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Képeslap – a kerékpárról
Egyszerűen nagyszerű! Így lelkesedik a kerékpározásért az, aki nem
csupán használja e 19. századi találmányt, hanem tudatosan biciklizik is
kedves húgom.
Kerékpárosbarát település? Ezt az elismerést például 2006-ban város
kategóriában Békés, a nagyközség közül megosztva Budakalász és Hajós
nyerte, de a 27 pályázó közül egyetlen Csongrád megyeit sem leltünk. Pedig
a címre akár Algyő is pályázhatna. A biciklik és biciklizők száma alapján
bizonyosan, hiszen minden itteni házban, minden családban legalább két
drótszamár várja, hogy nyergébe pattanjanak.
Ám a biztonságos kerekezés feltételei igen hiányosak errefelé. Elég csak
a települést átszelő forgalmas közútra, illetve a nagyközséget a két közeli
nagyvárossal, Hódmezővásárhellyel és Szegeddel összekötő 47-es főútra
utalni. E helyzet megváltoztatása érdekében demonstráltak május 2-án az
algyői és szegedi bicajosok: érted, épen, két keréken.
A kerekezők „kritikus tömegükkel” az algyői sportmajálison arra hívták
föl a figyelmet, hogy a két nagyváros, Szeged és Hódmezővásárhely közötti
nagyközség lakóinak is elemi érdeke és követelése a bicikliút. Nem csak
azért, mert biztonságosabb és környezetkímélő összeköttetést biztosítana a
települések között, hanem azért is, mert a kerekezők egészségmegőrzését is
szolgálná. Sőt: a turizmus fejlesztését is! Mert nem hangsúlyozódik eléggé:
Algyő – miközben a szénhidrogénbányászat miatt lassan ipartörténeti értékkel is bír, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részeként szebbnél szebb kirándulóhelyeket rejteget. De nem csak Algyőre (például a Borbála Fürdőbe)
jönnének többen, ha két keréken is megközelíthető lenne a falu, hanem az
itt lakók közül is sokan szeretnének drótszamáron menni – például a közeli
nagyvárosban virágzó munkahelyükre.
Miért jó kerékpározni? Mert a bicikli a közlekedés, a környezetvédelem és
az egészségmegőrzés hatékony eszköze! Azoknak, akiknek ezen túl is indokolni kell a kétkerekű előnyeit, figyelmébe ajánlom a szegedi kerékpárosok
honlapján, a bicikliut.fw.hu címen Székely László gyűjtését. Az ő 12 pontja
közül a három legfontosabb: a kerékpár nem szennyezi a környezetet; gyors
célba érést biztosít (városi környezetben 2-4 kilométeren belül a leggyorsabb tömegközlekedési eszköz); szabadságérzetet nyújt a kerekező számára.
Ugyanakkor a drótszamár akkor indul, amikor gazdája akarja, vagyis jobb
időgazdálkodást tesz lehetővé; bármilyen forgalmi helyzetben (például
közlekedési dugó) rugalmas; segítségével a közlekedési lámpák is kikerülhetők; sőt: háztól házig visz, tehát pontosan kiszámítható a menetidő. Arról nem is beszélve, hogy a nyergébe pattanó óvja magát a tömegközlekedési
eszközökön lappangó járványos fertőzéstől és stressz-helyzettől. A két kerék
a leghatékonyabb nem-motorizált mozgásforma, vagyis mindennapi edzésnek is fölfogható ifjúnak és idősnek egyaránt. Kell ennél több?
Csattanónak Elisabeth West regényére utalok (a bicikliut.fw.hu-ról),
kedves húgom: „a kerékpár feltalálásakor az ember elérte képességeinek
csúcsát. Olyan gépet készített, amely tökéletesen szolgálja kényelmét és ellentétben a többi találmánnyal, ezt minél többen és többet használják, annál
egészségesebbé válnak tőle. Talán az egyetlen olyan agyszülemény, amely
úgy szolgálja használója javát, hogy közben senkinek sem árt.”
Ölel nővéred:
Ágnes

1

2008. május, XVII. évf. 5. szám

Köszöntő
Anya, mami – csodás két szó,
Tudja ezt minden gyerek,
május első vasárnapján
nekik szól a köszönet.
Sok szép szó, illatos virág,
ígéret, hála, víg mosoly,
de megköszönni mégsem tudjuk,
mit tőlük kaptunk és kapunk.
Ezért e napon azt kívánjuk,
legyenek nagyon boldogok,
tartsák össze a családot
még sok szép és nehéz napon.
Mosolyuk és szeretetük
ragyogja be az otthonunk,
örüljünk, hogy vannak nekünk,
mert együtt vagyunk csak boldogok.
Molnár Dóra
(Algyői Általános Iskola, 6. a osztály)

Gyermeknap, repüléstörténeti emléknap
és pálinkafőzetek versenye
Május utolsó szombatján idén is benépesül az algyői
szabadidőközpont.
Május 25-én (szombaton), az idei gyermeknapon
– többek között – a Mandula Színház a didergő királyról
fog mesélni, Ivancsics Ilona és társai pedig a Csudavilág című színdarabban Ufi és Ifu, a két űrlény kalandjait
tolmácsolják.
A hagyományokhoz híven az algyői repülésről is emlékezünk. Az ötödik alkalommal megrendezendő Repüléstörténeti Emléknap középponti eseménye Az algyői
repülés históriája című könyv bemutatója lesz. A könyv
szerzőjével, Pusztai Jánossal Olasz Lajos, az Szegedi
Tudományegyetem történésze, a kötet lektora beszélget.
Nem feledkezünk meg azonban a pálinkafőzetek
versenyéről sem – 2008-ban már negyedik alkalommal
mérhetik össze italaikat a pálinkafőzők. A szervezők
várják a nevezéseket a faluházban, hogy a szakértő zsűri
odaítélhesse a díjakat!
A TARTALOMBÓL
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Algyői fórum

