet át a győztes iskola.
A gyerekek pontokat gyűjthetnek a próbákon, melyeket ajándékokra válthatnak be (kulcstartó, sapka, hátizsák, pulóver). A
versenyeken való részvételünket az Algyő Sportjáért Közalapítvány támogatja. A próbákba bekapcsolódtak és bekapcsolódhatnak a sportért elkötelezett szülők, pedagógusok, volt tanítványok és az általános iskolások. Az első megmérettetés igen
jól sikerült, hiszen iskolánk 70 feletti létszámmal a legnépesebb csapat volt a gyalogtúrán. A következő próba április 15-én
(vasárnap) kerékpártúra lesz, ahol 20-40-80 kilométeres távok
között választhatnak a résztvevők.
Ficsór Barnabás

Nyári táborok
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 2007. nyarára az alábbi táborokat hirdeti meg:
június 25-29.: Lovastábor (helyszíne a Tájház és a Lovasudvar),
július 2-6:
Süli András Művészeti Alkotótábor (helyszíne a
Szabadidőközpont),
július 9-13:
Színjátszó Tábor (helyszíne a Szabadidőközpont és a Faluház),
július 16-20: Médiatábor (helyszíne a Szabadidőközpont),
július 23-28: Honismereti Tábor (helyszíne a Tájház és a
Szabadidőközpont).
A táborok napközis jellegűek, napi háromszori étkezést
biztosítanak a résztvevőknek. Minden tábor minimum 15 fő
jelentkezővel indul! A részletes programról, a jelentkezés
feltételeiről a későbbiekben adnak tájékoztatást!
Az Algyő Sportjáért Közalapítvány augusztus elejére: Sporttábort hirdet – 1 hetes turnusokban.

Óvodai április
ÁPRILIS 11.: A magyar költészet napján a gyerekek kedvenc
verseiket mondják el társaiknak és a meghívott vendégeknek az
óvodai rendezvényen.
ÁPRILIS 12-13.: Óvodai beíratás
A beíratáshoz szükséges okmányok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, az egyik szülő személyi okmánya, gyermekorvosi igazolás a gyermek óvodai érettségéről.
ÁPRILIS 16-20.: Egészséghét a Szivárvány óvodában. A
település szintű program sorozathoz kapcsolódva az intézményben is egészség megőrző programokat, foglalkozásokat
szerveznek a gyerekek részére.
16-án (hétfőn) Dohányzás elleni program.
17-én (kedden) Helyes fogápolás, fogmosás.
18-án (szerdán) Egészséges táplálkozás. Gyümölcsnap.
19-én (csütörtökön) Legdrágább kincsünk a szív. Szívkincsesláda program.
20-án (pénteken) Mozgás, testedzés.
Az óvónők, gyerekek kérik a szülőket, hogy a program sikere
érdekében – a korábbi években megszokott módon – gyümölcsök
és zöldségfélék beküldésével járuljanak hozzá programunkhoz!
ÁPRILIS 22.: A Föld napja – kirándulás.
ÁPRILIS 24.: Szakmai nap a faluházban.
ÁPRILIS 29.: A falunapok vasárnap délelőtti rendezvényén az óvodai csoportok is zenés műsorral kedveskednek az
érdeklődőknek.
MÁJUS 1.: A sportmajálisra várnak minden szülőt gyermekeikkel együtt egy vidám, egészséges mozgással egybekötött
családi vetélkedőre. A részletes program az óvodai hirdető tábláján lesz olvasható.
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1% a diákoknak
Eljött az adóbevallások ideje.
Idén is lehetőség nyílik mindenkinek adója 1%-ának felajánlására.
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az
algyői iskola alapítványának és
ezen belül tanulói helyzetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a
következőket adja meg:
Algyői Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06!
Köszönettel: az iskola tanulói

Áprilisi iskolai napló
Időpont
Program
2. 7.00–17.00 Ebédfizetés április hónapra (17 nap)
5.
Napközis projekt lezárása a pályázat
partneriskoláival
5–10.
Tavaszi szünet: (Szünet előtti utolsó tanítási
nap április 4. (szerda), szünet utáni első
tanítási nap április 11. (szerda))
11.
17.00 Szülők Klubja foglalkozás
11–12.
Drogprevenciós foglalkozások 8. osztályosok
és 6. osztályosoknak
16–20.
Nyílt napok szervezése az alsó tagozatban
17.
14.30 Kémia háziverseny
18.
Matematika háziverseny az 1-4.
évfolyam részére
18.
14.30 Kuka diéta-vetélkedő – főiskolai hallgatók
programja
19.
10.00 Személyi igazolvány készítése Szegeden az
1993-ban született tanulóknak
20.
11.00 Föld napi program: FÓRUM a faluházban
20.
13.00 Kerékpáros ifjúsági kupa Szegeden
21.
MUNKANAP hétfői munkarend szerint
21.
Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó
rendezvénysorozat zárása
23-27.
Nyílt napok szevezése a felső tagozatban
25.
Tanulók értesítést kapnak középiskolai
felvételekről
25.
14.30 Játékos természetismereti vetélkedő 2-4.
osztályoknak
27.
Háromnegyed évi szöveges értékelés
23-27.
Papírgyűjtés szervezése
30.
PIHENŐNAP
Az iskola programjairól részletesebben olvashatnak a www.
algyoiskola.hu weboldalon!

Kistérségi elmailkedő
E tanévben is megrendezték a már hagyományosnak számító
kistérségi Elmailkedő internetes versenyt, amelyet a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ szervezett meg. A versenyben nyolc település általános iskolájának csapata mérte
össze informatikai tudását. A vetélkedőn, március 1-jén mind a
nyolc csapat a saját iskolájában oldotta meg az interneten érkező
komplex feladatokat, amelyeket időre kellett visszajuttatni,
hogy értékelhessék. Az Algyői Általános Iskola csapata – az
elmúlt tanévhez hasonlóan – az idén is első helyezést ért el.
Az elmailkedők: Pataki Zsófia és Szekeres Henrietta 6.a,
Poprádi Szabolcs és Rózsa Norbert 6.b, Lénárt Ivett 7.a, Győrfi
Judit és Csernus Nóra 7.b, Retkovszki Erzsébet, Gál Péter,
Pádár Gergely és Molnár József 8.a. Felkészítő tanárok: Talla
Szilvia és Retkes Zsolt.
Talla Szilvia
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Környezet- és természetvédők látogatása
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek XVII. Országos Találkozójának résztvevőinek (35 főnek) március 15-én
lehetősége nyílt ellátogatni a Szegedi Füvészkertbe és az Algyői
Általános Iskolába.
Iskolánkban bemutattuk az intézmény környezeti nevelésének megvalósulását, valamint azt, mit jelent az ökoiskola a
kompetencia alapú nevelés tükrében. Betekintést nyerhettek az
együttműködésbe, amelyek az iskola nevelő és oktató munkáját
segítik: a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Pedagógiai Szakosztályával, valamint a Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Karával. Vendégeinket a felső
tagozatos gyerekek színvonalas, verses és pantomin műsorral
fogadták; felkészítő tanáraik: Vargáné Kiss Erika és Szabó
Leonóra. Iván Zsuzsanna igazgató beszámolt iskolánk életéről,
az itt folyó oktató-nevelő munkáról, az ebben a tanévben bevezetett új módszerekről és arról is, hogy a környezeti nevelés
miként jelenik meg és épül be a tanórákba, illetve a tanórán
kívüli foglalkozásokba. Ezután Fűzné Kószó Mária, a SZTE
biológia tanszékének főiskolai adjunktusa ismertette az egyetemen folyó pedagógusképzéssel tartott szoros kapcsolatot. Elmondta, hogy diákjai szívesen és örömmel jönnek iskolánkba
hospitálni a családias légkörben tartott órákra. Vendégeinket
ámulatba ejtette iskolánk külső és belső környezetének esztétikus megjelenése, tantermeinek felszereltsége, családias hangulata és a pedagógusok szívélyessége.
Szivacski Angéla
*
Szemelvény iskolánk vendégkönyvéből: „A Természetbúvár
Szerkesztősége nagy-nagy megelégedettséggel nyugtázza, hogy
az Algyői Általános Iskola és a dél-alföldi régió a környezeti nevelés zászlóshajója. Csak így tovább!” Székely Tamás
menedzser-szerkesztő
*
Ökotalálkozó. A dél-alföldi régió ökoiskolái számára Ökoiskola találkozót szervezett az algyői intézmény. A február 23-i
rendezvénynek a Zöld iskola adott otthont. A találkozó célja az
volt, hogy összegyűjtsük értékeinket, felmerülő problémáinkat
és betekintsünk a szakmai élet aktualitásaiba. Ellátogatott
vendégeinket a felső tagozatosok zenés pantomim előadással
köszöntötték, amelyre Szabó Leonóra készítette fel őket. Ezt
követően előadásokat tartottak: dr. Nahalka István (a Körlánc
Országos Egyesület elnöke, ELTE-PPK Neveléstudományi Intézet egyetemi docense): a Körláncról és mellékesen a konstruktivista környezeti nevelésről; Ádám Ferenc (a Körlánc Országos
Egyesület ügyvezető elnöke): az éghajlatváltoztatásról; Varga
Péter (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet): a fenntartható fejlődés
iskoláinak minőségi kritériumairól; Iván Zsuzsanna pedig az
ökoiskola és a kompetencia alapú oktatás kapcsolatáról – az
Algyői Általános Iskolában. Az előadásokat beszélgetés követte,
amelyen vendégeink elmondták, hogy nagyon örültek ennek a
találkozónak és remélik, hogy a dél-alföldi régióban rendszeressé válik mindez.

