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Képeslap – az osztályról
„Egy húron pendülünk…” Ezt a mondatot írtuk a kör szélére, közepére
pedig azonosításként azt, hogy „2.B”. A piros és sárga kartonlapból készített
jelvényt mindenkinek átadtuk, mikor az osztály kirándulni indult… Mi, öten,
barátnők, akkoriban tényleg egy húron pendültünk… Az iskolai emlékek örök
útitársaink, kedves húgom!
Főpróbát tartanak az algyői iskolában, hogy minél jobban sikerüljön a ballagási ünnepség. Emlékezetes búcsúra készülnek a nyolcadikosok – emlékezetes
búcsúztatásra az alsóbb évesek és a tanárok. Fordulópont a ballagás. Még akkor is, ha életünk felén túljutva és visszanézve már tudjuk: a kitüntetett napok
emlékét gyorsan elhalványítják az utánuk következő hétköznapok. Mert melyik
nyolcadikos diák emlékszik az ovis ballagási ünnepségen elmondott versikére?
Mert melyik érettségiző tudja fölidézni az általános iskolai búcsúbeszéd lényegét? Mert melyik diplomás képes fölmondani a középiskolai osztálynévsort?
Egyikünk erre, másikunk arra a részletre fogékony, így egyikünk ezt, másikunk
azt a mondatot, képet, hangot, illatot, ízt, hangulatot raktározza el emlékezetében. A közös élmény egyes darabjai fölnagyítódnak, más részletei a semmibe
hullnak. De részünkké lesz az iskola. Aztán összeáll egy kép – rólunk is –, ha
együtt az osztály.
Az évfordulós osztálytalálkozó talán még a ballagásnál is izgalmasabb!
Az ötödik, tízedik…, harmincadik, negyvenedik… osztálytalálkozó kihívás.
Az osztálytársak, a volt tanárok előtt beszélni magunkról, a családunkról
és munkánkról, vagyis dióhéjban összefoglalni az elmúlt öt, tíz…, harminc,
negyven… évünket, hidd el, izzasztóbb, mint egy matek doga, vagy az érettségi
vizsgasor! Nem is vállalja minden felnőtt, hogy az osztálytársak ítélő széke
elé állva tegye mérlegre életét. Az évfordulós osztálytalálkozókat hanyagolók
nem akarják átélni a szembesítést-szembesülést egykori kamasz, vagy fiatalkori
önmagukkal. Mert ha máskor nem, az alma materbe visszatérve elénk lép a
Karinthy-féle fiatalember, aki szemtelenül kérdez, kérdez és kérdez: mi lett az
álmainkkal, hogyan alakultak a vágyaink, mit valósítottunk meg a terveinkből
– milyen felnőtt lett az egykori kamasz.
„Bezzeg az én időmben…”. Ezt a mondatot már a középiskolás is kimondja, vagy minimum gondolja, mikor az általános iskolai ballagók láttán
saját magára és osztályára gondol. E mondat eluralkodása ellen harcol önmagában a szülő, mikor iskolás gyereke helyzetének meghatározásához saját
iskolás korából eredő emlékekhez viszonyít. Egykor volt osztályunkról, az
ottani néhány barátról és a vetélytársról, az érdekes és a szürke arcokról, a
szerelmekről és a csalódásokról, a feleltetésekről és a házibulikról, a magyar
és a töri tanárról tanmesék lettek – gyerekeimnek. De most, mikor a lányom
ballagási ünnepségét követő hónapban saját ballagásunkra emlékeztető, évfordulós osztálytalálkozójára vagyok hivatalos, álmaimban is visszatérek – az
iskolába, az osztályba.
Gondolatban már most készülődöm, kedves húgom, hogy osztálybeli társaimmal folytassam a harmincnégy évvel ezelőtt elkezdett „beszélgetést”, hogy szemükbe nézve lássam egykori és mai tükörképem, hogy most is lezárjunk egy fejezetet és elkezdődjön egy újabb… Remélve: még mindig egy húron pendülünk.
Ölel nővéred:
Ágnes
TARTALOMBÓL
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Szent Iván-nap
és Múzeumok éjszakája
Ismét megünnepeljük az év legrövidebb éjszakáját
a tájházban – június 23-án (szombaton). Szent Iván
éjjele nemcsak az év legrövidebb, de a legvarázslatosabb éjszakája is. Különleges alkalom, amikor valami
különlegeset kell csinálni. Az előző évekhez hasonlóan a Faluház, Könyvtár és Tájház is varázslatosat,
különlegeset szeretne nyújtani az algyőieknek.
Program:
15 órától az Algyői Művészkör tagjaival közösen
díszítjük fel a szentiváni kaput, és feállítjuk a „rutafát”; miközben a nyugdíjas klub tagjai már az
esti vendéglátáshoz készülődnek; a Lovasklub támogatásával pedig bohócok járják végig a falut, és
az esti programokra invitálnak mindenkit.
18 órától Gyermekműsor (közreműködnek a Szivárvány Óvoda csoportjai, valamint a szegedi Babszem gyermek-tánccsoport).
19 órától A szegedi ROZSDAMARÓ EGYÜTTES
népzenei műsora.
19.30 órától Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar dallamai mellett esti vendéglátás: sült hal és
kemencében sült kalács.
20.30 órától Folytatódik a ROZSDAMARÓ EGYÜTTES népzenei műsora.
21.15 órától „A Nap és a Hold elrablása” című mese a
FIGURINA Animációs Kisszínpad előadásában.
22.15 órától Tűzzsonglőrök – az Új Atlantisz
előadócsoport zsonglőrei.
22.45 órától Hastáncosok.
23.15 órától Tűzvarázslás – sámándob rituálé (Nagy
Anita és társai) – Tűzugrás.
24 órától Szentiváni éneklés – mulatós kareoke verseny – közönségszavazás.
A helyszíni BÜFÉ a testet táplálja, míg a JÓSNŐ a
lelket.
Programsorozatunkkal kapcsolódunk a Múzeumok
éjszakája országos rendezvényhez is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Töltsük
együtt az év legrövidebb éjszakáját!
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Közérdekű tudnivalók

Védjük meg gépkocsinkat! (1.)
A rendőrséghez beérkező gépjárművekkel kapcsolatos feljelentések
tapasztalata, hogy a bűncselekmények
egy része – nagyobb odafigyeléssel
– megelőzhető lett volna.
A következőkben arra szeretnénk
felhívni az algyőiek figyelmét, mire
érdemes fokozottan ügyelni, hogy
megelőzzük a gépkocsi lopást.
1. Gépkocsi vásárlás
Különösen a használt autók vásárlásakor érdemes rendkívüli körültekintéssel eljárni. Az alváz-, és motorszám,
a gyártási év, a műszaki érvényességi
címke vagy a forgalmi engedély hitelességének ellenőrzése elengedhetetlenül
fontos, ezért vásárlás előtt célszerű
olyan szakember segítségét kérni, aki
segít az adatok ellenőrzésében.
2. A kulcs ellenőrzése
A gépjármű megvétele előtt célszerű
megvizsgálni annak kulcsait, ugyanis
a gépjármű lopásra a leggyakrabban a
reszelt kulcs használata utal. Érdemes a
gyári kulcsokhoz ragaszkodni, amelyek
ismertetőjele az, hogy a kulcs műanyag
részén, vagy a fémszáron a gyártó cég
neve, vagy emblémája látható. Ha a
kulcson semmiféle jelzés nincs, akkor
az másolat, amelyről felvilágosítást kell
kérni az eladótól. Próbáljuk ki, hogy a
kapott kulcs nyitja-e az autó valamennyi zárát! A zár alapján készült kulcs
ugyanis a gépkocsi zárszerkezetei közül
nem mindegyiket működteti.
3. Mechanikai védelem
A megelőzés hatékony eszköze lehet a jól megválasztott mechanikai zár.
Nagyfokú védelmet érhetünk el a különféle kerékbilincsek, kormány-, pedál-,
és/vagy sebváltózárak használatával.