A diákcsínyektől az ifjúkori bűnözésig

Országos jelenség, hogy egyre fiatalabb gyermekek válnak bűnelkövetőkké, s amit ők vagy
szüleik diákcsínynek gondolnak, az esetenként
a bűncselekmény kategóriájába tartozik, büntetés jár érte. Közeleg a nyári iskolaszünet, a
fiatalok jóval több szabad idővel rendelkeznek
majd, ezért különösen oda kell figyelni rájuk
a szüleiknek és mindazoknak, akik valamilyen
kapcsolatban vannak velük, hogy megelőzzék
a bajt – véli Vigh Erika családgondozó. Az
algyői gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársa elmondta, hogy a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya szórólapot készített, amely
elsősorban az érintetteknek, a fiataloknak
szól, arról tájékoztat: mire figyeljenek, hogyan kerüljék el, hogy bűnelkövetőkké váljanak.
A bűnüldöző szakemberek szerint a diákcsínyek és az ifjúkori bűnök között nagyon
keskeny a határvonal. Aki ezt a határt átlépi,
a társadalom és a törvény előtt is elmarasztalhatóvá válik, ugyanis Magyarországon a 14.
életév betöltése után büntetőjogi felelősség
terhel mindenkit cselekedeteiért.
A fiatalok általában nem is gondolják, hogy
egy-egy meggondolatlan, esetleg „viccnek”,
„jó bulinak” szánt cselekedetük milyen könynyen minősülhet bűncselekménynek. Ha pél-

dául játék vagy vita során úgy löknek meg
valakit, hogy az megsérül, azt a törvény bünteti, hiszen könnyű vagy súlyos testi sértés
bűncselekményét követték el. Garázdaság miatt kell felelnie annak, aki agresszív, erőszakos,
közösségellenes viselkedésével félelmet,
riadalmat kelt másokban, aki pedig elveszi
mások tulajdonát – például társa mobiltelefonját –, netán a boltban leemel egy csokit, egy
üdítőt a polcról és fizetés nélkül távozik, lopás
bűncselekményét követi el.
Rablást követ el, aki erőszakkal, élet vagy
testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel
veszi el más tulajdonát. Ide tartoznak az olyan
esetek is, amikor az egyik fiatal célja elérése
érdekében a másikat lefogja, valamilyen eszközzel fenyegeti. Bűncselekménynek számít
továbbá a jogvédett számítástechnikai eszközök kódjainak feltörése, a szintén jogvédett
számítógépes programok és zenei CD-k másolása, terjesztése. A fiataloknak érdemes tudniuk
azt is: büntetlenül senkit nem korlátozhatnak
szabad akaratában, vagyis senkit sem kényszeríthetnek erőszakkal, fenyegetéssel arra, hogy
valamit tegyen, vagy ne tegyen, illetve eltűrjön.
Társaikat személyi és cselekvési szabadságukban nem korlátozhatják, azaz nem foghatják le,
nem zárhatják be, karjánál fogva nem rángathatják sehová. Aki pedig rágalmazást, becsü-

letsértést követ el, mások emberi méltóságát
csorbítja, amiért felelnie kell a törvény
előtt.
Ugyancsak büntetést vonhat maga után a
zsarolás, valamint fontos irat – diákigazolvány,
napló, ellenőrző – megmásítása, módosítása,
amely okirat-hamisítás bűncselekményének
minősül. Mások vagyontárgyainak megsemmisítése, megrongálása szintén bűncselekmény,
rongálásnak számít például az épületek falának összefirkálása, parkoló autó megkarcolása, buszmegálló üvegének betörése.
A rendőrségi szórólapon az a figyelmeztetés is megtalálható, mely szerint aki felhívja
a rendőrséget azzal, hogy a suliban bomba
fog robbanni, az a közveszéllyel fenyegetés
bűncselekményét valósítja meg, aminek súlyos
anyagi következményei lehetnek. Azt sem
árt tudni, hogy nem csak az a fiatal tartozik
felelősséggel, aki elkövette a bűncselekményt,
hanem az is, aki őt ebben valamilyen módon
segítette. Vigh Erika azt külön hangsúlyozta:
a „rosszfiúk” mellé csapódó fiatalok, ha csak
szemlélői voltak is társaik valamilyen törvényellenes cselekedetének és arról nem szólnak szüleiknek vagy tanáraiknak, könnyen
bajba keveredhetnek, hiszen „Vétkesek közt
cinkos, aki néma”.
Honti Katalin