Úszásoktatás
Az Algyői Borbála Fürdő átadásával megkezdődött a tanévre
tervezett úszásoktatás megvalósítása. Az emelt szintű testnevelésben részesülő, illetve az alsó tagozatos tanulók a tanév végéig
minden héten, a felső tagozatosok pedig március elejétől 6-6 hétig járnak a foglalkozásokra. Az úszás elsajátítását a testnevelő
tanár mellett szakember is segíti.

Megyei közlekedési verseny
A 2006/2007. tanév megyei közlekedési versenyén iskolánkból 7. helyen végzett Bakos Bettina 4.b osztályos tanuló
(felkészítő tanára: Némethné Kocsis Rozália), illetve Gál Péter
8.a osztályos tanuló (felkészítő tanára: Retkes Zsolt).
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A Víz Világnapjától a Föld Napjáig
A Víz Világnapjától a Föld Napjáig (március 22-től április 22-ig) terjedő rendezvénysorozatunk központi témája: a hulladék. Felhívásunkra az óvodások, az osztályok és a családok
a hulladékról készítettek munkákat, amelyeket a Sárga iskola
folyosóján egész hónapban folyamatosan meg lehet tekinteni.
Készültek itt rajzok, mesék, versek, képregények és beszámolók
az illegális és legális hulladéklerakó helyekről Algyőn. Rendezvénysorozatunkat – az elmúlt években kialakult szokások szerint – egy játékos vetélkedővel zárjuk április 21-én (szombaton) a
Szabadidőközpontban.
Zöld munkaközösség
*
A rendezvénysorozat programjai:
Március 21.: Vizes vetélkedő, amelyet a főiskolások szerveztek
Fűzné Kószó Mária tanárnő vezetésével az 5. és a 6. osztályoknak,
15-20 fő részére.
Március 22.: Kiállítás megnyitója a sárga
iskolában;
megtekinthető folyamatosan április 22-ig.
Március 22.: A Szegedi Vadasparkban a Víz Világnapjához kapcsolódó feladatokkal várták az alsó tagozatos gyereket.
Március 26-tól: A helyi hulladékudvar látogatása folyamatosan
osztályonként.
Április 11. (szerda): Egészségnevelő, drogprevenciós foglalkozások a 8. évfolyamosoknak öt tanítási órában.
Április 12. (csütörtök): Egészségnevelő, drogprevenciós foglalkozások a 6. évfolyamosoknak öt tanítási órában. Természetismeretei vetélkedő a napköziben a Diákönkormányzat szervezésében.
Április 13. (péntek): Parlagfű-projekt az alsó és felső tagozatosok számára a tanítási órákon.
Április 14. (szombat), 7.00 óra: Csaj-tó túra a 3-8. osztályok
részére (24 fő). Indulás a Fehér iskola elől, busszal. Túravezető:
Ábrahám Krisztián a Kiskunsági Nemzeti Park oktatási referense.
Április 18. (szerda): Kuka diéta-vetélkedő – Fűzné Kószó
Mária tanárnő vezetésével a főiskolások a gyerekek részére délután
vetélkedőt szerveznek.

Április 19. (csütörtök): Állatkiállítás a napköziben. 10.00 óra:
Kerékpártúra Sándorfalvára, a hulladéktelepre (4-8. osztályok
részére).
Április 20. (péntek) 11.00 óra: Fórum a faluházban. (Vendégek: dr. Piri József polgármester, Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester, a Csemete szakembere, helyi szakember.)
Aprilis 21. (szombat) 8.00 óra: A Magyar Közút Kht. környezetvédelmi akciója, melyben részt vesz 15-20 gyerek, és egy felnőtt.
A belterületi utcákban az út mellett összeszedik a hulladékokat, az
elszáradt növényzetet.
Zárónap a Szabadidőközpontban.
Program:
a főiskolások előadása; a CSEMETE egyesülettől Vidovanyecz
Vivien „hulladékos” játékos órái; Szablyár Péter az Inter-Metál Recycling Kft. felajánlásából egy 45 perces ismeretterjesztő előadást
tart a hulladékgazdálkodás, és ezen belül kiemelten az elektronikai s elektromos hulladékok újrahasznosításának témakörében;
Ábrahám Krisztián a Kiskunsági Nemzeti Park oktatási referens
előadásai a hulladékgazdálkodásról; rendhagyó órák biológia, technika és kémia tantárgyból.
*
További környezet- és egészségvédő rendezvények:
Április 25. (szerda) 14.30 óra: Iskolai, házi természetismereti
vetélkedő az alsósoknak a Zöld iskolában.
Április 26. (csütörtök) 14.00 óra: Barátunk a természet címmel
napközis projekt zárása a napköziben. Egészségünkért – gyümölcs
és zöldségnap az alsó és felső tagozatban.
Május 8. (kedd): Egészségünkért – gyümölcs és zöldségnap az
alsó és felső tagozatban.
Május 10. (csütörtök): Osztályok fáinak táblázása.
Május 11. (péntek): A Madarak és fák napja alkalmából természetismereti (megyei) vetélkedő.
Május 12. (szombat): A községi Egészséghét keretein belül gyaloglás és biciklitúra

Bemutató óra – matematikából, magyarból, illetve a napköziben
„Február 28-án délután a 7.b osztályban bemutató magyarórát tartottam. A tanulócsoport a tantárgyat a HEFOP
program szerint tanulja és nekem feladatom az új tanítási technikák kiterjesztése. Ezt az órát 15 kollégám látogatta meg.
Igyekeztem minél több módszert bemutatni. A gyerekek dolgoztak csoportban, kimentek az interaktív táblához, játékos
feladatokon gyakorolhatták az érveléstechnikát, tágíthatták
fantáziájukat. Tapasztalataim szerint az osztálynak az év eleje
óta nagyon sokat fejlődött a helyesírása, a szóbeli és írásbeli
kifejezőkészsége. Remélem, sikerült a kollégáknak bepillantást nyerniük az új módszerek sokaságába, amiket ők is szívesen alkalmaznak majd óráikon!” – összegezte tapasztalatait
Szabó Leonóra.
*
A HEFOP 3.1.3. kompetencia alapú oktatás, az interaktív
tábla használatának módszereit pedagógusok és kívülállók
számára is bemutatta az algyői iskola. A 2.a osztályában március 14-én térségi szintű matematika bemutató órát tartott
Ördöghné Pungor Erzsébet. Az óra a matematika tanításának
új dimenzióit tárta az érdeklődők elé. Tevékenységközpontú,
tapasztalatszerzésre épülő, logikus gondolkodást fejlesztő
és a tanulók számára sikerélményt nyújtó óra részesei lehettünk. Az új tanítási módszerrel tanító kollegáknak biz-

tosítottunk ezzel konzultációs lehetőséget. A bemutató órát
meglátogatta a polgármester úr és az alpolgármester asszony
is, akik érdeklődéssel figyelték az interaktív tábla gyakorlott
használatát és a sokféle tanítási technika alkalmazását – tudósította a Hírmondót Szebeni Lászlóné.
*
„A napközis projektünket átvevő iskolák (Balástya, Csemő,
Szarvas) pedagógusainak, valamint a kollégáimnak bemutató
foglalkozást tartottam a Farsang projektünkből a III. napközis
csoport tanulóival – meséli Dobó Gyöngyi. – A bemutatót
kézműves foglalkozás előzte meg: hulladékpapírból és szivacsból báli kalapot, nyakláncot készítettünk. Egy komplex
foglalkozás keretében a szövegértés, a szövegfeldolgozás,
a szociális életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztési
lehetőségeit mutattam be, kooperatív tanítási technikák alkalmazásával (csoportmunka, drámajáték). A 60 perces óra
minden pillanatát örömmel és érdeklődéssel „dolgozták” végig a gyerekek. A foglalkozás végén mind a tanulóknak, mind
a jelenlévő felnőtteknek lehetőségük volt értékelni az órát.
A kollégák elismerésüket fejezték ki a gyerekek magatartásával, munkájával, a pedagógus nevelő-oktató munkájával
kapcsolatban.”