4. Elektronikai védelem
A legnehezebben az elektronikus indításgátlóval (immobilizer) felszerelt
gépjárművek lophatók el. A szakszerűen
beszerelt, vagy gyári indításgátló
készülékek a tolvajok által gyakorlatilag nem hatástalaníthatók, mivel az
ajtók bezárásakor átmenetileg üzemen
kívül helyeznek több, a motor folyamatos működése szempontjából nélkülözhetetlen alkatrészt, vagy részegységet (indítómotor, gyújtás, motorvezérlés és üzemanyag-ellátó rendszer).
5. Figyelemfelhívó jelzések alkalmazása
Megelőző hatással bírhat az autó
üvegeinek szélébe gravírozott kicsinyített rendszám. A gépjárművet így
könnyű azonosítani és nem érdemes
hamis rendszámmal újból forgalomba
hozni.
Hasonló megoldás az UVSM
(Ultra Viola Safe Mark), amely során
egy szabad szemmel nem látható festékkel írják fel az azonosítási jeleket a
gépkocsi karosszériájára, a belső kárpitra, a műanyag tartozékokra, továbbá
titkos helyekre. Az ultraviola fény hatására olvasható jelek az esetleges szétbontást követően is lehetővé teszik az
azonosítást.
Kérjük az algyőieket, hogy értékeikre, tulajdonukra fokozottan figyelni
szíveskedjenek!
Amennyiben bűncselekményt észlelnek, avagy bűncselekmény áldozatává válnak, kérjük, hogy értesítsék a
rendőrséget az ingyenesen hívható 107es, vagy 112-es segélyhívó számon!
Együttműködésüket köszönjük!
Szegedi Rendőrkapitányság

A Lambris is segíti
a művészköri játszóházakat
Az Algyői Művészkör, valamint a szervezők és elsősorban a gyermekek nevében szeretnénk megköszönni a tárgyi felajánlást a Lambris
Bútoripari Kft.-nek, Lénárt Ferencnek és munkatársainak, hogy segítségükkel a Falunapokon, valamint az új Algyői Lovasudvar nyílt napján
– kézműves játszóházainkat segítette.

Reformátusoknak
Istentiszteleten vehetnek részt az algyői reformátusok a szokásos helyen június 24-én, (vasárnap).

Mozi a könyvtárban
Megidézi a Casablancát A fehér hercegnő című 2005 egyik legjobb
filmjéről írták: a James Ivory még sosem mesélt ennél szebb történetet.
A harmincas évek virágzó Sanghajának varázslatos világába jutunk a
Filmklubbal – június 22-én (pénteken) 18 órakor az algyői könyvtárban. A két főszereplő: Ralph Fiennes és Natasha Richardson.

Borbála: június 9-től
A Borbála Fürdő értesíti kedves vendégeit, hogy a pót- és garanciális karbantartási
munkálatok elvégzése után, a nyitás időpontja:
június 9. 8 óra.

Úszótanfolyam
a fürdőben
Az úszni nem tudók, vagy a gyenge úszók
számára tanfolyamot indít a Borbála Fürdő.
Az úszó tanfolyam június 18-án (hétfőn) 16
órakor kezdődik. Jelentkezés: a helyszínen,
vagy az 517-520 telefonszámon.

Úszóedzés
a Borbála Fürdőben
Várjuk azon gyerekek jelentkezését, akik
az úszósport iránt érdeklődnek!
Részvételi feltétel: alapszintű úszás tudás.
Az edzések időpontja: minden kedden és
csütörtökön 15 órától.
Jelentkezés személyesen a fürdőben – Magosi Krisztina és Zsura Zoltán edzőknél.

Borbála
nyári programjai
Minden szombaton 20-tól 24 óráig éjszaki
fürdőzés a Borbála Fürdőben. Aquafitnessedzések. Bébiúszás. Felnőtt úszásoktatás.

Bérlet árusítás
Az arra jogosultak autóbusz bérleteiket június 1-jén, illetve 4én, 5-én (hétfő-kedd) 9-17 óra között vehetik át, illetve vásárolhatják meg az algyői faluház földszinti kistermében.
A bérlet árusítás július, augusztus hónapban szünetel.
A szeptemberi bérletek árusításának időpontját lapunk augusztusi számában közöljük.

Köszönet az ikonért
A hírhozó Gabriel arkangyal ikonját köszöni az Algyő Hírmondó szerkesztőbizottságnak is helyet adó algyői könyvtár
Bakó Tibornak.

Aprók

Redőny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés. Telefon: 06-30/953-0395.
Idei bárányok – 3 db, kosok,
vietnámi kan eladó. Érdeklődni:

a 06-70-617-9050 telefonszámon.
Számítógép javítást és – bővítést
vállalok. Telefon: 06-70/33-33596.
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Önkormányzat

Május 30-án üléseztek a képviselők

Belső kerékpárút
Tájékoztatók, beszámolók, jelentések uralták az algyői
képviselő-testület május végi ülését.
A képviselők – a napirend szerint – tájékozódtak a polgármesteri hivatal és az intézmények informatikai rendszeréről.
Értékelték – többek között – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását. Állást foglaltak a Tisza Volán Zrt. menetrend módosítási tervéről. A testület döntött a gyógytornászi
tevékenység ellátásáról, illetve kiírta az önkormányzati tulajdonú, megüresedett bérlakásokra szóló pályázatot. Meghallgatták a képviselők az községi haszonbérleti földekről szóló
tájékoztatót. Zárt ülésen határoztak az önkormányzati cégek
múlt évi beszámolójáról.
Az üdülő és rekreációs területeket összekötő kerékpárút

hálózat kiépítésének terve is az önkormányzati képviselők elé
került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázatra
augusztus végégig kell benyújtani az elképzeléseket.
Az algyőiek terve az, hogy belső kerékpárúttal kössék össze
a község különböző részein elhelyezkedő, idegenforgalmi
szempontból is kiemelt funkciójú pontjait. Így biztonságosabban lehetne kerekezni 4 útszakaszon: a Téglás utcán (a Géza
utcai saroktól a Szabadidő központig, illetve az ellenkező
irányban: a körforgalomig), a Téglás-Géza utca sarkától a 47-es
útig, továbbá a Borbála Fürdőtől a Kastélykert utcáig (a Komp
utcai sarkáig). E belső kerékpárút kapcsolódna a szegedi kistérségben ezután kiépítendő Szeged–Hódmezővásárhely közötti kerékpárúthoz.

Április végén: zárszámadás, iskolai és szociális ügyek

Terítéken a pénz
Az önkormányzat múlt évi költségvetési rendeletének módosításával
kezdte munkáját áprilisi ülésén az
algyői képviselő-testület. A dr. Piri
József polgármester irányításával
tanácskozó képviselők elfogadták az
önkormányzat múlt évi zárszámadását,
illetve döntöttek a pénzmaradvány felhasználásáról.
Az önálló gazdálkodás alapja
Algyőn is a helyi adó. Az adóbevételek
alakulásáról is tájékozódott a testület.
Március végéig összesen 2065 adózó
gyarapította a községi bevételeket.

Építményadót 29, a vállalkozók kommunális adóját 372, helyi iparűzési adót
265, gépjárműadót 1399 algyői fizet. A
közös kasszába a négyféle adó közül
a legkisebb bevételt (1,5-3 millió forintot) a vállalkozók kommunális adója
hozza, az építmény- és a gépjárműadó
nagyjából azonos nagyságú pénzforrás,
míg a legjelentősebb tétel az iparűzési
adó.
Az adózással kapcsolatos ügyek intézése folyamatos, naponta átlagosan
tíz ügyféllel külön is foglalkoznak a
polgármesteri hivatal munkatársai.

Virágtenger a ház körül
Algyő Nagyközség Önkormányzata
felhívással fordul Algyő lakosaihoz, lakóközösségeihez, intézményeihez, vállalkozásaihoz lakóhelyünk virágosabbá tétele érdekében.
Az alábbi kategóriákban versenyt hirdet:
1. A legszebb virágos előkert
2. A legvirágosabb erkély
3. Rendezett utcakép
4. A legszebb virágos lépcsőház
5. Tiszta udvar, rendes ház
Értékelés: 2007. májustól szeptemberig
A szakemberek folyamatosan járják a falut, fotóznak és pontoznak,
figyelembe véve a virágnyílás különböző szakaszait.
Eredményhirdetés: 2007. október 1-jén, Algyő napján.
A fotók 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 – augusztus 31-ig.
Jelentkezés, további információ: a (62 )267-567-es vagy a 20/44453-58-as számon, illetve e-mailben az rdohany@freemail.hu címen.
A versenyben szereplő virágos részeket bizottság értékeli, szakembereinek közreműködésével.
Algyő Nagyközség Önkormányzata

Az Algyői Lovasklub Egyesületnek
adta át az önkormányzat a Kastélykert
utca 44. számú ingatlant.
Előtte azonban az önkormányzat 2,5
millió forintért rendbe hozatta a belső
udvart, az épületet átalakíttatta.
Így lett alkalmas arra, hogy ott
edzéseket, lovas oktatást tarthasson az
egyesület.
Az általános iskola elsős, valamint
negyedik évfolyamának létszámát is
meghatározta a képviselő-testület,
miközben tájékozódott – többek között
– a szociális ellátás idei alakulásáról.