Vita a bandázásról
„Gyerekek bandáznak Algyőn”. Erről már régóta beszélnek a faluban. De újságcikkek is születtek, amelyek új vitatémát adnak – nem
csak a faluban.
Mikor a helyi napilap arról írt, hogy „Gyerekek bandáznak Algyőn”,
a téma négy nap alatt 228 hozzászólást hívott elő az interneten. Azért
meglepő ez az aktivitás, mert a www.delmagyar.hu című online újságban
olvasható ugyan egy egész algyői hírcsokor – a tízéves algyői népszínházról, a helyi általános iskola alapítványi báljáról, a faluházi farsangi
vetélkedőről, a Tisza-szennyezésről –, de egyik sem mozgatta meg úgy
az internetezőket, mint a gyerekek bandázásáról szóló beszámoló.
Az internetes újság cikkére az első hozzászólás március 20-án 7 óra
29 perckor született: szinte néhány perccel azt követően, hogy az írás
a világhálóra került. Az utolsó, a 232. március 29-én 15 óra 32 perckor. E szokatlan aktivitásnak a magyarázata az lehet, hogy bár algyői
eset kapcsán, de nem helyi ügyről, inkább egy világjelenségről szól a
történet. De az is oka lehet a kiugróan magas számnak, hogy a cikk
melletti hozzászólás rovatba a magukat bennfentesnek gondoló tinik
nem oda illő, inkább valami csetelős fórumra való véleményeket eregettek. A világhálón véleményével jelentkező népség jó néhány tagja
azzal, hogy a magyar nyelv, a jó ízlés és stílus szabályait sértve adta
elő mondandóját. Több esetben oly sok trágár szó csúfította a véleményt, hogy azt kénytelen volt gyomlálgatni/moderálni a szerkesztő. A
cikkben név szerint is említett két banda tagjai egymást „alázták”, míg
mások bűnbakokat kerestek. Ősgyeviek és újonnan Algyőre költözöttek, Algyőt elhagyó városlakók és a falura kívülről pillantó szegediek
ugyanúgy kifejtették álláspontjukat, mint szülők és gyerekek.
Tükröt tart mindannyiunknak a faluban beszédtémát jelentő,
az újságcikkel ország-világ elé került probléma. A faluban már
legalább két éve szó esik otthon, de az intézményekben is a takarékszövetkezet előtti pad körül és a faluház környékén, no meg a
játszótereken, illetve a Kastélykert és a Téglás utca környékén találkozgató, sokszor cél nélkül bolyongó, esetenként hangoskodó és
randalírozó gyerekekkel kapcsolatos történetek. Tehát Algyőn sokan és korán észlelték a rossz előjeleket, és – a bajt megelőzendő
– össze is fogtak. A fiatalokat szolgáló teljesítmény, hogy például
megépült a görkorisok és gördeszkások pályája, megszületett a
Játszóház, minden korábbinál több sportolási lehetőséget kínált az iskola
és a sportkör a focitól és kézilabdától kezdve a kajak-kenun és úszáson
át az atletizálásig és a bokszig. De említhető a faluházi kézműves és a
drámapedagógiai foglalkozás, a civil szervezetek (nyugdíjas klub, lovasklub) segítőkészsége a hagyományok továbbvitelében (például egyegy ünnepi – karácsonyi, húsvéti – rendezvényen) – önkormányzati és
szülői akaratból és támogatással, a gyerekek bevonásával.

Mindez kevésnek bizonyult. Sőt: a Hírmondó előző számában
szépreményű bokszolóként említett, de azóta bűncselekményért elítélt
srác esete bizonyítja – a sport, a szabadidő hasznos eltöltésére kínált
többletlehetőségek gazdagsága önmagában kevés. Miért? Mit kell(ene)
tenni? Ki(k)nek kell(ene) megmozdulniuk? Ezekre a kérdésekre nincs
egyetlen jó válasz – Algyőn sem. Mert nem csak helyi ez az ügy! Arra is
rávilágít ugyanis, hogy változtatni kellene a törvényeken, a pedagógusok megbecsültségén, újra kellene értelmezni a gyerekek jogait. Vagyis
jóval a helyi lehetőségeken túlmutató, azaz társadalmi problémával állunk szemben.
Baj van, tehát megmozdul a falu közössége – a megoldást keresve. És
a reakció jellemzi igazán Algyőt! Az iskolában a szülők szakemberekkel találkozhatnak, beszélgethetnek, tanácsot kérhetnek, a Hírmondóban hozzáértő tanácsokat és figyelem felhívást olvashatunk, de a civil
szervezetek is tettre készek.
Az interneten, az algyői esetről írt cikk melletti hozzászólások között
nem csak oda nem illőket, hanem előremutatókat is találunk. A mai ifjak internetezős stílusával és nyelvtani hibáival, de a jelenséget a fiatalok szemszögéből összegezve fontos gondolatokat fogalmazott meg
például emyke&entsyke: „mi is algyőiek vagyunk és szeretünk itt lakni.
és nem akarjuk hogy egy ijen kis szarság mijatt ne engedjenek ki minket! algyőn akkor is lesznek bandázások ha azt mások nm szeretnék.mi
ismerjük mind2 bándát (IHC,BKW) és szeretjük őket! (kivéve akit nem).
Nem tudjuk hogy ezt a két bandát minek kellett belekeverni hiszen nem
is ők csinálták a cinket. S: ez a dolog már nagyon fel lett fujva mert az
ilyen öreg nénik vagy bácsik nem nézik jo szemmel a bandázásokat mert
ő ideükben nm volt ijen (prsze..)xD jajj ittenkém… joo lenne valami új
hely vagy rendezvény. pl:(adunk ötleteket) bmx,deszka verseny, diszkó,
pizzázó, wemsical koncert vagy valami ‘mostani’ eggyüttes,banda nem
ijen bóódigúúsztiii, lagzi lajcsi és társai xDxD karaoki és a bmx pályát
is jo lenne már felújjítani. Nem halna bele senki..:S ENNYI!!!” A másik
pólus az idősebbek stílusával jelentkező Anonym biztatása: „Hajrá
Algyő, hajrá fiatalok, mutassátok meg, hogy van még remény és IGAZ
emberek lesztek és gyermekeitek fel tudnak majd rátok nézni – pl.: mert
nem a kocsmában vagy a hűvösön ültök a család köre helyett!”
A bandázás története arra is tanít, hogy észre vegyük cseppben a
tengert, komolyan vegyük a csúfot, az árnyékokat is. Ha másért nem,
hát azért, mert a sötét kontraszt kiemeli a színeket!
Hogy Algyő lakható falu maradjon, figyelni kell egymásra, és a gyerekekre!
P. Ágnes
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Bérletárusítás

Az arra jogosultak június 3-án, 4-én,
5-én (kedden, szerdán, csütörtökön) 9–17
óra között átvehetik autóbusz bérletüket a
faluházban. Ugyanezen időpontokban autóbusz bérletek vásárolhatók.