Algyői tükör
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„Hass, alkoss, gyarapíts”
Kiállítás és könyvbemutató a költészet napja alkalmából a
könyvtárban április 11-én (szerdán) 18 órakor. Bakó Tibor és
Oláh Ernő ikonjaiból, valamint Kovács Miklós grafikáiból
összeállított kiállítást megnyitja Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester. Közreműködnek: az Algyői Tollforgatók Köre és a
Móra Ferenc Népszínház tagjai.
Vendég: Fehér József író, költő. A szerző Könyörtelen szerelem című könyvét bemutatja: Ocsovszky László író, újságíró.
Közreműködik: Apró Szilvia Kazinczy-díjas előadó.

Előzzük meg a lakásbetörést!
Lakásunk védelme az illetéktelen behatolóktól sokkal fontosabb most, mint bármikor.
A feljelentések számnak alakulása azt mutatja, hogy a lakásbetörések száma folyamatosan emelkedik. E bűncselekményt sok
esetben meg lehet előzni, így Ön is tehet otthona biztonságáért.
A következőkben néhány tanáccsal szeretnénk szolgálni, amelyek a lakás, a ház, valamint az ott tárolt értékek védelmét szolgálják.
1. Legyen több zár az ajtón!
A bejárati ajtót érdemes több zárral ellátni, hiszen minél nagyobb számú, és különböző fajtájú zárral védi otthonát, annál nagyobb biztonságban tudhatja azt. Amennyiben van rá lehetőség,
szereltessen fel biztonsági zárat, hevederzárat is!
2. Mindig tartsa zárva az ajtót!
Ne csak akkor ügyeljen a bezárt bejárati ajtóra, ha elhagyja
lakását, hanem akkor is, ha otthon van a család! Sokan, tévesen,
azt gondolják, hogy a betörő ilyenkor nem merészkedik a lakás
közelébe, vagy ha próbálkozna is, azt az otthon lévők közül valaki úgyis meghallja. Pedig ennek ellenkezőjét igazolja számtalan példa. Ezért minden esetben tartsa bezárva a bejárati ajtót,
lépcsőházi ajtót, kertkaput!
3. Ne engedjen be idegent a lakásába!
Ha idegenek csengetnek az ajtón, a következőket teheti:
Lehetőleg ne engedje be őket!
Ajtón keresztül kérdezze meg, mit akarnak!
Szereltessen fel biztonsági láncot és kémlelőnyílást!
Ha a látogató azt állítja, hivatalos helyről érkezett, ellenőrizze
fényképes igazolványát! Ha nem tudja igazolni magát, a lakásba
semmilyen esetben se engedje be!
Ha bajban van, rosszul van, segítséget kér, és ezekre tekintettel úgy dönt, hogy beengedi az idegent, ne hagyja egyedül!
A beengedés előtt kérjen egy kis türelmet, ezalatt zárja el,
tegye biztos helyre elöl lévő értékeit!
4. Ha van rá lehetősége, szereljen fel világítást!
A külső világítás nagymértékben zavarja az elkövetőt, ezért
javasolt szenzoros fényforrás felszerelése, amely automatikus
érzékelővel kapcsolja fel a fényt.
5. Ne tartson otthon nagyobb értékű készpénzt, ékszert!
A készpénz, ékszer könnyű prédává válhat, ha a betörő mégis
bejutott a lakásba, ezért kérjük, ezen értékeit tárolja fokozott figyelemmel!
6. Ne csak a saját, hanem szomszédai értékeire is ügyeljen!
Mit tegyünk, ha bűncselekményt észlelünk, vagy
bűncselekmény áldozatává váltunk?
Kérjük Önöket, hogy azonnal értesítsék a rendőrséget a 107es, vagy 112-es telefonszámon!
Próbálják megjegyezni az elkövető ismertetőjeleit, ruházatát,
gépkocsijának típusát, színét, rendszámát!
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!
Szegedi Rendőrkapitányság
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Oláh Ernő:

Van Gogh Budapesten
Zakatol a vonat, de nem szikraesőt fújva,
Pestre vezetett egy csapat várva-várt útja.
Elindultunk reggel, megérkeztünk délre,
Kalandok közt jutottunk a Hősök terére.
A Szépművészeti Múzeum épp száz éve áll,
Benn a sok csoda és Van Gogh, ami vár.
Belépve a napról, homályos terek,
Van Goghot látva szédültek a fejek.
Ennyi csodát látni itt és más termekben,
A levegő, a szív megáll az emberben.
Töredékét láttuk csak, mit eleink alkottak,
Némán tisztelgtünk Vincent Van Goghnak.
De a zsarnok időn nem tudunk túl tenni,
Eljárt az idő, haza kellett menni.
Újra zakatol a vonat, este lett közben,
Van Gogh, Munkácsy, Csontváry vendég volt a fülkékben.

Versmondó verseny
Az algyői iskola felső tagozatosainak március 8-án versmondó
versenyt tartottak. Az induló 29 versmondó között a következő
eredmény született: 5-6. osztályok versenyében: I. Rácz Kristóf
6.a, II. Papp Andrea 5.b, III. Tóth Alexandra 5.a osztályos
tanuló; különdíjat kapott: Molnár Dóra 5.a és Bakos Máté 6.a
osztályos tanuló. A 7-8. osztályok versenyében: I. Renco Romy
7.b, II. Révész Máté 7.a, III. Ajtai Mária 8.b osztályos tanuló.

Felnőttek tanácsadója
Az algyői könyvtárban úgynevezett Információs társadalmi
tanácsadó áll az algyőiek rendelkezésére. A könyvtárban szívesen segítenek az elektronikus közigazgatásban és a kereskedelemben való eligazodásban, ezen új kapcsolati formák kezelésében, valamint bármilyen ügy elintézésében. A könyvtár nyitva
tartása: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken fél 10-től 12 óráig
és 13-tól 18 óráig, csütörtökön 13-tól 18 óráig, szombaton 9-től
12 óráig.

Adományok a könyvtárnak
Köszönetünket fejezzük ki Szél Piroskának és Berek Ágotának a könyvtár számára ajándékozott értékes kiadványokért,
valamint Oláh Ernőnek, az általa festett – a jelenlegi könyvtár
helyét is mutató – régi utcaképért és a Bölcs Bagolyt ábrázoló
fafaragásáért. Az adományok könyvtárunkat gazdagítják.
Könyvtárosok

ÖBK találkozó a falunapokon
Az Ösgyeviek Baráti Köre (ÖBK) szervezésében a falunapi
program részeként április 28-án (szombaton) 13 órakor a tagság
közös ebéden vehet részt.
A választék:
a) Filézett pontyhalászlé,
600.- Ft/adag;
b) Filézett vegyes halászlé
800.- Ft/adag;
c) Filézett vegyes halpaprikás
1.000.- Ft/adag.
Fizetni az eddig megszokott módon Pálföldi Mártonnénál
személyesen, vagy a címére elküldött csekken lehet.
Címe: Pálfödi Mártonné, 6750 Algyő, Vadvirág u. 26.
A személyes befizetési napok: április 7-8., 14-15., 21-22., tehát áprilisban szombatonként és vasárnaponként.
Utólagos jelentkezéseket a vezetőség nem tud elfogadni.
Érdeklődni telefonon lehet az alábbi telefonszámokon:
267-196 (bármikor), 268-477 (hétvégeken); mobilon: 06 20 393
8833 (bármikor).
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