Parkfenntartási
napló
A nyári hónapok beköszöntével két fő munkára korlátozódik a parkfenntartás: öntözés és fűnyírás – minden
mennyiségben.
Megvalósítandó teendőink a következők: A Fő téren
lévő fák átvizsgálása, adott esetben újrakarózása.
A Bartók Béla utcai játszótéren biciklitárolót helyezünk
ki (lakossági kérésnek eleget téve), megkönnyítve ezzel a
távolabbról érkezők parkolási gondjait. Ugyanezen a téren
kialakítunk a bejárat felől korlátot vagy kiskaput, mely azt
a célt szolgálná, hogy a gyermekeket picit elzárjuk az úttest forgalmától.
A Búvár utcai park oldalán virágládákat helyezünk ki,
elválasztva a növényeket az út mellé parkoló autóktól.
A körforgalom kis szigeteit mulccsal terítjük be, mely
dekoratívabbá válik és nem utolsó sorban a gyomosodással is kevésbé kell számolnunk. A bekötőúton a kiszáradt
fákat is újratelepítjük.
Kedves algyőiek!
Kérjük, tereink állapotát őrizzük meg a maguk szépségében! A növényekre és a burkolatokra is szenteljünk
figyelmet!
A helyi önkormányzatunk önökért szépíti, rendezi a
környezetünket.
Gyeviép Kht.

Oktatás
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Emléktábla az ovinak

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

Gyermeknapi köszönet
A GELATO ITALIANO Kft. a gyermeknap alkalmából a
tölcséres fagyis meglepetéssel örömet szerzett a gyermekeknek.
Köszönet e meglepetésért!

Az új nevelési év elé
A Szivárvány Óvodába a 2007-2008 nevelési évben a gyermeklétszám az alábbiak szerint alakul.
A 2006-2007 nevelési évben járó gyermekek száma: 182 fő.
Ebből iskolába iratkozottak száma: 32 fő. Régi óvodások száma:
150 fő.
A 2007-2008 nevelési évre beiratkozott gyermekek száma: 23
fő. Ebből 2007. szeptember 30-ig betölti a 3. életévét: 15 fő;
2007. október 1–december 31. között tölti be a 3. életévét: 8 fő.
Tehát a 2007–2008 nevelési év óvodába járó gyermekek száma:
173 fő. A 6 csoportra az átlaglétszám 29 fő.

Szakmai nyílt nap az óvodában
Az algyői óvoda születésének 75. évfordulóját megelőző napon, május 17-én délelőtt az óvodánkban már működő Montessori pedagógia és az ebben a tanévben bevezetett Kompetencia-alapú óvodai nevelési program elméleti és gyakorlati
alkalmazásának bemutatóját tartottuk. Nagy volt az érdeklődés
a tanítók és óvodapedagógusok részéről. A Törpike és Pillangó
csoportban a pedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazásával
és összehangolásával, harmonizációjával ismerkedhettek meg
az érdeklődő vendégek. A délutáni szakmai konzultáción két
neves előadót köszönthettünk.
Stefán Mariann, a Magyarországi Montessori Egyesület elnöke
a Montessori pedagógia időszerűségéről tartott előadást. Ternainé Fodor Mariann, a Térségi Iskolák Óvodák Központ szakértője
pedig a kompetencia-alapú óvodai nevelés jelentőségét és mindkét óvodai nevelési programból a készségfejlesztést emelte ki
előadásában. Az előadók elismerően értékelték a szakmai napot
és az ehhez kapcsolódó gyakorlati bemutatókat.
A program kötetlen szakmai tapasztalatcserével folytatódott
a meghívott vendégek és az óvoda kollektívája között. Nagyon
jól éreztük magunkat, valamennyi résztvevő elégedetten és új
ismeretekkel gazdagodva búcsúzott óvodánktól.
Dr. Dózsa Györgyné, Görög Annamária
óvónők

Továbbtanulás
A 2006-2007-es tanév 35 nyolcadik osztályos tanulója közül 5
(14%) gimnáziumban, 23 (66%) szakközépiskolában és 7 (20%)
szakiskolában folytatja tanulmányait. Az Algyői Általános Iskola tanulóinak 77%-át az 1. helyen, 17%-át a 2. helyen és 6%át a 3. helyen megjelölt intézménybe vették fel.
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Így ünnepeltük a 75. születésnapot
Az algyői óvoda alapítási évfordulójának méltó megünneplésére
a kollektíva már a múlt év ősze óta készült, hogy minél színvonalasabb programokat állíthasson össze. Egyéni javaslatainkat közösen
megbeszéltük, a feladatokat egymás között elosztottuk. Így került sor
a régi óvodai dolgozók felkutatására, a meghívók, és egy kiadvány
tervezésére, fényképek, régi játékok, gyermekrajzok, gyermekmunkák
gyűjtésére, ajándékok készítésére.
Lázas munka hatotta át mindennapjainkat. Nagyon sok érdekes dologra bukkantunk múltunk felderítése közben.
A fiatalabb óvónőknek különösen nagy élményt jelentett a
gyűjtőmunka; a régi játékok, mesekönyvek, segédkönyvek, a szokások,
a napirend, a naplók és a sok-sok feledésbe merült esemény föltárása.
Az óvoda dolgozói közül többen maguk is ide jártak, majd gyermekeik
és unokáik is az algyői oviban cseperedtek föl.
Elkészült az óvodánk múltjáról és jelenéről szóló, 20 oldalas kiadványunk, melynek megjelenésével még több fény derült az óvodai oktatás-nevelés múltjára, óvodánk alapítására, fejlődésének történetére.
A megnyitó ünnepségen a gyermekek verssel köszöntötték a vendégeket, majd Karsai Lászlóné, az óvodavezető köszöntőjében kiemelte,
hogy „1932 jelentős évszám a település történetében, hiszen ebben az
épületben kapott helyet egy óvodai csoport, ahol most helyezzük el az
emléktáblát. A 40-es években újjáépítették és állami intézményként
működött. Büszkék vagyunk az elődökre, hiszen nagyot alkottak és
alapot adtak a mai kor neveléséhez. Ha felidézzük emlékezetünkbe a
boldog gyermekkori emlékeket a kezdetektől napjainkig, hatalmas
fejlődést tapasztalhatunk – különösen az utóbbi 10 évben az épületek,
férőhelyek, a személyzet számának növekedésében, valamint a berendezési tárgyak, bútorok, játékok, foglalkozási eszközök és az udvari élet
feltételeinek megteremtésében.
Mindezt köszönhetjük Algyő Nagyközség Önkormányzatának.
A nevelőmunka tartalma is időről-időre változott, követve az adott
kor igényeit, és napjainkig megőrizte azokat az elemeket, amelyek az
óvodai irányzatok során megfogalmazódtak és ma is korszerűek.”
Emléktáblát avattunk, melynek leleplezésére felkértük Molnárné Vida
Zsuzsanna alpolgármester asszonyt és Herczeg József képviselő urat.
Emléktáblánkat megálmodta és megformázta: Molnárné Süli Zakar
Zita, színeket varázsolt rá, kiégette Bukorné Bérczi Csilla. Az emléktábla az óvodánk sajátosságát tükrözi, a gyermekekhez közel álló színes
kerámia. A gyermekek összekulcsolt kezei az egymás elfogadását jelentik, miközben egy nagy „M” betűt alkotnak, amely Montessori Mária
nevét jelképezi. Gondolatait mi is magunkénak valljuk. „Szeressük a
gyermeket és segítsük, ahol csak lehet, sőt igyekezzünk megérteni. Mert
szeretni még nem jelenti, hogy meg is értjük, de a megértés már kétségen kívül szeretet.”
Az ünnepség megható részeként a régi épület tornaszobájában berendezett kiállítás megnyitására Paulisz Béláné Gizike óvó nénit kértük
fel, aki 1953-tól vezetőként dolgozott intézményünkben. A régmúltat
felidéző élményeivel fejezte ki jókívánságait.
Az óvoda játszóudvarán emlékfát ültettünk. A gyermekek zenés körjátékával köszönték meg Juhász Sándor képviselő úrnak a támogatást.
A délutáni gyermekműsor koronázta meg, s zárta le az ünnepséget a
faluházban. A gyermekek bemutatták tehetségüket – mesekeretbe foglalt szereplésükkel. Óriási meglepetés volt a két óriási születésnapi
torta, amelyből mindenkinek jutott egy-egy szelet.
A színpadot textilből készült, emblémás zászló díszítette, amelyet
Gálné Nagy Ildikó helyi népi iparművésznek köszönhetünk. A Nőegylet
tagjai a virágos dekorációval, a kiállítás rendezgetésével szereztek
örömet számunkra.
Jó volt együtt ünnepelni és visszaemlékezni, apró örömet szerezni,
erőt meríteni a további nevelőmunkánkhoz!
Óvónők
*