Fogadóórák
a polgármesteri hivatalban
Az algyői községházán fogadóórát tart
szerdánként 14-17 óra között:
dr. Piri József polgármester május 14-én és
28-án;
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester:
május 7-én, május 21-én és június 4-én.

Eboltás és összeírás
Értesítjük a lakosságot, hogy Algyő nagyközség területén az alábbi helyeken és időpontokban történik az ebek veszettség elleni kötelező
védőoltása:
Május 7. (szerda)
7-től 10 óráig: Kastélykert u. 44. (Algyői Lovasklub Egyesület Lovasudvara);
11-től 12 óráig: Ladik utca;
17-től 19 óráig: Kastélykert u. 44. (Algyői Lovasklub Egyesület Lovasudvara).
Május 8. (csütörtök)
7-től 8 óráig: Mázsaház (Korsó utca);
17-től 18 óráig: Nagyfa.
Pótoltás:
Május 22. (csütörtök)
17-től 18 óráig: Kastélykert u. 44. (Algyői Lovasklub Egyesület Lovasudvara).
A fel nem tüntetett területeken (Atkasziget,
Gyevi tanya, Farki rét, Rákóczi telep, Csergő
telep) az ebek oltása a tartás helyén történik.
Dr. Major József jogosult állatorvos rendelési
időben a rendelőben, illetve bejelentésre háznál
is folyamatosan végzi az eboltást.
A veszettség olyan súlyos fertőző betegség,
mely állatról emberre is terjedhet, és halálos
kimenetelű lehet emberre, állatra egyformán.
A betegség kialakulásának és terjedésének
megelőzése valamennyi algyői lakosnak érdeke, ebtartónak és ebbel nem rendelkezőnek
egyaránt.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy
tekintettel arra, hogy a legutóbbi eb-összeírás
2005. évben volt, várhatóan 2008. III. negyedévében lesz a háromévenként kötelező teljes
körű eb-összeírás. Az ebek pontos nyilvántartása az alapja az ebek kötelező veszettség elleni
védőoltása végrehajtásának, azaz az eb-összeírás
alapján elkészült eb-nyilvántartást összevetjük
az állatorvos jelentése alapján készült beoltott
ebek listájával. A szabálysértési bírság elkerülése érdekében kérjük, hogy az ebtartók minél
nagyobb számban vigyék el állataikat a kötelező
védőoltásra.
dr. Varga Ildikó
jegyző
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Önkormányzat
Üléseztek a képviselők

Eredményesen gazdálkodott
az önkormányzat a múlt évben
Eredményesnek, jónak ítélte az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodását a
képviselő testület április 30-i ülésén, a bizottságok és a könyvvizsgáló egyöntetűen
azt állapították meg, hogy az erről szóló
beszámoló is megalapozott és szakszerű.
A képviselő testület megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, megalkotta
a zárszámadási rendeletet, valamint jóváhagyta a múlt évi pénzmaradványt. Dr. Piri
József polgármester rámutatott, hogy nemcsak azok az önkormányzatok vannak nehéz
helyzetben, amelyek hátrányos körülmények között dolgoznak. „Meggyőződésem
– több ciklus önkormányzati munka után
–, hogy annak a településnek sem sokkal
könnyebb a helyzete, amelynek nagyobb
források állnak rendelkezésére” – fejtette
ki, hozzátéve: a felelősségteljes felújítási,
felhalmozási munkák, nagyságrendjük
miatt, nagymértékben lekötik az önkormányzat energiáját. A nagyobb pályázati
saját erő biztosításának lehetősége maga
után vonja a pályázatokon való rendszeres
részvételt, a pályamunkák tervezését,
elkészítését. „Inkább kudarcként szoktuk megélni a nagy beruházásainkat, mert
mintha az ország magunkra hagyna azzal,
hogy mi saját erőből is képesek vagyunk
ilyen nagy ívű fejlesztésekre” – mondta
a polgármester. Hangsúlyozta: jó, hogy
mindezen beruházásokat Algyő meg tudja
valósítani, csak „töredezőben van az ambíciónk és a vállalkozási kedvünk”. Ugyanis nem látható azt a kis mértékű támogatás
sem, amely legalább a hangulatot javítaná.
Dr. Piri József azzal zárta hozzászólását,
hogy mindezek ellenére Algyő természetesen nem siránkozik, reméli, a jelenlegi
kondíciók megmaradnak, és tudatos, megalapozott gazdálkodással töretlen lesz
a fejlődés továbbra is. A gazdálkodás
felelősségteljesebb attól, hogy a település
többet költhet fejlesztésekre. Azt kell okosan eldönteni, hogy mi a fontosabb, mire
van legjobban szüksége Algyőnek.
A képviselők a nyílt, majd zárt ülésen
összesen 28 napirendi pontot tárgyaltak.
A többi között határoztak arról: a Borbála
Fürdő építésére felvett 200 millió forint
MFB hitelt a település visszafizeti, hogy
az önkormányzat gazdálkodása megkönynyebbüljön. Módosította a testület a távhőszolgáltatás díjáról szóló önkormányzati
rendeletet. Ennek értelmében változatlan
marad a fűtési hő és a használati melegvíz
alapdíja, június 1-jétől viszont a fűtési hő díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete pályázatot hirdet a
Tiszavirág u. 1785/17 hrsz. 1.090 m2, 1785/18 hrsz. 930 m2,
01785/76 hrsz. 969 m2, 1785/77 hrsz. 924 m2,
a 1787/2 hrsz. 695 m2 nagyságú közművesített építési telek
versenytárgyalásos értékesítésére.
A versenytárgyalásos értékesítés helye és időpontja:
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Algyő, Kastélykert u. 40.)
tanácsterem, 2008. május 21. (szerda) 9 óra.