Hirdetés
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Dél-alföldi fürdők találkozója
A Dél-alföldi Fürdőszövetség (Termálklaszter) idei első
közgyűlését március 23-án Algyőn tartotta.
A közgyűlést Algyő nagyközség alpolgármestere Molnárné
Vida Zsuzsanna köszöntő szavai nyitották meg, melyben
a megjelenteknek bemutatta a település múltját, jelenét, és
terveit.
Dr. Albel Andor, a Termálklaszter elnöke beszámolójában
röviden összegezte az elmúlt időszak, a 2006-os esztendő
pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint iránymutatást
adott a 2007-es évi pályázati kiírásokról, és a fejlesztésekhez
szükséges pénzforrási lehetőségekről. Albel úr a következő
időszak terveit elemezve elmondta, hogy a Dél-Alföld
marketing fejlesztéseire az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében közel 46 milliárd forint áll rendelkezésre. Kiemelte:
a szálláshely bővítése a gyógyászati tevékenység fejlesztésének
szerves részét kell jelentenie az algyői fürdő következő ütemeinek
megvalósulásában.
A második napirend szerint új tagokat véttek fel:
Hódmezővásárhelyi Városi Fürdő, valamint az algyői
GYEVITUR Kft. lett a klaszter tagja.
A közgyűlésen 18 Dél-alföldi fürdő (Algyő, Hódmezővásárhely, Szeged – Forrás Hotel, Makó, Szentes, Csongrád,
Kistelek, Békés, Kiskunmajsa, Kecskemét, Tiszakécske,
Nagyszénás, Gyomaendrőd, Orosháza, Kiskunhalas, Szarvas)
és számos, a fürdőkhöz kapcsolódó marketing és kereskedelmi
vállalkozás vezetője képviseltette magát. A jelenlévő vezetők
bemutatták cégük tevékenységét, kifejtették véleményüket
a fürdő üzemeltetésének állapotáról, valamint többen
kifogásolták a fürdőkhöz kapcsolódó gyógyászati tevékenység
alulfinanszírozottságát. Miután ebben a jelen lévők egységes
álláspontot képviseltek, megegyeztek abban, hogy a felmerült
problémával kapcsolatosan dr. Albel Andor tájékoztassa Kóka
János gazdasági és dr. Molnár Lajos egészségügyi minisztert.
Dr. Ruszinkó Ádám, az EuroSpa Investment Befektetési és
Fejlesztési Tanácsadó Kft. turisztikai igazgatója véleményében
kifejtette, hogy a pályázati lehetőségek tárháza bővül. A
fejlesztésekre fordítható összeg emelkedik nem utolsó sorban
az EU támogatása és finanszírozása által. Nagyon fontos, hogy
minden cégvezetőnek határozott elképzelése legyen arról, milyen
fejlesztéseket kíván megvalósítani, illetve a tervdokumentációk
a pályázati kiírás előtt készüljenek el annak érdekében, hogy a
pályázatok megjelenésekor azonnal munkához lehessen látni.
A jelenlévők ellátogattak a Borbála Fürdőbe, ahol a
GYEVITUR Kft. ügyvezető igazgatója, Márton Mária,
valamint a Borbála Fürdő vezetője, Zsura Zoltán tartott szakmai
bemutatót. A szakemberek kiemelt érdeklődést tanúsítottak a
környéken egyedülálló klórmentes technológia iránt.
Több kérdés és vélemény hangzott el a szálláslehetőségek
kiaknázásáról, bővítéséről, vendégcsalogató és marasztaló
programok kínálatáról.
A környékbeli fürdők vezetői elismeréssel szóltak a
Borbála Fürdő modern és szép épületéről, a berendezések
praktikusságáról, a használt technológiákról.
Miután megismerkedtek Algyő legújabb gyöngyszemével,
kipróbálhatták a szolgáltatásokat – például a lávaköves
masszázst, a mézmasszázst, a pedikűrt, a szaunákat, valamint
az összes medencét.
A jó hangulatú és szakmailag magas színvonalú értekezlet
jelenlévő tagjai megállapodtak a következő, májusban esedékes
közgyűlés helyszínéről is: legközelebb Szarvas városában
találkoznak.
M. M.
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Ke r t é s z k e d je n ve lü n k!
Parkosításhoz, cserepes illetve balkon növényekhez,
jó minőségű Általános virágföld,
valamint Kerti komposzt
kedvezményes áron kapható!
Kiszerelések:
Virágföld:
110 L
Kerti koposzt: 110L
Algyő, Kastélykert u. 169
Mobil: 06-20/9145112
06-20/5988836
R E Á L A B C Á RU H Á Z U N K BA N
A L GYŐ, K A ST ÉLY K ERT U. 8. SZ . A L AT T
G SZ É L E S VÁ L A SZ T É K K A L
G H ÚSV ÉT I Á RU K Í NÁ L AT TA L
G FOLYA M ATOS A KC IÓK K A L
VÁ R J U K K E DV ES VÁ SÁ R L ÓI N K AT.
K E L L E M E S H ÚSV ÉT I Ü N N EPEK ET K Í VÁNUNK
M I N DE N K E DV E S VÁ SÁ R L ÓN K NA K !
A BOLT D OL G OZ ÓI.

Algyői ünnep
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Akárki…
Jeruzsálem fele unottan baktatott egy gondterhelt. Az a
néhány pénzdarab, amit övébe rejtett, az ünnepekre nyugalmat
ígért. Elvégezte dolgát, s most egykedvűen készülődött a nagy
napokra. Ősei hagyományait megtartotta. No nem nagyon, csak
éppen annyira, amennyit ő elégnek tartott.
De mi ez a csődület? Mindenki a Betfage felé vezető útra
siet. Várnak valakit? Érdeklődik: „Ki miatt jönnek a népek?”
„A Názáreti jön!” Hát mégis feljön az ünnepekre? Hiszen
főembereink halálra keresik. No nem mondom, ez tudja, hogy
mit akar.
Amíg ezen gondolkodott, már látta is a sűrűsödő tömeget, és
egy férfit szamáron ülve. Mindennap látni embereket szamárháton ülve, de most pálmaágat törnek, a szamár elé terítik ruháikat és énekelnek, nagy önfeledt lelkesedéssel: Hozsanna Dávid
fiának, áldott, ki az Úr nevében jő.
Közelebb törekedett. És ránézett, nézett és látott: a férfi, aki
a szamáron ült, különös békét sugárzott. A gyerekek ujjongva
énekeltek, mígnem néhány vezető kinézésű oda nem szólt a szamáron ülőhöz: „Tiltsd meg nekik!” „Hm. Ha ezek elhallgatnak,
a köveknek kell megszólalni” – mondta.
A menet elhaladt. Ő ott maradt az út szélén. A szamárháton
ülő arca nem hagyta nyugodni. Látta már valahol. De hol is? Ott
volt, mikor a Genezáreti tó mellett az ötezer emberrel ő is jóllakott a néhány kenyérből. Meg egyszer látta, amikor egy vakot
látóvá tett. Meg – mondják – sok minden hasonlót művelt. Hát
igen, ha ilyeneket tesz, akkor érthető, hogy ilyen sokan lelkesednek jövetele miatt. De hát halálra akarják adni? Miért? Azért,
mert jót tett? Ezt nem értette.
A városban nagy nyüzsgés volt, sokan jöttek mindenfelől az
ünnepre. Belevetette magát a forgatagba, jó volt semmire sem
gondolni, csak egyszerűen vitette magát a tömeggel. Így telt el
néhány nap.

IDA virágüzlet ajánlata
Április – május hónapban
kiültetni való egynyári, évelő sziklakerti
és muskátlikat ajánlok.
Műanyag cserepek, ládák, virágtápok
és fertőtlenített föld is kapható.

Algyő, Vásárhelyi u. 21.
Tel.: 267-297
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig
8-tól 18 óráig
szombat-vasárnap
8-tól 12 óráig
Koczkásné Kiss Ida

Már itt volt a küszöbön a pászkaünneplés estéje. A városra
különös csend telepedett. A levegőben vibrált a feszültség: sietős
emberek igyekeztek, vitték az ünnepre való bárányt és a kenyérsütéshez valókat.
Egy sötét alakot látott kiosonni Markuszék házából. A házból zsoltáréneklés foszlányai szűrődtek ki, és a fénysugár szelíd
pásztája kétfelé osztotta az éjszakát. Leült a fal mellé, és hallgatta az éneket. Béke töltötte el, valami különös érzés. Talán
vágynak is lehet mondani valami után, ahol otthon érzi magát
az ember. Hát bizony, valójában mégiscsak kitett csavargó. Ahol
valami pénzt szimatol, oda megy, dolgozik, aztán a pénz elfogy, s
ő marad megint magányos otthontalan.
A fény szelíden vibrált, ahogy a mécsesek lángja imbolygott.
Ő elaludt ott a ház tövében. Nagy, mély éjszaka telepedett fáradt
lelkére. Hajnal tájt zajra ébredt, feltápászkodott és elindult a zaj
felé. Ez nem lehet igaz! – megkötözve viszik a szamárháton látott
embert. Kiabálnak, káromkodnak, szidják. Nem sokan, de éppen
elegen, hogy senki sem meri kérdőre vonni őket. Annál is inkább,
mert néhány katona, főember és rendfenntartó közeg is a szitkozódók között volt.
Ámulva bámult. Miért csinálják ezt? Ámulatából
egy kéz érintése riasztotta fel. „Fogd ezt a néhány
pénzdarabot!” „Miért? Nem szoktam meg, hogy csak úgy a
markomba nyomnak pénzdarabokat, ezért tenni kell valamit!”
„Igen, majd ha a helytartó palotája elé érünk, kiáltsd te is, hogy:
Feszítsd meg!” „Csak ennyi az egész?” „Ennyi!” Ezzel övébe
csúsztatta a pénzt és elindult a helytartó palotája felé.
Ott már gyülekeztek az emberek. Az előbbi pénzosztogatót
látta a tömeg közé furakodva. „No, itt lesz valami!” – mormogta
magában.
Egyszercsak megjelent a helytartó, a szamárháton ülő ember,
a katonák meg egy megkötözött fogoly. A helytartó csendet intett.
Aztán érces hangjával ezt kérdezte: „Kit bocsássak szabadon?
Barabást? Vagy a Názáretit, akit Krisztusnak mondanak?”
A tömeg felbőgött: „Barabást!” „És ezzel mi le-gyen?” – mutatott Jézus felé. „Feszítsd meg!” – bőgte a tömeg.
Ettől kezdve gyorsan peregtek az események. Ő maga a hegy
felé igyekezett, és egyszercsak egy kereszt alatt roskadozó férfit
pillantott meg, amint imbolyogva vonszolja véres testét a hegy
felé. Ő az, a szamárháton ülő, aki a helytartó előtt állt, akire ő is
azt kiáltotta: „Feszítsd meg!”. De hát hol vannak, akik hozsannát énekeltek? Nincsenek itt? Zavarodottan nézett végig saját
magán. Hát én is ott voltam, mikor a gyerekek énekeltek és pálmaágakat lengettek, fel is ismertem, és én is elfogadtam a pénzt
azért a „Feszítsd meg!”-ért.
És most itt jön a megfeszítés felé…
Elszégyellte magát. „Hitvány alak vagyok – játéka lettem
a hatalmasok irigységének. Nem!” – kiáltott fel hangosan. És
miközben rábámultak az emberek, kivette övéből a pénzt és az
egyik katona arcába vágva elfutott.
Este aztán hallotta, hogy a templom kárpitja kettéhasadt
tetejétől az aljáig, meg hogy a százados azt mondta: „Ez az
ember valóban Isten Fia volt.” Ő pedig zaklatott lelke békéjét
kereste.
Hová menjek? Hová legyek? Lassan elmúlt jó néhány hét, és
újra ünnep volt a városban. Egy halászember beszélt a háztetőről,
nagy erővel beszélt a tömegnek: „Ti tudatlanságból megöltétek
őt, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy
Isten Úrrá és Messiássá tette, akit ti keresztre feszítettetek.”
Hallgatott. Az elmúlt idők eseményei peregtek le előtte. Kü-lönös
béke töltötte el. Néhány órával később homlokára csordult az
éltető víz, s a halász mélységes szeretettel mondta: „A Názáreti Jézus nevében fogadd az új életet! Megkeresztellek téged az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A félelmetes éjszakán szelíden vibráló fény új világosságot
gyújtott a szívében.
Réthy István
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Hitelt hiteles forrásból!
Korrekt hitelügyintézés:
építésre, vásárlásra, felújításra, szabad felhasználásra