Köszönet:

– Algyő Nagyközség Önkormányzatának a jelentős támogatásért,
amellyel hozzájárult ahhoz, hogy kellemes környezetben nevelhessük
gyermekeinket.
– A Polgármesteri Hivatal csoportvezetőinek és dolgozóinak az
ügyviteli munkáért, a segítőkész közreműködésükért.
– A Boldog Gyermekkor Alapítvány kuratóriumi tagjainak, mert figyelemmel kísérik programjainkat, és támogatásukkal örömet szereznek gyermekeinknek.
– A civil szervezetek együttműködéséért a programok sikeres
megvalósításához nyújtott támogatásukért.
– Nem utolsó sorban azoknak a személyeknek, akik tárgyakkal
gazdagították a kiállítását.

Oktatás
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Szemétszedés
Április 21-én községi szemétszedési akcióban vett részt iskolánk 12
tanulója, Varga Ágnes kíséretével. A
szorgoskodók a munka után gulyáslevessel és palacsintával kedveskedett a Faluvédő Civil Szervezet.
Egyik tanulónk mondta az akció
után: „Most, hogy ezt láttam, soha
többet nem dobok el semmit!”

Júniusi iskolai napló
Időpont:
1.
7.
14.00
8.
14.00
8-ig
11.
12.
13.
14.
15.
17.00
18-20.

Program:
Tanulmányi kirándulások.
Vidám napközi zárás.
Év végi osztályozó értekezlet.
Tartós könyvek begyűjtése.
Zöld kártya jutalomút – tanítás nélküli nap.
„Ökofa” jutalomút– tanítás nélküli nap.
Úszónap a Borbála fürdőben.
Ballagási főpróba.
Ballagás és tanévzáró ünnepség.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Fórum
Iskolánk évről-évre megrendezi Föld napi fórumát a faluházban. Az idein – április 20-án – meghívott vendégünk volt dr.
Piri József polgármester, Vidovenyecz Vivien, a CSEMETE szakembere és Nagy Edina, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
szakembere.
A gyerekek feltették felmerülő kérdéseiket a vendégeknek
– például: Miért más a színe az újrapapírnak, mint a hagyományosnak? Mit csinálnak az elhasznált elemmel? Mi történik,
mit csinálnak akkor, ha műanyag palack kerül az üvegek közé?
Algyőn miért egy szemetes autó viszi el a szelektíven gyűjtött
hulladékokat? Elmondhatjuk, hogy kérdéseinkre minden esetben
érthető és kimerítő válaszokat kaptunk.

Megyei természetismereti vetélkedő
A Madarak és fák napja alkalmából megyei szintű, játékos
természetismeretei vetélkedőt rendeztünk az Algyői Általános
Iskolában. A megyéből 18 iskola alsó tagozatos diákjainak csapatai mérték össze tudásukat a „Csak együtt létezhetünk” címmel meghirdetett versenyen. Minden csapatnak egy-egy 3 perces
bemutatkozó műsorral kellett készülnie az év madaráról, a mezei
verébről, vagy az év fájáról, a szelídgesztenyéről. A feladatok
között szerepelt például: állathangok felismerése, a mezei veréb
jellemzése, keresztrejtvény, madarak összegyűjtése az iskola udvarának falán lévő rajzokról, gesztenye keresés a fűben. Az algyői
Vámos Cukrászda jóvoltából egy 60 szeletes gesztenyetortával
kedveskedhettünk minden résztvevő gyereknek és pedagógusnak; valamint a Flóratom Kft. jóvoltából minden felkészítő pedagógus egy-egy szál gerberát is kapott. Külön szeretnénk megköszönni az Algyői Általános Iskola Alapítványának a gyerekek
jutalmazásában nyújtott segítségét.
A verseny eredménye: I. helyezett lett a Csirip csapat: Papp
Roland 2.b, Daróczi Dénes 3.b és Boldizsár Anna 4.b (Algyői
Általános Iskola). II. helyezett: a Kikelet csapat: Plantak Christine 2.a, Rakonczai Kitti 3.a és Csizmadia Nóra 4.b (József Attila
Általános Iskola, Hódmezővásárhely). III.: a Rejtek csapat: Héjja Rebeka 2.b, Posta István 3.b és Blázsik Péter 4.b (Ének-Zenei
Általános Iskola, Csongrád). A vetélkedőn nyújtott színvonalas
szerepléséért minden csapatnak gratulálunk, és reméljük, hogy
jövőre mindegyikükkel újra találkozunk!
Szebeni Lászlóné és Szivacski Angéla

5

Víz világnapjától a Föld napjáig

Sikeres pályázataink
A Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete és
az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósága „Küzdelem a vízhiánnyal” címmel pályázatot hirdetett. A
pályázatra az alsósok különböző technikákkal készítettek rajzokat. A pályázaton II. kategóriában 3. helyezést ért el a 2.a osztály
munkájával.
A Szegedi Vadaspark által meghirdetett „Kedvenc állataim,
érdekes élményeim a Vadasparkban” című rajzpályázatra az
alsós diákok egyénileg készítettek rajzokat. A több mint 500
beérkezett alkotásból a Szegedi Vadaspark kiállítást rendezett,
amelyen megtekinthető Német Éva 1.b, Bodó Árpád, Hídvégi
Anikó és Kun Szabó Klaudia 4.b osztályos tanuló munkája is.
A Víz világnapjától a Föld napjáig tartó rendezvénysorozatunk
„Mi lesz veled hulladék?” elnevezésű pályázatára nagyon sok
óvodástól is kaptunk rajzot. Az ovisok között a következő eredmények születtek: I. helyezést ért el Schulcz Károly (Pillangó
csoport), II. helyezett Molnár Gergő (Margaréta csoport) és III.
Vágó Natália (Süni csoport). Az iskola pedagógusai és diákjai
nevében nagyon köszönjük minden rajzoló ovisnak a munkáját!
A Szegedi Vadasparkban a Víz Világnapja alkalmából ebben
az évben is színes program várta március 20-án az iskolás csoportokat. Vízzel kapcsolatos, érdekes feladatokat, rejtvényeket
oldottak meg ezen napon az alsó tagozatos tanulóink. A csodálatos, különleges állatok mellett a több mint 500 alkotásból rendezett rajzkiállítást is megtekintették.
A Zöld Munkaközösség tagja

A Füvészkertben jártunk
Április 20-án a Szegedi Füvészkert iskolánk 54 tanulóját
és kísérő tanárait látta vendégül a Föld napja rendezvénysorozat egyik momentumaként. Érkezésünkkor a Füvészkert
igazgatónője köszöntött minket, majd egyetemisták által
szervezett és vezetett játékos tudáspróbáján vettünk részt, ahol
a szelektív hulladékgyűjtéstől a növény- és állatismereten át a
virágpalántálásáig különböző érdekes feladatokat kellett megoldani a kertben bolyongva. A nap végén a saját kezűleg ültetett
virágokat, valamint a Füvészkert növényeit ábrázoló képeslapokat vihettek haza a gyerekek az értékes nap emlékére.
Molnár Angelika Katalin és Dobó Gyöngyi