és a használati melegvíz hő díja is egyforma
mértékben, 5,15 százalékkal emelkedik.
Megtárgyalta és elfogadta a testület az
adóügyi feladatok első negyedéves ellátását. A helyi adóztatás biztosítja az önkormányzat önálló gazdálkodásához a saját
pénzügyi forrás jelentős részét, ugyanis ezek
az adóbevételek teljes egészében a településnél maradnak. A helyi adó körébe tartozik az építményadó, a vállalkozók kommunális adója, az iparűzési, a gépjárműadó,
az idegenforgalmi, továbbá a talajterhelési
adó. Az idei év első negyedévének adatai
szerint Algyőn 2 ezer 65-en kötelezettek
valamilyen helyi adó fizetésére. Az önkormányzat 133 felszólítást küldött ki azoknak,
akik a határidő leteltéig nem tettek eleget
helyi adófizetési kötelezettségüknek. Azok
ellen, akik a felszólításban közölt határidőig
sem fizetik be az adót, végrehajtási eljárást
kezdeményez az önkormányzat.
A szociális ellátások első negyedévi
helyzetéről szóló beszámolót is tárgyalta
és elfogadta a testület. Az algyői rászorulók többféle eseti és rendszeres szociális
és gyermekvédelmi támogatásban, illetve
ellátásban részesülhetnek. Az eseti ellátás
keretében kaphatnak átmeneti, temetési és
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a
rendszeres ellátás körébe pedig az ápolási
díj, a lakásfenntartási támogatás, a gyermekintézményi étkezési téritési díj, valamint hulladékszállítási díjkedvezmény és a
bérlettámogatás tartozik. Igényelhető továbbá rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, közgyógyellátás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása és
kérhető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítása.
Az idén közel kétszer annyi gyermeket
írattak be első osztályba, mint tavaly, ezért
a képviselő testület hozzájárult ahhoz, hogy
az Algyői Általános Iskola két első osztályt indítson. Mindkét osztályban 22 kisdiák kezdi meg tanulmányait. Iván Zsuzsanna intézményvezető elmondta, hogy tanítói
létszámbővítés nem lesz az iskolában, a
megnövekedett feladatokat átcsoportosítással látják el. Az elsősök napközis ellátásáról szeptemberben, az igénylők pontos
létszámának ismeretében döntenek.
A képviselő testület megszavazta, hogy
Algyő 1 millió forinttal járuljon hozzá a szentesi légimentő-bázis kialakításához. Jóváhagyta továbbá, hogy az Algyői Hírmondó
színes borítóval jelenhessen meg és egy
belső oldalát is színesre nyomják.
Honti Katalin

A versenytárgyalás indulási alapára: 5.700 Ft/m2 nettó áron
A ráajánlás (licit) 50.000 Ft összegenként történik.
A befizetendő pályázati biztosíték (bánatpénz) összege: 200.000 Ft.
A pályázati biztosíték befizetésével egy időben a pályázók átvehetik
a pályázati kiírást.
A bánatpénz befizetése a versenytárgyaláson való részvételnek
a feltétele.
A bánatpénz befizetésének helye és ideje:
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Algyő, Kastélykert u. 40.)
pénztár: május 19-én 11–15 óra között, 21-én 8–9 óra között.
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Óvodai
térítési díjak

2008. májusi Hírmondó

Május és június az oviban

Az óvodás gyermekekért létrejött Boldog Gyermekkor Alapítvány 2008-ban is várja személyi jövedelemadója 1%-át.
Az alapítvány adószáma: 18464881-1-06
Bankszámlaszáma: 57600125-11007056

Május 20. (kedd) délután 3 óra: A Vándor Színház előadása
az óvodában „Füles születésnapja” címmel.
Május 27. (kedd) 10 óra: Zenés műsor a Bojtorján együttes
dalaiból.
Május 28. (szerda): Kihívás napja, sport, egészség, játék az
óvodában.
Május 29. (csütörtök): Óvodai kirándulás – háziállatok megfigyelése természetes környezetben.
Június 5. (csütörtök): Környezetvédelmi Világnap – az
„Óvjuk, védjük a környezetünket!” jelszó jegyében az óvoda
udvarának takarítása, környezetünk tehermentesítése.
Június 6. (péntek): A nagycsoportosok vidám tanévzáró búcsúztatója – kerti parti.
Június 10. (kedd) 16.30 óra: Szülői értekezlet az újonnan
beíratott gyermekek szülei részére.
Június 19. (csütörtök): Játszó délelőtt az új gyermekek
számára az óvodában.