Érd.:
06-20-9823-107
vagy 06-20-979-1088-as
telefonszámon.

és gyermeklábbeli.

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Algyői lakos

Jöjjön lovagolni!

Termelői akác,

Régiséget

autó-

Lovasoktatás
a Kastélykert u. 44. sz.
alatt minden héten,
szombaton
és vasárnap.

selyemfű, virág-

Festményt

méz, propoliszos

Porcelánt

méz, propolisz-

Egyéb régi

tinktúra kapható.

használati tárgyakat

Az Algyői VSM BT
konténeres
törmelékszállítást
vállal.

PIAC
a Faluház parkolójában
minden csütörtökön
8–12 óráig

Ár:
4 m3-es konténerrel
11.000,– Ft
7 m3-es konténerrel
17.000,– Ft

villamossági
szerelést

– gyerekruhák
– női felső ruházat
– felnőtt férfi, női

vállal.
Tel.: 30/2782-489

Időpont egyeztetés
telefonon,
a 06-30-223-0017-es
számon.

Algyő területén ingyenes kiszállítás!
Gyros pitában

500,- Ft

Gyros tál sültburgonyával

750,- Ft

Sültburgonya

250,- Ft

Palacsinta

100,- Ft

Rántott csirkecombfilé sült burgonyával

690,- Ft

Algyő, Géza u. 31.
Tel.: 30/ 978-4219

T.: 06-30/470-6981

Lakásépítés, lakásvásárlás, bővítés, felújítás,
szoc.pol. igénybevételével
Szabad felhasználású hitelek
Meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre
Szerződéskötéskor felvehető életbiztosítás
További információért forduljon hozzám bizalommal.
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102, 267-567

Mindennap 11-20 óra között.

Telefonszám: 06-70-513-51-82

Hívjon, megegyezünk!
Koza Ferenc
62/267-517vagy
70/235-0566

vásárolok fel.

Anyagi gondjai vannak?
Hitelek személyre szabottan,
jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel,
hitelközvetítési díj nélkül.

GYROS-FUTÁR

Szobafestést
Mázolást
Ta p é t á z á s t
Glettelést
Lépcsőház festést
Mindenféle festőmunkát
garanciával,
rövid határidővel
vállalok.

Akár jövedelemigazolás nélkül,
passzív BAR-listáról is.
Adósságrendezés
Meglévő hitelek átalakítása
(alacsonyabb havi törlesztés)
1 millió forinttól
(THM: 5,72-6,36)
Ingyenes segítséget nyújtok!
T.: 06-30/506-9790
T.: 06-30/200-1948
Forduljon hozzám bizalommal!

Bérlet
árusítás
Az arra jogosultak
az autóbusz bérleteket
április 3-án és 4-én

ÚJ HŐSZIGETELÉSI ÉS FALBURKOLÁSI
TECHNOLÓGIA 50 ÉV garanciával

–30-40%-os energia megtakarítás
–10 év szerelési garancia
– Egészséges mikroklímájú lakás
– Ingyenes felmérés

(kedden és szerdán)
9-17

óra

között

vehetik át az algyői
faluház

földszinti

kistermében

Hőmester Bt.
0670 264-6062,0620 981-9613
Web:http://www.homester.hu

Algyői arcok
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Bemutatkozik az új képviselőnő

Torma Tiborné a községházán is tanul és tanít
Az iskola, a kultúra hívének vallja magát az algyői önkormányzati képviselő-testület új tagjaként is Torma Tibor
Istvánné, akit sokan lánykori nevén, R. Nagy Máriaként ismernek. A családja révén is ősgyevinek számító tanítónő
szereti a nyüzsgést. Tudomásul vette, mennyire időigényes,
összetett munka és felelősségteljes döntésekkel járó tevékenység a települési képviselőé.
– Segítőkészen fogadtak a gyakorlottabb képviselő-társaim, de a polgármester is tanácsokkal látott el, hogy mielőbb
megtanuljam ennek a munkának a fortélyait. Igaz, ha valami
nem világos, én is megyek, és azt kérdezem, akit érek – magyarázza Tormáné. Közben persze az iskolában is részese
minden újításnak, így például a HEFOP-programnak, az iskolai úszásoktatásnak.
Azt magától értetődőnek tartja, hogy a helyi rendezvényeken megjelenik. Sokféle kötelezettségét úgy teljesíti, hogy
közben számíthat két fia és édesanyja támogatására.
A Szociális, oktatási, kulturális és sport bizottság munkájába kapcsolódott be, mert a helyi önkormányzat tagjaként is
az oktatást és a kultúrát tartja szakterületének. E bizottság
legalább egyszer, a képviselő-testület akár többször is ülésezik havonta – a témától függően. Az utóbbi hónapokban

például az óvoda és az iskola működtetéséről, a kistérségi társulás által javasolt modellről sokat vitáztak.
– Amellett érveltem, hogy az algyői óvoda és iskola ne
kerüljön más fenntartóhoz – jelenti ki a tanítónő-képviselő.
– Algyő önkormányzatának olyanok az anyagi lehetőségei,
hogy költhet az iskolájára, nem kénytelen azt bevinni a társulásba. Az iskola pedagógiai programját itthon és külföldön
is elismerik a szakemberek, ökoiskolai jellegét szeretik a
szülők, de e színvonal sérülhetne a kistérségi társulás tíznél is
több tagiskolát egységesítő intézményében.
– Sokan ismernek a faluban: nem csak azért, mert a szüleim itt élnek, hanem azért is, mert 28. éve az itteni iskolában
tanítok – magyarázza R. Nagy Mária, hogy miért állítják meg
gyakran az utcán is, vagy keresik meg otthonában az algyőiek
– például lakásgondjukkal. A független helyi politikus a
Gyeviart egyesület vezetőjeként a civil szervezeti munkát
is megismerte, s látja, milyen sokat lendíthet a szűkebb és
tágabb közösség életén egy-egy sikeres pályázat. E tapasztalatát is kamatoztathatja a Gyevitur Kft. felügyelő-bizottsági
tagjaként, ahol ugyancsak sokat tehet a kultúra, a turizmus
támogatásáért.
P. I.