Zárónap a Szabadidőközpontban
Hagyományainkhoz híven játékos vetélkedővel zártuk április 21-én a Víz világnapjától a Föld napjáig tartó rendezvénysorozatunkat az algyői Szabadidőközpontban. A gyerekek
a zöld iskola épülete előtt gyülekeztek és a töltésen mentek a
Szabadidőközpontba. Az állomásokon minden feladat a „hulladék” köré csoportosult. Külön-külön vetélkedtek az 1-2. osztályosok, a 3-4. osztályosok és az 5-8. évfolyamosok. Az alsósok
feladatai között szerepelt – például: Hulladékos TOTÓ, Szófejtő
rejtvény, Hulladékos memóriajáték, Hulladékos képkirakó,
színes pálcikák válogatása csipesszel és különböző anyagok
felismerése tapintással.
A felsősöket Fűzné Kószó Mária, a SZTE Biológia Tanszékének főiskolai adjunktusa vezetésével főiskolai hallgatók várták a
különböző állomásokon. Az összeállított feladatok között szerepelt például: Hulladék activity, Hulladék-simogató, Képregény,
Bevásárló lista, Világutazó termékek; s nagy sikert aratott az osztályok között a Hulladék-szobor készítés. Az Algyői Általános
Iskola Alapítványa pénzbeli jutalommal díjazott minden osztályt
a helyezésétől függően. Az eredmények: 1-2. osztályosok közül
I. helyezett lett a 2.b; a 3-4. osztályosok közül I. helyezett lett a
4.b; az 5-8. évfolyamosok közül I. lett a 8.a, II. lett a 7.a és III. lett
az 5.a osztály. A gyerekek nagyon örültek a szabadban eltöltött
délelőttnek és nagyon élvezték a sok, ötletes, játékos feladatot.
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Hirdetés
Algyői lakos
autóvillamossági
szerelést
vállal.
Tel.: 30/2782-489

Szobafestést
Mázolást
Ta p é t á z á s t
Glettelést
Lépcsőház festést
Mindenféle
festőmunkát
garanciával,
rövid határidővel
vállalok.
Hívjon,
megegyezünk!
Koza Ferenc
62/267-517vagy
70/235-0566

Az Algyői VSM BT
konténeres
törmelékszállítást
vállal.
Ár:
4 m3-es konténerrel
11.000,– Ft
7 m3-es konténerrel
17.000,– Ft
Érd.:
06-20-9823-107
vagy 06-20-979-1088-as
telefonszámon.

A Mozgáskorlátozottak
és egyéb fogyatékkal
élők
Csongrád megyei
csoportjának
titkár-választása
június 12-én 15 órakor
lesz a faluházban.
Kérjük a tagok feltétlen
megjelenését!

HÍZÓK
KETTÉHASÍTVA
100-tól 140 kg-ig
ELADÓ!
390 Ft/kg

MEZŐGAZDASÁGI

Érdeklődni:

Jelentkezni:

Mészáros György,
Téglás u. 85.
Telefonszám:
06-20/327-3573

MUNKÁRA
KERESÜNK
EMBEREKET!

Régiséget
Festményt
Porcelánt

„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

T.: 06-30/470-6981

126. Polski Fiat-hoz

120 m2-es Layher

4 db kerék,

homlokzati állvány

Egyéb régi
használati
tárgyakat
vásárolok fel.

új külső - belső

bérbe adó.

gumikkal eladó.

Érdeklődni:

Érdeklődni lehet:
a 06-30/248-71-99

Suti István – telefonszám:

telefonszámon.

06-30/987-4060.

Frisset, házit!!!
Húshibrid házi baromfi,
folyamatosan előegyezhető!
Hús hibridek 1,5–2,4kg
Éves kakasok 5–6kg (októberre)

Hóvirág utca 34.
Telefonszám:
62/267-108.

Berkó autószerviz
Autóvillamosság: autóklímák töltése-javítása
Kisteher- és személyautók garancián túli szervízelése,
vizsgáztatás.
Féktárcsák, betétek, csapágyak
Vezérműszíj, vízpumpa, olaj,
Olajszűrő. Levegőszűrő csere
ABS, haladásjeladók, injektor, elektronikus gyújtás,
generátorok javítása
Üzlet, és műhely: Szeged, Algyői út 51.
Tel/fax:62/452-750
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27/A.Tel/fax:557-768, 557-769
Nyitva: h–p 8–17, szo: 8–12
Rádiótelefon: 20/925-8386

Algyő, Kastélykert u. 169
Mobil: 06-20/914-5112
06-20/598-8836
Anyagi gondjai vannak?
Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolással,
ingatlan fedezettel, hitelközvetítési díj nélkül.

O LAKÁSÉPÍTÉS, LAKÁSVÁSÁRLÁS,BŐVÍTÉS
O FELÚJÍTÁS, SZOCPOL IGÉNYBEVÉTELE,
O SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK,
O MEGLÉVŐ HITELEK KIVÁLTÁSA
KEDVEZŐBBRE,

O SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR FELVEHETŐ
További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102, 267-567
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Gyűjtemények tára

A csorba sikere

Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház kiállítás-sorozatot
rendez algyői lakosok gyűjteményeiből. A kezdeményezés
célja, hogy bemutassa azon gyűjteményeket és tulajdonosait,
akik évek óta hódolnak gyűjtőszenvedélyüknek.
Kérjük azokat, akiknek birtokában van bármilyen gyűjtemény,
jelentkezzenek, hogy megmutassuk kincseiket mind több embernek! A gyűjtemény bármilyen témájú lehet (képeslap, játék,
gyufásdoboz, szalvéta, iratok, bélyeg, kulcstartó stb.)
Telefonos egyeztetés után a gyűjteményeket megtekintjük, és
ezután döntünk a kiállítás lehetőségéről.
Jelentkezni és bővebb felvilágosításban részesülni a Tájházban személyesen vagy a 268-220-as telefonszámon lehet.

Az Algyői Borbarátok Női Szövetsége a Csongrádon
megrendezett „Gasztrománia” nemzetközi főzőversenyen az
egyéb kategóriában 1. helyezést ért el erdélyi csorbalevesével
– április 30-án.

Könyvbemutató és kiállítás

Az algyői templom és plébánia
Az ünnepi könyvhét alkalmából június 5-én (kedden) 18 órakor Baghyné Makra Ilona új könyvének bemutatójára várjuk az
érdeklődőket a könyvtárba. A könyv a Bába és Társa nyomdában
készült. A szerzővel dr. Berta Tibor, a Csongrád Megyei Levéltár
főlevéltárosa, igazgatóhelyettese beszélget.
Ugyanekkor a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója
alkalmából plakát és dokumentumkiállítás nyílik a könyvtárban.

Az algyői könyvtár tájékoztatja olvasóit, hogy június 14-én
(csütörtökön) szakmai továbbképzés miatt zárva tart.

Nyári sporttáborok
ámogatása

Sporttábort szervez a Gyevitur Kft a Borbála Fürdőben – heti
turnusokban (hétfőtől-péntekig 9-16 óra között).
A táborokba június 18-tól augusztus 24-ig lehet jelentkezni.
Jelentkezés: június 11-től 18-ig folyamatosan a fürdőben,
vagy az 517-520, valamint a 30/ 3 369 853 telefonszámon.

Az Algyő Sportjáért Közalapítvány 2007-ben is támogatja a
nyári szünetben sportoló diákokat. A Kuratórium várja azoknak
a szervezőknek a jelentkezését, akik a nyári szünidőben algyői
gyerekek részére sporthoz kötötten, több sportágat felölelve
tábort szerveznek. Az alapítvány célja, hogy a támogatással minél több helyi gyerek kedvezményes feltételekkel sportoljon, és
töltse kellemesen a nyarat. Reményeink szerint a sporttal való
ismerkedés és annak gyakorlása nagyban hozzájárul e korosztály
egészséges életmódjának kialakításához.
Támogatási feltételek:
a sporttáborban résztvevők korhatára 5–16 év (algyői kötődés:
lakhely, szülők munkahelye stb.);
egész napos felügyelet biztosítása; sportági szakemberek alkalmazása;
csoport létszám: minimum 10 fő.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Sporttábor megnevezése, helyszíne, időpontja;
a tábor díja: Ft/fő/hét (költségek részletezése);
részletes programterve;
sportági szakemberek rövid bemutatása;
szervező neve, telefonszáma.
Szétosztható támogatási keret 300.000 forint, melynek táboronkénti mértékéről a Kuratórium dönt.
A pályázat beadási határideje: június 20.
Elbírálás: június 30.
A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani: Algyő
Sportjáért Közalapítvány 6750 Algyő Kastélykert u. 40.
További információ: Bajusz János, tel.: 06 20/928-6144