A bölcsőde májusi programja

„Kórház az óvoda szélén”

Egyesített Szociális Intézmény, Bóbita Bölcsöde címe: 6750
Algyő, Kastélykert u. 15., telefonszáma: 62/517-368.
A bölcsődei térítési díj befizetésének napja: május 6. (kedd).
A szülők reggel 7.00 és 15.00 óra között fizethetik be a bölcsődei
étkezés díját. Pótbefizetés: május 9. (péntek) reggel 8-12 óra
között.
Május 7-én és 8-án délelőtt fotózás lesz a bölcsődében.
Május 31-én (szombaton) gyermeknapra várják a böcsődéseket. A rendezvény kezdete: 10 óra. A részletes programról
a gondozónőktől kaphatnak tájékoztatást a szülők. Mindenkit
szeretettel várnak.

A „Teddy Maci Kórház” leendő orvosai meghívásunkra ellátogattak óvodánkba. Ez az egészséghét új, izgalmas programja
lett.
A gyerekek már a hét elején behozták több lázas és beteg
babájukat, sérült fülű nyuszijukat, mert ezek orvosi segítségre
szorultak. Türelmesen várakoztak a kis betegekkel az orvosi
rendelőben, izgultak a műtő előtt, mi lesz kedvenceikkel.
Például a depressziós mackó vidáman brummogott a mézes
kanalas orvosság láttán, a napsütéstől táncra is perdült…
A gyerekek érzelmi fejlődését nem szabad alábecsülni, hiszen
egy átélt rossz élmény, tapasztalat, szorongóvá teheti őket
hosszú időre. Az orvostanhallgatók sugárzó derűje, gondoskodó
szeretete a legfélénkebb gyereket is pozitív érzelmi élménnyel
gazdagította. Nagyon fontos, hogy a kicsik tudják, mi fog velük
történni, hiszen akkor nem érzik becsapottnak magukat, bizalmukat nem veszítjük el. A játékos gyermek-orvos kapcsolat
nemcsak az óvodásoknak volt kellemes élmény, hanem láthatóan
az orvostanhallgatóknak is.
Szívből kívánjuk, hogy lelkesedésüket, harmonikus személyiségüket ebben a mai világban is meg tudják őrizni!
Óvónők

Az ovisok ellátásának díját az
alábbi napokon 7-től 17 óráig
fizethetik be a felnőttek:
2008. június 3-án (kedden), július 3-án (csütörtökön).

1%

Élmény: „Hegyek, völgyek között”
Szívesen vettem a tollat a kezembe, hiszen az én gyermekem
is a Szivárvány Óvoda színes bokrétájának egyik virágszála.
Március 29-én reggel igyekezett kis családunk időben megérkezni a fellépés színhelyére, hogy minél jobb helyről tudjuk
lencsevégre kapni a család legifjabb tagját – színpadi szereplés
közben.
Fél tízkor már méhkasra hasonlított a faluház színházterme.
Szülők, testvérek, rokonok igyekeztek elfoglalni helyüket, hogy
tíz órakor, amikor a színpadon kigyulladnak a fények, csodálhassák gyermekeik produkcióját. Mi is izgatottan vártuk a kezdést.
Vajon milyen lesz a díszlet? Milyenek a jelmezek? Látni fogom-e a kisfiamat?
A műsort dr. Piri József polgármester úr nyitotta meg. Ezt
követően a gyermekeké volt a színpad, akik az idén is tartalmas, színes műsorral készültek. Láttam az anyukák, apukák szemében a meghatódottságot. Most sem csalódtunk. Büszkék lehetünk gyermekeinkre. A díszletek ötletesek, a jelmezek szépek
voltak. A gyerekek láthatóan élvezték a szereplést. Ismét megmutatták, mennyit fejlődtek, mire képesek. Nem zavarta őket a
fényképezőgépek kattogása, a nézőtér zsúfoltsága, pedig színpadra lépni még a nagy színészeknek sem megy lámpaláz nélkül.
Szülőként dicsérni tudom az óvodapedagógusok munkáját. Magas színvonalú szakmai tudásukat, kreativitásukat és a gyermekek iránti szeretetüket tükrözte a műsor.
Minden gyermek a maga módján kis tehetség, mondhatnám
csiszolatlan gyémántok még. S akik e kis gyémántokat mesterien csiszolgatják, formázzák – hogy egyszer igazi értékekké
váljanak –: a Szivárvány Óvoda pedagógusai és az őket segítő
dajka nénik.
Köszönet érte!
Gyömbér Kornélia

ÖKOVÁROS játék
A 7.b osztályos tanulók segítették egy nemzetközi programozó
csapat munkáját, akik számítógépes játékprogramot terveztek az Európai Unió által támogatott „Kyoto az otthonokban”
elnevezésű projekthez. A játék lényege, hogy minél élhetőbb,
környezetbarát várost kell felépíteni, ahol tervezhetők az épületek típusai, erőművek fajtái stb. Figyelemmel lehet kísérni a
CO2-kibocsátást is, amely befolyásolja az üvegházhatást, ennek
következményeképpen a klímaváltozást eredményezi. A gyerekek a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ Magyar Irodájának felkérésére véleményezték a befejezés előtt álló játékprogramot. A számítógépes játék elkészültével országos verseny indult, amelyben 6 magyar iskola 17 csapata vett részt. A mi iskolánkból 2 csapat nevezett, akik tovább
is jutottak a nemzetközi versenyre.
Iskolánk csapatai – FenyőFalva: Szekeres Henrietta, Pataki
Zsófia a 7.a osztályból és Nagy Adrienn 8.a; ÖkoPark: Poprádi
Szabolcs, Gasparics Nikolett és Szűcs László a 7.b osztályból.
Munkájukat segítették: Talla Szilvia és Malustyik Mihályné.
Erről bővebben is olvashatnak az iskola honlapján www.algyoiskola.hu/programok.html
Malustyik Mihályné osztályfőnök
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Támogatásra: 1%
Eljött az adóbevallások ideje.
Idén is lehetőség nyílik mindenkinek arra, hogy adója 1%-át felajánlja támogatásra.
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az algyői iskola
alapítványának és ezen belül tanulóink hely-

zetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a
következőket adja meg:
Algyői Általános Iskola Alapítvány adószám:
18457177-1-06!
Köszönettel:
az iskola tanulói