Kertész leszek, fát nevelek…
Áprilisi teendők

A tavasz a természet minden évben menetrendszerűen ismétlődő
csodája. A színek játéka az örök optimizmust hirdetik.
Szobanövényeink élettevékenysége is megélénkül. Itt az idő
az átültetésükre!
Mire van szükségünk? Jól megválasztott virágedényekre, ami
lehet agyag vagy műanyag, de a lényeg, hogy tartós legyen.
Átültetéskor a korábbinál valamivel nagyobb edényt használjunk! A legfontosabb mégis a gondosan megválasztott virágföld. Fontos sajátossága, hogy a vizet felveszi és megtartja. Bár
külsőre minden föld többé-kevésbé egyforma, mégis érdemes
márkás földet vásárolnunk. A makro-és mikroelemekkel (nátrium, kálium, foszfor) dúsított, tápanyagokban (vas, bór, mangán)
gazdag föld optimális helyet biztosít növényeink számára. Ha
van rá lehetőségünk, akkor szakáruházban vásároljunk. A frissen
ültetett növényeknél csak 6 hét elteltével célszerű tápoldatozni.
A kertben a kora tavaszi metszések elvégzése után következő
feladatunk az új gyepfelület létesítése és a meglévő gyep gondozása.
A gondos kertész már ősszel felásta kertjét, most – ha korábban nem tettük meg – rostált komposztot hordjunk fel, amibe indító gyeptrágyát keverjünk. Lazán beledolgozzuk, majd simára
gereblyézzük el. A megfelelő fűkeverék kiválasztása előtt alaposan tájékozódjunk, figyelembe véve a felhasználás módját
(sport, pázsit). A fűmagot szélcsendes, száraz időben vessük.
Akkor kezdhetjük el, mikor az éjszakai hőmérséklet nem sülylyed 4-5 C˚ alá. Általában kézzel végezzük, egyenletesen 30-40
g-ot kijuttatva négyzetméterenként. A bevetett területet tartsuk
egyenletesen nedvesen. A magvak kikeléséig 2-3 hétnek kell
eltelnie.
A meglévő füves területen elvégezhetjük a gyepszellőztetést
ill. a hiányos részek felülvetését. Az első nyírások is elkezdődtek,
mellyel serkentjük a növekedést. A nyírás után műtrágyázhatunk
(20-30g/m²), ezután alaposan öntözzünk.
A fűfelületek kialakítása után következhet a frissen vásárolt
növények telepítése.
Próbáljunk meg egyensúlyt teremteni, mindenből legyen egy

kevés. Vásárláskor győződjünk meg a gyökérzetről. Jó jel, ha
a konténer aljából a gyökerek kilógnak. Az ültetőgödröt úgy
ássuk ki, hogy a növény kényelmesen beleférjen, de ne legyen túl mély. A gödör aljába komposzttal kevert földet szórjunk. A gyökér körül tömörítsünk, úgy hogy tányért képezzen.
Bőségesen öntözzük be. Mulccsal szórjuk körbe, mely védi a
kiszáradástól és a gyomosodástól.
A bokorrózsák és rózsafák telepítésének ideje is elérkezett.
A rózsatöveket 1-2 órára állítsuk vízzel teli vödörbe, közben
60×60×60 cm-es gödröt ássunk, az aljába komposztos földkeveréket szórjunk. Ültetés előtt a gyökereket és a szárát is vágjuk
kissé vissza. Az átoltás helye mindig 5 cm-rel a föld alatt legyen. A gödröt töltsük fel 3 részig földdel és tapossuk le a gyökér
köré. Alaposan öntözzük be, majd temessük be kúpot formálva,
így védjük a kiszáradástól. Rózsák esetében a többször virágzó
fajtákat részesítsük előnyben.
Áprilisban ültethetjük a nyáron és ősszel virágzó évelőket és a
díszfüveket. Kivétel ez alól az ezüstös pampafű, mivel azt csak
május végén lehet telepíteni.
Az állandó helyre vethető egynyáriak ágyását gondosan
készítsük elő. A talajt alaposan forgassuk át. Ebben a hónapban
elvethető növények közül néhány: kaliforniai kakukkmák, jégvirág, kokárdavirág, kék hajnalka, rézvirág, körömvirág.
A seprűfű magjait is végleges helyére vethetjük. A magokat
25 cm távolságra vessük! Fészkenként 5-6 szemet tegyünk,
kelés után egyeljük! Akár formára is nyírhatjuk, sövényt nevelve
belőle.
A kardvirág hagymáit is e hónapban ültessük el! A gumókat
minden évben új helyre tegyük.
Végül a legfontosabb: figyeljük növényeinken az esetleges
kártevőket, kórokozókat, hogy minél előbb védekezni tudjunk
ellenük!
Kívánok mindezekhez kellemes kertészkedést!
Dohány Renáta
kertészmérnök
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TEMETŐ MELLETTI
VIRÁGÜZLET
várja régi és új vásárlóit.
Kaphatók:
száraz virágcsokrok kerámia
kaspók
díszgyertyák selyemvirágcsokrok
egynyári palánták, stb.
Temetésre koszorúk, sírpárnák,
sírcsokrok rendelését telefonon is
felveszek.
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G ÖMB SZI VA R FA
MAGNOLIA, SZŐLŐ,
ÁFONYA, KIVI, FÜGE

Oszloptuja, gömbtuja, kúszótuja, tiszafa, hortenzia,
homoktövis, rhododendron, gránátalma, clematis.
30 fajta díszfa: díszcseresznyefa, japán juhar, hárs,
selyemakác, gömbkőris, gömbjuhar, galagonya, stb.
http://abeliaskert.atw.hu TESCÓTÓL 100 M
Szeged, Körtöltés u. 3l. Tel.: 06-20-518-0038
Nyitva: H-P.: 8-18 szo.: 8-14

Nyári nyitva tartás április 1-jétől:
Hétfőtől péntekig:
7-12, 13-16 óra
Szombat – vasárnap: 7–11 óra
Kovács Melinda: 06-70-6162-055

SZÉPSÉGCSOMAG
– Ajándék ötlet Anyák napjára –
A csomag tartalma:
H egy manikűr (lakkozással)
H egy frizurakészítés (szárítás)
H és egy frissítő, regeneráló arcmasszázs
Az ajándékkártyák – április 6. és május 6. között,
3000,- Ft-ért - megvásárolhatók az alábbi helyeken:
Hevesiné Sebők Andrea
pedikűr-manikűrös és műkörömépítő
Téglás utca 42.
06 / 30-218-2929
TI-ZSU Szépségszalon
Búvár utca 1647.
06 / 30-578-9204
ZSUZSI Kozmetika
Bartók Béla utca 21.
06 / 30-352-8906
A ajándékkártya vásárlói 10% kedvezményt kapnak
a HÓVIRÁG Virágüzletben
az Anyák napja hetében vásárolt virágokra.

Gondozónő, dajka kerestetik
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Bölcsődéje felvételt hirdet gondozónői és kisegítői munkakörök betöltésére.
Gondozónői munkakör betöltésének feltétele:
csecsemő és gyermekgondozói felsőfokú végzettség,
vagy minimum középfokú végzettség;
és a felsőfokú szakirányú végzettség megszerzésének vállalása.
Előnyt jelent:
bölcsődében szerzett gyakorlat;
felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Feladatkör:
gyermekgondozói feladatok ellátása napi 8 órában,
délelőttös és délutános munkarendben;
dokumentáció vezetése, stb.
A kisegítői munkakör betöltésének feltétele:
minimum 8. általános iskolai végzettség;
konyhai munkában való jártasság.
Előnyt jelent: gyermekintézményben szerzett gyakorlat.
Feladatkör: konyhai munka ellátása, takarítás 8 órában, két
műszakban; gyermekek ellátásához szükséges technikai háttér
megteremtése;együttműködés a gondozónőkkel a gyermekek
gondozásában.
Bérezés: a Kjt.szerint.
Jelentkezési határidő: 2007. május 1.
Az önéletrajzokat személyesen, vagy postai úton a következő
címre kérjük eljuttatni:
Egyesített Szociális Intézmény
6750 Algyő, Piac tér 17.

Fölhívások
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Virágtenger a ház körül

Változott a busz menetrend

„… az ember hasonlóvá válik ahhoz, amiben gyönyörködik”
(Platón)

A Tisza Volán tájékoztatja a kedves lakosságot, hogy a Szeged
– Algyő autóbuszvonalon április 1-jétől a 36. számú járatot
(mely munkanapokon 6:30 órakor indul Algyő, Radnai utcai
végállomásról, érkezik Szeged, Tarján, Víztorony tér 6:53 órakor) a MOL Rt. központjához való betérés nélkül közlekedteti.

A régi idők „Tiszta udvar, rendes ház”- jelzései a kiskert és
az azt gondozó ember érdeme. A vendég elismerő megjegyzéssel illeti gondozott virágágyásainkat, zöldellő gyepünket, s ha a
kertészek is mi magunk vagyunk, büszkén fogadhatjuk a gratulációkat.
A színekben pompázó ágyások amellett, hogy ízlésünket
tükrözik, otthonunkat a nyugalom szigetévé varázsolják.
Algyő Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki lakóhelyünk virágosabbá tételét.
Ahhoz, hogy reményeink valóra váljanak, és méltóképpen helyt álljunk, szükségünk van az Önök támogatására is.
Fogjunk össze, tegyük még szebbé környezetünket a saját
gyönyörűségünkre!
Felhívással fordulunk Algyő lakosaihoz, lakóközösségeihez, intézményeihez, vállalkozásaihoz, hogy csatlakozzanak
törekvésünkhöz. A kategóriák:
1. A legszebb virágos előkert
2. A legvirágosabb erkély
3. Rendezett utcakép
4. A legszebb virágos lépcsőház
5. Tiszta udvar, rendes ház
Értékelés: idén májustól szeptemberig
A versenyzőket folyamatosan, többszöri alkalommal pontozzuk, figyelembe véve a virágnyílás különböző szakaszait.
Eredményhirdetés: 2007. október 1. – Algyő napján.
A pályázók fotói megtekinthetők lesznek a Faluházban, ahol
a látogatók is szavazhatnak közönségdíjasra.
Kategóriánként az első három helyezettet emléktáblával díjazzuk.
Az első helyezettek és a közönségdíjas 50.000 forintos pénzjutalomban részesülnek.
Kizárólag a Tiszta udvar, rendes ház-kategóriára kell előre
nevezni, melynek határideje: augusztus 31.