Zárva a könyvtár

Sporttáborok a fürdőben

Nyári táborok Algyőn
I. Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 2007. nyarára az
alábbi táborokat hirdeti meg:
2007. június 25-29.: Lovastábor az Algyői Lovasklub
Egyesülettel (helyszíne a Tájház és a Lovasudvar). INFO: Bakos
István elnök: 30/223-0017, algyoilovasklub@freemail.hu .
2007. július 2-6: Süli András Művészeti Alkotótábor az Algyői
Művészkörrel (helyszíne a Szabadidőközpont). INFO: Gálné
Nagy Ildikó elnök: 62/268-239, galneildiko@freemail.hu .
2007. július 9-13: Színjátszó Tábor (helyszíne a
Szabadidőközpont és a Faluház). INFO: Faluház, Bereczné
Lázár Nóra: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu .
2007. július 16-20: II. Algyői Médiatábor (helyszíne a
Szabadidőközpont és a Faluház). INFO: Faluház, Bereczné
Lázár Nóra: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu .
2007. július 23-28: Honismereti Tábor (helyszíne a Tájház és
a Szabadidőközpont). INFO: Faluház, Bene Zoltán: 62/517-173,
faluhaz@algyonet.hu .
Valamennyi táborról a faluházban is kaphatnak felvilágosítást
az érdeklődők. A táborok napközis jellegűek, napi háromszori
étkezést biztosítunk a résztvevőknek. Minden tábor minimum
15 fő jelentkezővel indul!
A részletes programról, a jelentkezés feltételeiről a
későbbiekben adunk tájékoztatást!
Amennyiben testvérek jelentkeznek valamelyik táborunkba,
úgy fejenként 1.000 Ft kedvezményben részesülnek! Aki minimum 3 táborunkba jelentkezik, az táboronként 2.000 Ft-tal kevesebbet fizet!

Hirdetés
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TÉRBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE
Beton tér- és falburkolatok készítése,
különleges,
üzletekben nem kapható mintákkal is.

Egyedi megrendelés alapján, akár színesben is,
elkészítjük járdák, utak, lábazatok, ablak és
sarokdíszítő burkolatát.
Érdeklődni: 06-70-581-76-78

SÍRKŐKÉSZÍTÉS

2007. júniusi Hírmondó

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:
55 l, 110 l
Kerti koposzt: 55 l, 110 l
Algyő, Kastélykert u. 169
Mobil: 06-20/9145112
06-20/5988836

TEMETŐ MELLETTI VIRÁGÜZLET
várja régi és új vásárlóit megújult árukészlettel.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN KÍNÁLUNK:
GRÁNITSÍROKAT, EMLÉKEKET, NYITOTT KÖNYVEKET
TOVÁBBÁ VÁLLALUNK:
HAGYOMÁNYOS MŰKŐKERETEKET, CSISZOLT
MŰKŐKERETEKET, KRIPTÁK KÉSZÍTÉSÉT,
BETŰVÉSÉST, SÍRTISZTÍTÁST, JÁRDÁZÁST, FEDLAPOK
KÉSZÍTÉSÉT

Telefonon is megrendelhető: 06-70/61-62-055

ÉRD.: TEMETŐ MELLETTI TELEPHELYEN: 7-17 ÓRÁIG
ESTI ÓRÁKBAN: BÍRÓ U. 24.
TEL.: 06-20/323-0118; 06-20/918-4496

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: de. 7-12; 13-16 óráig
Szombat, vasárnap: 7-11 óráig
Kovács Melinda

Temetésre:
koszorúk, sírcsokrok, sírpárnák, kézicsokrok
készítését vállalom.
Ballagásra, születésnapra, névnapra
alkalmi csokrok készítése.

2007. júniusi Hírmondó

Civil tükör
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Zenészek kerestetnek
A Gyevi Art Kulturális Egyesület várja azoknak a községünkbe újonnan betelepült algyőieknek a jelentkezését, akik
rendelkeznek olyan szintű hangszeres zenei képzettséggel, amely alkalmas lehet a
helyi klasszikus zenekultúra megteremtésének megalapozására.

Egyesületünk célkitűzései között szerepel a helyi zenei szórakoztatás és szórakozás lehetőségeinek bővítése, színvonalának javítása.
Ha felhívásunk megragadta figyelmét, és a keresett személyben önmagára,
esetleg családtagjára vagy szomszédjára is-

Kertész leszek, fát nevelek…
Júniusi teendők
Júniusban rendszeressé válik a fűnyírás.
Ahol a kertben öntözőrendszer létezik, ott akár 7-10 naponta is
végezhetjük a fűnyírást. A rendszeres nyírással a folytonos növekedésre sarkalljuk füvünket. A megfelelő rendszerességgel és
megfelelő ideig történő öntözésről ne feledkezzünk meg!
Öntőzés és metszés
Az automata öntözőrendszer kialakítása hosszú távon megkönnyíti életünket.Egyenletesen öntöz, de csak a szükséges menynyiségben. Rendszeresség érhető el vele. A szórófejek nem zavarják a fűnyírást. Szabadidőt takarít meg (mely nem elhanyagolható szempont). A telepítés költségei 2 éven belül megtérülnek.
Ahol eddig a lombhullató sövényeket nem metszették, minél
hamarabb pótolják.
Mag és hagyma
A hónap elején még elültethetjük a télálló krizantém dugványait.
Ültetés után a hajtásokat csípjük le, hogy jól bokrosodjanak.
Június elején vessük el az árvácska, nefelejcs magjait. Ha túl
sűrűre vetjük, akkor megnyúlt palánták nőnek. Ezért ne a zacskóból vessünk, hanem lehetőleg szemenként szórjuk ki. A magok
közti távolság 1 cm legyen. Ha mégis sűrű, egyeljük!
A tavaszi virághagymákat akkor szedjük ki, ha a szára elsárgult.
Hogy a kiszedéskor a hagymák ne sérüljenek, használjunk ásóvillát. Szárítsuk meg, szellős helyen tároljuk. A nárciszt évekig a földben hagyhatjuk, a tulipánt 2-3 évente fel kell szedni. A hagymákat
kb. 20oC-on teleltessük, tehát ne a pincében.
Tó és komposzt
A kerti tó vizét nyáron ne cseréljük le, mindig csak annyi vízzel
engedjük fel, amennyi szükséges.
A kertben keletkezett hulladékot komposztálhatjuk, majd később
tápanyagpótlásra használhatjuk. A komposzt helye fa alatt legyen,
lehetőleg valamiféle sövénnyel vagy futónövénnyel körbevéve. A
komposzt mindig nedves legyen. Beteg növényeket ne komposztáljunk!
Parlagfű és vakond
A parlagfű hazánk legagresszívebben terjedő gyomnövénye.
Általában márciusban kezd kelni, a kifejlődött növények intenzív
növekedési szakasza júniusra esik. A virágzás előtt kell elkezdeni a
védekezést. A következő módszerek állnak rendelkezésre:
– Kézi gyomlálás – munkaigényes és költségkímélő, bár
bőrallergiás tünetek keletkezhetnek.
– Kaszálás – nagy felületen, gyorsan végezhető.
– Gyepesítés – kertekben ajánlott, hatékony.
– Gyomirtás – nem művelt területeken ajánlott (Finale, Glyfos,
Keroland …).
A kiskertek „réméről” is ejtsünk néhány szót. Sokan meglepődnek,
mikor meghallják, hogy a vakond a védett állatfajok közé tartozik.
Eszmei értéke több tízezer forint. Emiatt tanácsos olyan védekezési módszer választani, mellyel csak elriasztjuk az alagútépítő
vendégünket. Egyetlen nap alatt a saját súlyának megfelelő rovarokat, férgeket is képes elfogyasztani. A vakond valójában hasznos
a növények számára, hisz az azokat károsító lárvákat eszi meg.
Ugyanakkor a pázsitunkat elcsúfítja. A humánusabb megoldások
közé tartozik a talaj megelőző fertőtlenítése. Elriasztására alkalmas a hasindító kutyatej (Euphorbia lathyris) ültetése. Minden
része mérgező tejnedvet termel, illata a petróleuméra emlékeztet.
Viszont kisgyermekes családoknál nem ajánlott!
Modernebb módszer a váltakozó frekvenciájú, hangot kibocsátó
vakondriasztó készülék.
A kertészkedéshez sok sikert kívánok!
D. R.

mert, ne habozzon, keresse elérhetőségünket!
Ne feledje: „A zene, az kell!” A jó zene
még jobban kell!
Telefonos elérhetőség: Moravszky Éva
egyesületi elnök – 06/30-516-1307, Bakos József alelnök – 06/30-269-1321.