Májusi iskolai határidőnapló

Gondolatok a költészet napján

A MUNKA ÜNNEPE.
13.00: Táblaavató a Borbála Fürdőnél.
15.00: Az Algyői Általános Iskola néptáncosainak
fellépése.
3.
10.00: A Szivárvány Óvoda bemutatója.
3.
10.30: Az Algyői Általános Iskola műsora.
3.
Olimpiai ötpróba: kerékpártúra a Maty-éren.
5.7.00–17.00: Ebédfizetés május hónapra (19 napra).
5.
13.00: Nevelési értekezlet – a napköziben ügyeletet
tartanak a pedagógusok.
5.
14.00: Az Egészség című projekt beindítása a
napköziben.
5.
8.00: alsó, majd kb. 9.00: felső tagozat – csoportfényképezés.
6.
14.30: Mátyás vetélkedő az 5-8. évfolyamon.
6.
17.00: Szülői értekezlet a 6.a és 6.b osztályban.
7.
17.00: Szülői értekezlet a 7.a és 7.b osztályban.
7.
17.00: Szülői értekezlet a 2.b és 3. b osztályban.
8.
17.00: Szülői értekezlet a 2.a osztályban.
9. 9.00–13.00: Megyei természetismereti vetélkedő a
Csongrád megyei általános iskolák 2-4.
osztályos tanulóinak a Zöld iskolában.
9.
17.00: Szülői értekezlet a 3.a és 4. osztályban.
9. 9.00 – 11.00: A 4. osztályosok látogatása a felső tagozatban.
10.
9.00: Kerékpártúra a Petresi gátszakadáshoz. Madarak megfigyelése – terepi foglalkozás.
12.
PÜNKÖSD – ünnepnap.
13.
12.00: Drogprevenciós előadás a Faluházban a
8. osztályosok részére.
13.
17.00: Szülői értekezlet az 1. osztályban.
14.
11.00: Truffaldino előadás az 1-4. évfolyam számára
a Zöld iskolában.
14.
17.00: Szülői értekezlet az 5.a osztályban.
14.
17.30: Szülői értekezlet az 5.b osztályban.
15.
Állat és növényszeretet napja Magyarországon – tanórák témája.
16. 8–12.00: Kiegészítő kompetenciamérés a 8.a osztály
részére.
18.
8.00: Horgászverseny a horgásztanyán.
18.
CORA Utcai Futófesztivál – Szeged, Széchenyi
tér.
19–23.:
Erdei iskola a 4. osztályosok részére.
23.
14.30: Napközis hangverseny anyák napja alkalmából.
26–30.:
Erdei iskola az 5.b osztály részére.
28. 8.00–12.00: OKEV mérés a 4., 6., és 8. osztályosok
részére.
29.
14.00: Napközis projekt zárása.
30.
Osztálykirándulás.
Az iskolai programok megtekinthetők az intézmény honlapján
is, a www.algyoiskola.hu oldalon.

Április 11-én az Algyői Általános Iskolában, tanórák keretében
emlékeztünk József Attila életéről és a versek éltető erejéről. Milyen furcsa, hogy költőink egyik legnagyobbika, életének egyik
legfontosabb időszakában nem saját szüleitől, hanem nevelőktől
tanult meg beszélni! S mégis: verseinek nyelvezete, költői képei
a legösszetettebbek, hosszan elgondolkodtatóak. Adottság? Tehetség? Valószínűleg mindez szerepet játszott életének alakulásában,
de legfőképp az akarat az, mely példaértékű, hiszen hányatott
sorsú költőnk, József Attila születésnapján ünnepeljük a verseket.
Március elején versmondó versenyt hirdettünk iskolánkban, s
meglepően sokan érdeklődtek, indultak ezen a megmérettetésen.
Öröm volt látni az akaratot, s a versek szeretetét. Szinte nem is
a versmondáson magán volt a hangsúly, hanem a versek varázslata kerített bennünket hatalmába. Jó volt együtt lenni, ízlelgetni
a szavakat!
Az 5-6. osztályos korcsoportban nyertek: I. helyezett lett
Kőműves Mariann 5.a, II. Papp Andrea 6.b, III. Tóth Alexandra
6.a osztályos tanuló. Különdíjasok: Szűcs Lilla 5.b, Bodó Zoltán
6.b osztályosok.
A 7-8. osztályos korcsoportban: I. helyezett lett Révész Máté
8.a, II. Sebők Ágnes 8.a, III. Bakos Máté 7.a osztályos tanuló.
Üllésen, a területi versenyen Révész Máté (8.a) I. helyezett lett a
8. osztályos korcsoportban, felkészítő tanára Ficsórné Réti Emese;
az 5. osztályosok között Kőműves Mariann (5.a) III. helyezést ért
el, Papp Andrea (6.b) a 6. osztályosok között szintén III. helyezést
ért el, felkészítő tanáruk Vargáné Kiss Erika.
Április végén iskolánkat Szentesen, a megyei versenyen
képviseli Révész Máté. Szurkolunk neki!
Vargáné Kiss Erika
magyartanár

1.
2.
2.