Lomtalanítás
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a településtisztasági kft. április 14-én (szombaton) lomtalanítási napot tart. Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az
elszállításra szánt lomot reggel 6 óráig helyezzék az ingatlanok
elé!
A gyűjtés szelektív módon történik, ezért lehetőség szerint
kérjük a papír, a műanyag, a fém, illetve a vegyes lom hulladékot
elkülönítve előkészíteni! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (például
nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási
berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb.).
A későn kihelyezett hulladékot, valamint, az építési törmeléket,
komposztálható hulladékot, állati trágyát, veszélyesnek minősülő
hulladékot (például akkumulátort, vegyszert) nem szállítja ez a
szolgáltató.
Molnár Lajos
közterület-felügyelő

Algyői reformátusok!
Istentisztelet április 22-én délután 3 órakor a római katolikus templomban. Mindenkit szeretettel vár:
Papp László
református lelkész
Támogassa személyi jövedelem adója 1%-ával a református egyházat! Technikai szám: 0066.

Farsangi mulatság

hagyományos és
méregtelenítő,
immunerősítő,
wellness programok

A március 2-án megrendezett farsangi mulatság nagy sikert
aratott. Már ½ 3-kor tolongtak a gyerekek a Fehér iskola ajtajában, a belépő egy tombola volt. Mikor mindenki helyet foglalt,
felvonultak a jelmezbe bújt diákok, őket egy színvonalas táncos műsor követte, amelynek a koreográfiáját Miklós Rebeka,
Hakucsák Zsófia, Keczán Fruzsina és Papp Andrea készítette. A
büfében a 7.b osztály tanulói sürgölődtek. A legizgalmasabbnak
a tombolasorsolás bizonyult, amin sok értékes ajándékot sorsoltak ki a szerencséseknek. A fődíjat – egy csodálatos tortát
– az idén Jómihály Krisztina 7.b osztályos tanuló vihette haza
– tudósította a Hírmondót Nagy Lilla 7.b.
*
A farsang délután hangulatos felvonulással kezdődött az alsóban is, amelyen minden osztály bemutathatta ötletes jelmezeit. Ezután a szülők segítségével osztálykeretben folytatódott
a vidám mulatság. Játékos vetélkedők, zene, tánc, sütemény és
üdítő biztosította a jókedvet.
Napközis nevelők

Gyógynövény teakeverékek,
Tanácsadás és terápia

Munkanélkülieknek segít a könyvtár

Kiss Tibor

Berek Ágota Mária

Tel.: + 36 30 509 77 23
WEB: www.bcom.hu
E-mail: energia@bcom.hu

06 30 652 59 91

Az algyői könyvtár és teleház ismételten várja az algyői
munkanélkülieket. Kedden 13-18 óra között, valamint szombaton 9-12 óra között vehetik igénybe az ingyenes álláskereső
szolgáltatást.

Jelentkezés, további információ: a 62/267-567-es vagy a
20/444-53-58-as számon, illetve e-mailben az rdohany@freemail.hu címen.
A versenyben szereplő virágos részeket bizottság értékeli,
szakemberek közreműködésével.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
GAZDASÁGOS ENERGIA!
Új épületekben, felújításoknál
Épületfizikai számítások
Pályázat készítés
Műszaki vezetés
Tanácsadás
Tervezés

TALPMASSZÁZS

Természetgyógyász

Orvosi rendelési időpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Április 02-06
Április 10-13
Április 16-20
Április 23-27
Április 30
Május 02-04

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

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

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:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése:
Április
Április
Április
Április
Május
Május

02-06-ig
10-13-ig
16-21-ig
23-27-ig
02-04-ig
07-11-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
12.30-16.30-ig

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
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;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig.

Születés:

Juhász Emese (2007. 02.
20.) – édesanyja: Hatvani
Márta, édesapja: Juhász Attila; Molnár Boglárka (2007.
02. 27.) – édesanyja: Kis
Noémi, édesapja: Molnár Ba-

2007. áprilisi Hírmondó

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

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. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter
utca 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
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.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL-utalványt elfogad

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

02-06-ig
10-13-ig
16-20-ig
23-27-ig
30-án
02-04-ig

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
lázs; Meszesán Lívia Orsolya
(2007. 03. 04.) – édesanyja:
Meszesán Katalin, édesapja:
Vasnitzer Ferenc; Canjavec
Tamás (2007. 03. 08.) – édes-

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

anyja: Borbás Annamária,
édesapja: Canjavec Tamás;
Bakos Dávid Alex (2007. 03.
10.) – édesanyja: Bálint Ilona,
édesapja: Bakos Attila; Arany

Márton (2007. 03. 12.) – édesanyja: Fekete Tímea, édesapja:
Arany Róbert; Sipos Tamás
(2007. 03. 18.) – édesanyja:
Terhes Henriett, édesapja: Sipos Tamás.
Jó egészséget kívánunk!

Rendezvényről rendezvényre

2007. áprilisi Hírmondó
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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.

Tíz éves a szomszédoló

Algyő partnere: idén Mórahalom
A Délmagyarország kezdeményezésére 1998-ban indult el a
Csongrád megyei települések közti kulturális szomszédoló. Az
elmúlt években több tehetséges előadóművész, kitűnő csapat
jelent meg a gálákon, ezzel is bővítve a helyi közművelődésikulturális-turisztikai kínálatot.
Idén eddig 24 település választott szomszédot, hogy február,
március vagy április hónapban ellátogassanak egymáshoz,
ismerkedjenek, bemutatkozzanak. Jó lehetőség ez a falvak,
települések közötti partnerkapcsolatok erősítésére, az egymástól
való tanulásra, tapasztalatszerzésre.
Algyő választott partnere: 2007-ben Mórahalom. Április 1jén, vasárnap a gyevi csoportok, művészek, alkotó közösségek
adhatnak számot tudásukról az Aranyszöm Rendezvényház színpadán, míg a homokhátiak április 22-én, vasárnap mutatkoznak
be az érdeklődő algyőiek előtt a faluház színháztermében. A gálát idén május 20-án, immár 10. alkalommal Mórahalmon rendezik meg a szervezők.
Számítunk idén is az algyőiek segítségére, támogatására,
vendégszeretetére! Bővebb információt kérhetnek a Faluházban Lele Istvánné Erikától munkanapokon személyesen, vagy a
62/517-172-es telefonszámon!

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13–16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16–19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Pósa Sándorné mb. vezető);
18–20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán
9-11 óra: Hatósági állatorvosi ügyfélfogadás (dr. Haraszti Péter),
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
Minden csütörtökön
9.30–10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17–18 óra: Yogagym stresszoldó torna (Papp Éva);
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15–17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között: a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes
számlázási előadó).
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától: ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Gonda János).

Aprók
Redőny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés. Telefon: 06-30/953-0395
Számítógép javítást és – bővítést
vállalok. Telefon: 06-70/33-33596
Dr. Hégely Mihály reumatológus és fizikoterápiás szakorvos

magánrendel délutáni órákban. Előzetes bejelentkezés a
30-284-3345-ös
telefonszámon.
Öt fehér színű, puli kiskutya
gazdára vár – jelképes összegért.
Érdeklődni.: 30/218-22-22.

Szépüljön
a faluházban!
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház idén is megrendezi
szépségnapját április 14-én, szombaton 9-17 óra között a faluház összes helyiségében. A szépségnapon Tóth Zsuzsi kozmetikusmester, Hevesiné Andi manikürös, műkörömépítő, Prágai
Andrásné optometrista szaklátszerész, Aradiné Márta gyógynövényes várja Önöket. Lesz táltos-masszázs, energiaátadás,
frissítő svédmasszázs, talpmasszírozás. Az érdeklődőket női
fodrászat, személyiség- és sorselemzés, kártyajóslás, kézműves
játszóház és hennafestés várja. Bemutatkoznak az Aloe Vera kozmetikumok, a Biogroupe Magyarország Kft., az AVON és ORIFLAME tanácsadók, ÖKONET, Naturland Magyarország Kft.,
CALIVITA képviselők, a ZEPTER szépségápolási termékei és
BIOPTRON lámpa. Emellett méz- és édesség-, Tiffany dísztárgyak és ékszerek vásárlási lehetőségével kedveskednek Önöknek!
Meghirdetik a gyermekarc-szépségversenyt két kategóriában:
2-5 és 6-10 éves korosztályban. Keressük együtt Algyő legszebb gyermekeit – a helyszínen profi fotós készít megrendelhető
fényképet gyermekeikről és Önökről.
A szépségnappal kapcsolatban bővebb információ kérhető
Lele Istvánné Erikától a 62/517-172, vagy a faluhaz@algyonet.
hu elérhetőségeken!
Szeretettel várnak, kicsit és nagyot, fiatalt és öreget; várják
azokat, akik szépnek gondolják magukat és azokat is, akik még
szépülni szeretnének!