A Parlandó Énekegyüttes vendégszerepelt a Budapest TV élő adásában

Felvétel indul!
A márciusi nagysikerű operett gálát követően május 1-jén
szíves meghívásnak tett eleget egyesületünk énekegyüttese
a kiváló és közkedvelt operett-bonviván, Farkas Bálint által
rendezett és vezetett „Tavaszi zsongás” című élő, beszélgetős
zenei műsorban.
A művész és felesége, Poór Klára, ittlétük alkalmával,
az együttessel töltött mintegy másfél órás közös színpadi
szereplést követően őszinte elismerésének adott hangot, különös hangsúlyt helyezve a szakmai munka minőségére és a
szereplők odaadóan könnyed, lendületes előadásmódjára. Már
akkor fölmerült annak gondolata, hogy közös szereplésünknek
legyen méltó folytatása. Erre ígéretet kaptunk, melynek teljesítése nem váratott sokáig magára – Fábián Péter kitűnő kommunikációs és szervező képességének, valamint Lakatos Béla
művészeti vezetőnk hozzáállásának köszönhetően. A jelzett
napon ott ültünk a sejtelmek birodalmában, fényszórók és kamerák kereszttüzében, egy igazi TV stúdióban…
A stúdió előterének bőr foteljában szürke öltönyös, idős,
egyszerűnek tűnő ember fogadta kedvesen köszönésünket.
Később megtudtuk, Bradányi Iván zeneszerző, és nemcsak
egyszerűnek látszik, hanem az is.
Amíg átöltöztünk, sorban érkezett a műsor többi résztvevője
is – többek között Poór Péter, akit azonnal felismertünk.
Hamarosan, a bejárat felől határozott léptekkel ismerős közeledett. Tekintete magabiztosságot, mosolya szeretet sugárzott. Számunkra akkor és ott ő volt a legfontosabb ember a
világon. Csak meg tudjunk felelni minden elvárásnak – futott
rajtam keresztül egy tétova borzongás. De a következő pillanatot már a derű és az újra egymásra találás diszkrét öröme
hatotta át.
A stúdió nyitott ajtajában számunkra idegen emberek társalogtak. Öltözékükről feltételeztük, hogy ők nem a műsor
díszvendégei lehetnek. Kíváncsi természetünknek engedelmeskedve – mint a gyerekek – beékelődtünk a két ajtófélfa
közé, de a következő pillanatban, megértő tekintetek kíséretében, beljebb invitáltak bennünket.
– Jöjjenek csak be nyugodtan, ismerkedjenek a felvétel
helyszínével, egyébként is lassan kezdhetjük a beállításokat
– szólt az egyik, az előbb még beszélgetők közül.
Pár perc múlva lázas munka kezdődött, hogy
zökkenőmentesen bekapcsolódhassunk a TV folyamatos
műsorába. Közben mi, és az összes meghívott vendégművész,
elfoglalta a számára kijelölt helyet.
Még egy kis szövegegyeztetés, egy kis smink, zongora és
zongorista a helyén... („ő a mi Bélánk”) ..!
A velünk szemben elhelyezett kontroll televízión figyelemmel kísérhettük az előző műsor utolsó perceit.
Néma csend. Házigazdánk két kezének mutatóujját ajkának
két széléhez illesztve mosolyra biztatott bennünket.
A másodpercek múlása fokozta az izgalmakat. Az egyik kamera mögött egy kéz a magasba emelkedett.
Figyelem! Öt, négy, három, kettő, egy – Felvétel indul!!!
Bakos József
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Orvosi rendelési időpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Június 01.:
Június 04–08.:
Június 11–15.:
Június 18–22.:
Június 25–29.:
Július 02–06.:

08.00–12.30 óra között.
12.00–16.30 óra között.
08.00–12.30 óra között.
12.00–16.30 óra között.
08.00–12.30 óra között.
12.00–16.30 óra között.

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:
Június 01-jén:
Június 04-től 08-ig:
Június 11-től 15-ig:
Június 18-tól 22-ig:
Június 25-től 29-ig:
Július 02-tól 06-ig:
Július 09-től 13-ig:

07.30-11.30 óra között.
12.30-16.30 óra között.
07.30-11.30 óra között.
12.30-16.30 óra között.
07.30-11.30 óra között.
12.30-16.30 óra között.
07.30-11.30 óra között.

2007. júniusi 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:

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.

Június 01-jén:
Június 04-től 08-ig:
Június 11-től 15-ig:
Június 18-tól 22-ig:
Június 25-től 29-ig:
Július 02-tól 06-ig:

12.30-tól 16.30 óráig.
07.30-tól 12.30 óráig.
12.30-tól 16.30 óráig.
07.30-tól 12.30 óráig.
12.30-tól 16.30 óráig.
07.30-tól 12.30 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Születés:
Győrfi Gábor (2007.04.25.)
anyja: Sebők Mónika, apja:
Győrfi Gábor; Nyilas Réka

(2007.05.09.) anyja: Szabó
Renáta, apja: Nyilas Csaba;
Lantos Nándor ( 2007.05.14.)
anyja: Kapronczai Melinda,

apja: Lantos Sándor; Jánossy
Gergely Márton ( 2007.05.16.)
anyja: Terenyi Erika, apja:
Jánossy Attila. Gratulálunk!

Halálozás:
Molnár Gábor (2007.04.27.)
elhalálozott.
Béke poraira!

Algyői arcok
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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.

Falunapok 2007.

Borbarátok

Mint évek óta mindig, úgy az idén is a faluház születésnapján,
avatásának évfordulóján rendeztük meg a falunapokat, melyet az
idén az önkormányzat mellett a Déli Napfény Hagyományőrző
LEADER+ térség helyi akciócsoportjának turisztikai-idegenforgalmi pályázata támogatott.
Szintén hagyománynak mondható, hogy a rendezvény nyitánya
a Móra Ferenc Népszínház bemutatója. Így történt ez az idén is,
bár ezúttal a színházat megelőzte az elmúlt esztendők algyői rendezvényein készült fotókból válogatott kiállítás megnyitója, amelyen Bakos András újságíró, a Délvilág szerkesztőségvezetője
osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Míg a kiállított
fényképeket nézegette a szép számú közönség, megtelt a színházterem, és este 7 órakor dr. Piri József polgármester úr köszöntője
után kezdetét vehette a színjáték. Herczeg Ferenc: Az ezredes
című vígjátékát Kátó Sándor dolgozta át és állította színpadra.
Az eredmény: egy feszes tempójú, poénokkal tarkított, másfél
órás kikapcsolódás, amelyben elévülhetetlen érdemeket szerzett a címszereplő Ádok Róbert és játszótársai: Bera Sándor
mint Konzerv-Houston, Tóth Anikó Houston Kate szerepében,
a Husztyt megformáló Dubecz György, a lányait alakító R. Nagy
Mária és Mihály Helga, Bakó Ferenc Martin szomszéd, Kiss
Róbert Guidó, az ezen az estén debütáló Becan Aurel John, az
inas és Csenki József a Konzul szerepében.
Szombat délelőtt a főszerep – a tradíciónak megfelelően – a
gasztronómiának jutott. Tucatnyi civil szervezet, baráti társaság
főzött a faluház környékén. Pörköltek, sütemények, fánk – kialakult egy valódi Terülj, terülj, asztalkám!... Közben a Fit Feeling női fitness csoport bemutatója és a Barboncás Bábszínház
vásári produkciója szórakoztatta a nagyérdeműt. A jó ebédhez
az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar által szólt a nóta. Az
esti programok alaphangját a Parlandó Énekegyüttes adta, akiket
az első megasztár, Pflum Orsi követett. Az esti nagy koncerthez
az algyői kötődésű Via Stellis zenekar készítette elő a terepet,
míg 19 órakor színpadra lépett a Bikini, amely ezúttal is remek
hangulatot teremtve szórakoztatta az ekkorra már közel kétezres
nagyságrendűre duzzadt közönséget. A koncertet a faluház körül
Nosztalgia Disco követte Poór Zsolttal, a Borbála Fürdőben
pedig az éjszakai fürdőzéshez Kornél muzsikáját hallgathatták
a fürdőzők.
Vasárnap délelőtt a Faluház színpadán az algyői óvodások és iskolások mutatkoztak be, valamint Pálinkó Lujza tánciskolájának
növendékei. Ebéd után a Borbála Fürdőben fürdőruha-bemutatót
tartottak, a faluház környékén pedig szabadtéri játszóház várta a
gyerekeket az Algyői Művészkör és a Dinamix Egyesület jóvoltából. Kora délután a Pán Péter Duó zenés gyerekműsora kötötte
le a gyerekek figyelmét, majd pedig a második megasztár, Varga
Feri lépett színpadra, oldalán Balássy Bettyvel. Este a Simon’s
Tribute Band nívós koncertje zárta a programokat.
„A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.” – írja Phylis Diller. A 2007-es falunapokon pedig nem kevés mosolyt láthattunk. Reméljük, legalább arra a néhány napra
egyenesbe is jött minden!
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház valamennyi munkatársa nevében szeretném ezúton is megköszönni minden
segítőnknek (a Faluvédőknek, a Művészkörnek, a Nyugdíjas
Klubnak, a Dinamixnak, Kothencz Tibinek, a GYEVIÉP Kht-nak,
a GYEVITUR Kft-nek és mindenki másnak) nélkülözhetetlen
segítségét, valamint minden jelenlévőnek azt, hogy megtisztelte
rendezvényünket!
Bene Zoltán igazgató

A már több mint egy éve működő női borbarátok nyomasztó
fölényének ellensúlyozására május 19-én, nyolc fővel megalakult
a férfi borbarátok egyesülete is. Az ünnepi alakuló gyűlésen, az
alapítók letették a fogadalmat, amellyel elkötelezték magukat a
kultúrált borfogyasztás mellett. Az alapító ülésen, meghívottként
jelen volt a női borbarátok elnöke is. Az alapító tagok – szerény
borkóstolgatás mellett, illetve után – elfogadták az Algyői Borbarátok DM. Tagozatának (férfi tagozat) alapszabályát, majd
megválasztották a tagozat elnökét. A tagság egyhangúlag Tóth
Kálmánt választotta elnöknek.

Az alapító tagok: Bera Sándor, Farkas Imre, Gonda József, Gulyás
Sándor, Nyári József, dr. Piri József, Tóth Kálmán, Vidács László

Sportmajális Algyőn
Kitűnő idő, több mint 100 résztvevő és sportolni vágyó! Így
összegezhetjük az algyői sportmajálist.
A 8 csapat részvételével rendezett kispályás labdarúgó torna
végeredménye: 1. Veterán (Algyő), 2. GLB., 3. Kambodza, 4.
Rad-Dream Team, 5. Öregfiúk (Algyő), 6. Megye III. (Algyő),
7. Friends, 8. Olajosn FC.
A több mint 50 személy részvételével rendezett 11-es rúgó
versenyt Bakos Ede nyerte. Köszönet a támogatóknak – többek közt: Gyeviép Kht., Algyő Önkormányzat, Algyő Sportjáért
Közalapítvány.
Radics Balázs szervező

Az ezredes két hét alatt ötször!
A Móra Ferenc Népszínház legújabb bemutatója, Herczeg Ferenc: Az ezredes című vígjátéka tizenhét nap alatt öt előadást ért
meg. A díszbemutatót május 4-én követte egy szeged-petőfitelepi
előadás, majd május 11. és 13. között a társulat Temesvár
környékén turnézott. A turné állomásai: Újszentes, Csene és
Pusztakeresztúr. „A nézők jól szórakoztak a tréfás helyzeteken,
a szellemes megjegyzéseken” – olvasható a temesvári Új Szó
beszámolójában.
Május 18-án, pénteken a megyeházán, a „Görögkatolikus Egyházért” Közhasznú Alapítvány jótékonysági bálján is az algyői
színház szórakoztatta az egybegyűlteket, mely alkalommal Jókai
Mór: A földönfutó című darabját „porolták le” és játszották szép
sikerrel.
Gratulálunk a Népszínháznak újabb sikereihez!
Bene Zoltán

Programajánló
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Rendezvénynaptár
JÚNIUS 2. (szombat) 16 óra: Bazi nagy Görög Est a faluházban és környékén.
JÚNIUS 5. (kedd)
17 óra: Civil Vezetők Fóruma a tájházban.
17 óra: A Fit Feeling fittness csoport évzáró bulija a faluház
színháztermében (Kovács Krisztina vezető edző).
18 óra: Az algyői templom történetét feldolgozó könyv bemutatója a könyvtárban.
JÚNIUS 6. (szerda) 17.30 óra: A Pálinkó Lujza Tánciskola
FIESTA Tánc Kht. évzáró előadása a színházteremben (Pálinkó
Lujza és Lengyel Zoltán).
JÚNIUS 8. (péntek)
18 óra: Robert Thomas: 8 nő című bűnügyi vígjáték – A
Kereplő Diákszínjátszó Egyesület előadása a faluház színháztermében.
18 óra: Az Algyői Borbarátok Női Szövetsége évadzáró
taggyűlése Mindszenten.
JÚNIUS 12. (kedd)
15 óra: A Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának taggyűlése
a faluház előcsarnokában.
18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése a faluház emeleti
klubtermében (Széll Szilveszter).
JÚNIUS 13. (szerda)
18 óra: Az Algyői Tollforgatók Köre évadzáró taggyűlése a
tájházban.
13-15 óra: a Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási
Ágnes számlázási előadó).
JÚNIUS 21. (csütörtök) 16 óra: Az Algyői Művészkör
taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Gálné Nagy Ildikó,
62/268-239)
JÚNIUS 22. (péntek)
18 óra: Az Ősgyeviek Baráti Körének taggyűlése a faluház
földszinti kistermében (Karsai László).
18 óra: Mozi a könyvtárban: A kaktusz virága – amerikai
vígjáték
JÚNIUS 23. (szombat): Szent Iván-napi tűzugrás a tájházban.
JÚNIUS 25. – 29. (hétfő-péntek): Lovastábor – az Algyői
Lovasklub Egyesület szervezésében (Info: Bakos István: 30/2230017, algyoilovasklub@freemail.hu)
JÚNIUS 25. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a
faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).
JÚNIUS 29. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése
a faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).

Görög est Gesztesivel
A faluház környékén június 2-án, szombaton görög estet rendezünk. Vendégeinket görög ízekkel, görög hangulattal, tombolával és a Maskarades Együttes műsorával, görög táncházzal
várjuk! Napközben görög-magyar filmeket vetítünk – így az
érdeklődők láthatják a Csudafilm, az Apám beájulna című filmet
is. Este 20.30 órától szabadtéri filmvetítésként élvezhetjük az
Idegölő című filmet. Sztárvendég: Gesztesi Károly színművész,
a film magyar főszereplője. A tombola fődíja: egy 2 személyre
szóló görögországi útra váltható, 120 ezer forint értékű utazási utalvány a TUI Utazási Iroda jóvoltából! (INFO: 517-172,
20/348-8446, 30/603-4901, 30/431-7356, faluhaz@algyonet.hu,
www.algyofaluhaz.hu)
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Júniusi vásárnaptár
JÚNIUS 6. (szerda) 9-12 óra:
JÚNIUS 12. (kedd) 8-12 óra:
JÚNIUS 14. (csütörtök) 8-12 óra:
JÚNIUS 14. (csütörtök) 8-12 óra:
JÚNIUS 15. (péntek) 9-12 óra:
JÚNIUS 18. (hétfő) 9-11 óra:
JÚNIUS 19. (kedd) 8-12 óra:
JÚNIUS 21. (csütörtök) 9-12 óra:
JÚNIUS 26. (kedd) 9-13 óra:

Vegyes iparcikk, ruha-,
cipővásár.
Ruha-, cipő-, vegyes
iparcikk vásár.
Katonai ruha vásár.
Női divat, ruha-, cipővásár
a faluház előtti parkolóban.
Vegyes iparcikk vásár.
Vegyes iparcikk vásár.
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk
vásár.
Vegyes iparcikk vásár.
Vegyes iparcikk, ruha-,
cipővásár.

Anna-napi búcsú
Az Anna napi búcsúhoz kötődő programként július 28-án, 19
órakor barokk zene hangzik föl a Szent Anna templomban a
szentmise után. Július 29-én délután pedig ünnepi műsor a faluházban.

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).
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