Főzőverseny
a falunapokon
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház idén is megrendezi a Falunapok rendezvénysorozat részeként, április 28-án
(szombaton) a Gasztronómia ünnepét! Ezúttal is várjuk a civil
szervezetek, magánszemélyek, intézmények, baráti társaságok
jelentkezését az idei főzőversenyre! Jelentkezni és bővebb információt kérni az Algyői Faluházban Lele Istvánné Erikától lehet
munkanapokon személyesen, vagy a 62/517-172-es telefonszámon, illetve a faluhaz@algyonet.hu internetes elérhetőségen!

Pálinka minősítés
Immár harmadik alkalommal nyílik rá lehetőség, hogy a
pálinkaszármazási bizonylattal rendelkező algyőiek bemutathassák a nagyközönség előtt egyedi ízeiket: május 27-én,
pünkösdvasárnap, a III. Algyői Repülős Emléknaphoz kapcsolódó rendezvényen szakavatott zsűri kóstolgatja majd az
algyői pálinkákat. A minősítéshez szükséges minimum fél liter
pálinka bemutatása. A versenyszellemű pálinkafőző algyőiek
„munkáját” gazdag jutalmakkal köszönik meg. További információ kérhető a faluházban, vagy a 62/517-173-as telefonszámon!
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Rendezvénynaptár

Vásár a faluházban

ÁPRILIS 5. (csütörtök) 15 óra – „Rigmust mondok, tojást várok…” Húsvéti sokadalom az algyői Tájházban. 15 óra – Ingyenes húsvéti kézműves
játszóház az Algyői Művészkör tagjaival – húsvéti tojások készítése különféle technikákkal. 15 órától - Húsvétolás Algyő utcáin – lovaskocsizás
az Algyői Lovasklub Egyesülettel. 16 óra – Húsvéti kalácsot és egyéb
meglepetéseket sütnek a Tájház kemencéjében az Algyői Nyugdíjasklub
asszonyai. 17 óra – Keressük Algyő legszebb húsvéti tojását! című
pályázat eredményhirdetése, valamint a beadott pályaművekből összeállított kiállítás átadása. A pályázóknak értékes nyereményeket adunk át
támogatóink felajánlásaiból!
ÁPRILIS 5. (csütörtök) 17 óra – A Költészet Napja alkalmából: Wass
Albert különös élete és életműve – Vendégünk: Turcsány Péter költő, a
Kráter Műhely Egyesület vezetője, Wass Albert műveinek magyarországi
kiadója. Közreműködik: Harcsás Gizella. Bemutatjuk továbbá Turcsány
Péter: 56 után – Isten- és tücsök-hangra című új verseskönyvét. Helyszín:
a Faluház kisterme.
ÁPRILIS 7–9. (szombat, vasárnap, hétfő) – Húsvét, az Algyői Faluház,
Könyvtár és Tájház zárva tart!
ÁPRILIS 10. (kedd) 18 óra – A Költészet Napja alkalmából: A bohóc és
a zsonglőr (Karinthyról és Kosztolányiról) – Kiss László (író, irodalomtörténész, kritikus, a Bárka szerkesztője) és Balogh Tamás (irodalomtörténész, író) előadása a Faluház emeleti klubtermében
ÁPRILIS 11. (szerda) 13–15 óra – a Településtisztasági Kft. fogadóórája
(Csókási Ágnes számlázási előadó)
ÁPRILIS 11. (szerda) 18 óra – “Hass, alkoss, gyarapíts” – kiállítás és
Költészet Napja a könyvtárban.
ÁPRILIS 10–14. (kedd-szombat) – Algyői Egészséghét 2007.
ÁPRILIS 14. (szombat) 9 órától – Algyői Szépségnap 2007. a Faluházban
ÁPRILIS 17–18. (kedd-szerda) 9-15 óra – Lakossági tüdőszűrés
ÁPRILIS 17. (kedd) 18 óra – Az Algyői Gazdakör taggyűlése a faluház
emeleti klubtermében (Széll Szilveszter)
ÁPRILIS 19. (csütörtök) 16 óra – A DALKIA Energia ZRT. fogadóórája
a faluház földszinti kistermében (Téma: távfűtés és számlázás Algyőn)
ÁPRILIS 19. (csütörtök) 17 óra – az Algyői Művészkör taggyűlése a faluház
földszinti kistermében (INFO: Gálné Nagy Ildikó)
ÁPRILIS 20. (péntek) 10-16 óra – A XV. Madách Szimpózium tavaszi
ülésszaka. A Madách Irodalmi Társaság konferenciája a Faluház emeleti
klubtermében.
ÁPRILIS 20. (péntek) 18 óra – Az Ősgyeviek Baráti Köre vezetőségi
taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Karsai László)
ÁPRILIS 20. (péntek) 18 óra – az Algyői Nőegylet taggyűlése a faluház
emeleti klubtermében
ÁPRILIS 22. (vasárnap) 15 óra – Szomszédoló a Faluházban.Vendég:
Mórahalom
ÁPRILIS 22. (vasárnap) 9 óra – Megyei sakkbajnokság 8. forduló:
Algyő-Mórahalom (dr. Gonda János)
ÁPRILIS 23. (hétfő) 16 óra – Ingyenes jogi szaktanácsadás a faluház
földszinti kistermében (dr. Gonda János)
ÁPRILIS 24. (kedd) 9-16 óra – Az Algyői Szivárvány Óvoda konferenciája a Faluház színháztermében
ÁPRILIS 27–29. (péntek–vasárnap) – Algyői Falunapok 2007.
ÁPRILIS 30. (hétfő)– Sportmajális a Sportközpontban
ÁPRILIS 30., május 1. (hétfő, kedd) – Az Algyői Faluház, Könyvtár és
Tájház zárva tart!

ÁPRILIS 02. (hétfő) 9-12 óra:
Vegyes ruha-, cipővásár.
ÁPRILIS 05. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-,
cipővásár a
faluház előtti parkolóban
ÁPRILIS 10. (kedd) 8-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár
ÁPRILIS 12. (csütörtök) 8-12 óra: Margó méteráru és
katonai ruha vásár
ÁPRILIS 13. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár
ÁPRILIS 16. (hétfő) 9-12 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes
iparcikk vásár
ÁPRILIS 17. (kedd) 8-13 óra:
Vegyes ruha-, cipővásár
ÁPRILIS 24. (kedd) 9-12 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes
iparcikk vásár

Algyői Sportmajális
A hagyományokhoz híven ez évben is megrendezik
a Sportmajálist, melynek időpontja: április 30. (hétfő).
Az immár hagyományteremtő céllal szervezett rendezvény a szokott helyen, az algyői Sporttelepen várja a
sportolni vágyó közönséget. A szervezők célja, hogy az
Algyőn élők részére tömegsport jellegű mozgási, versenyzési lehetőséget biztosítsanak – kispályás labdarúgás, kézilabda, és atlétikai sportágban. A legkisebbek jelentkezését várják aszfaltrajz versenyen,
papírsárkány reptetésen, a vállalkozó kedvű felnőttek
az íjászat nehézségeivel ismerkedhetnek, verseny
keretében. Sportáganként az egyéni, illetve a csapatversenyekben a legjobb versenyzőket oklevéllel és
tárgyjutalommal díjazzák.
A sportnap programja:
9.00 óra: Gyülekező a kocogni vágyók részére – Óvoda, Fehér iskola, Zöld iskola.
Megnyitó – Algyő, Sporttelep.
10.00 óra: Sportversenyek, családi vetélkedők:
Kicsiknek: Ovi foci, aszfaltrajz, játékos vetélkedők,
arcfestés.
Ifjaknak: Atlétikai ötpróba, futás, magasugrás, távolugrás, súlylökés, papírsárkány építés.
Felnőtteknek: „3 próba nomád módra”, női – férfi
kispályás labdarúgás, női – férfi kézilabda, lábtenisz
verseny.
13.00 óra: Eredményhirdetés.
A helyszínen büfé áll a résztvevők rendelkezésére,
egyéni bográcsos főzésre is lehetőség van. A sportolóknak kedvezményes áron, előzetes jelentkezés
alapján, ebédet biztosítunk. A sorsolások elkészítése és
a várható létszám miatt a csapatnevezéseket előre kérik
a szervezők: Kopaszné Demeter Irén 30/8576-018,
Radics Balázs 30/3107-934, Portörő Lajos 30/5110814.
Jó felkészülést, sikeres szereplést kívánunk!
Algyő Sportjáért Közalapítvány
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