Természettudományi versenyek
alsósoknak
Iskolánk alsó tagozatos diákjainak évfolyamonként matematika versenyt szerveztünk, ahol a megszerzett ismeretekről, logikus gondolkodásukról adhattak számot.
Az alábbi eredmények születtek: 1. évfolyam: I. helyezett lett
Kucsera Edina, II. Molnár Gergő, III. Rózsa Alex; 2. évfolyam:
I. helyezett lett Németh Éva 2.b, II. Portörő Dorina 2.a, III. Pál
Máté 2.a; 3. évfolyam: I. lett Ilia Róbert 3.a, II. Bezdán Dóra 3.a,
III. Nyulas Imola 3.a; 4. évfolyam: I. lett Kalcsú Tünde, II. Kneip
Ádám, III. Terhes Fanni.
2-3-4. évfolyamon az I. és II. helyezést elért tanulók továbbjutottak a területi versenyre. Ott Németh Éva 2.b osztályos tanuló
III. helyezést ért el, így továbbjutott a megyei versenyre.
*
Iskolánk alsó tagozatos diákjainak játékos természetismereti
vetélkedőt szerveztünk. Célunk volt a gyermeki fantázia és
képzeletvilág megmozgatása. Tanulóink 3 fős csapatokban vetélkedtek. Helyezések: I. Cserkészek csapata: Bíbor Máté 2.a,
Bozóki Richard 3.a és Kalcsú Tünde 4. osztályos tanuló; II. Környezetvédők csapata: Kőműves Ádám 2.a, Pap Roland 3.b és Mandász Vivien 4. osztályos tanuló; III. Viperák csapata: Bálint Márk
2.a, Bakos Bence 3.b és Varga Alexandra 4. osztályos tanuló.
Az I. helyezést elért csapat továbbjutott a megyei versenyre,
amelyet iskolánk rendez meg május 9-én a Zöld iskolában. Minden versenyzőnek gratulálunk!
Szebeni Lászlóné
alsós munkaközösség vezetője
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Sulis olimpiák

Zenei hírek

Kézilabdában a IV. korcsoportos (7-8. osztályos) fiúk március
17-én a Diákolimpia keretén belül körzeti döntőn vettek részt,
ahol az I. helyen végeztek, bejutva ezzel a megyei elődöntőbe.
A megyei elődöntőt március 26-án rendezték Szeged, ahol a bejutott 4 csapat közül II. helyen végeztek tanítványaink. A fiúk
ezzel a második hellyel kivívták, hogy a megye 4 legjobb csapatával találkozhassanak a megyei döntőben. A III. korcsoportos
fiú és lány csapatunk a március 20-án Deszken megrendezett
Diákolimpiai körzeti döntőn csoportjában egyaránt a II. helyen
végzett.
*
Márciusban finiséhez érkezett az Olimpiai Ötpróba Versenysorozata. A gyerekeknek már csak három lehetőségük maradt
a pontszerzésre. Március 8-án Kiskundorozsmán az esős, hideg idő ellenére 52 fővel neveztünk a 14, illetve a 28 km-es
gyalogtúrára. Március 29-én a Maty-éri olimpiai központban
vettünk részt a futópróbán, ahol 5, 10, 20 km-es távon tehették
próbára a résztvevők állóképességüket. Iskolánk csapatából 25
fő teljesítette a távok valamelyikét.
Ficsór Barnabás
testnevelő tanár

A deszki művelődési házban rendezték meg március 20-án a X.
Deszki Maros Menti Fesztivált, melyen a Pro Musica Zeneiskola
két növendéke vett részt. Vágó Angéla szólóhangszer kategóriában II. helyezést ért el. Kamarazene kategóriában Szűcs Lilla és
Vágó Angéla szintén a II. díjat nyerte el. Felkészítő tanáruk: dr.
Zomboriné Gergely Klára. (Köszönet a Szűcs családnak, akik
segítették a diákok versenyre való eljutását.)
*
A Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény április 10én rendezte meg a tanárok és tanítványok kamarahangversenyét,
melynek helyszíne az iskola kamaraterme volt (Szeged, Fő fasor
68.). A koncerten az algyői tagiskola tanulói is felléptek: Szűcs
Lilla és Vágó Angéla, Kecskeméti Zsanett és Varga Alexandra,
valamint Bodó Gyula műsorában kamaradarabok szerepeltek.
*
A Pro Musica Zeneiskola májusban rendezi meg évzáró hangversenyeit, melynek helyszíne: az algyői Kosárfonó utcai iskola
(és Szegeden az iskola kamaraterme). A koncertek nyilvánosak,
melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
*
A Hírmondó áprilisi számában tévesen jelent meg a Pro Musica Zeneiskola zongorahangolójának neve, mely helyesen: Bodó
Gyula. Elnézést!
*
Szeretettel hívnak minden érdeklődőt, aki szeretne betekintést
nyerni a hangszerek, a muzsika és egy barátságos zeneiskola világába. Nagy örömmel várnak minden tanulni vágyó, zene iránt
érdeklődő gyermeket. A zeneoktatás Algyőn, a Kosárfonó utcai
és a Sárga iskolában zajlik. A 2008-2009. tanévre június 15-ig
lehet beiratkozni. Érdeklődni: a 62/409-067, illetve a 06-30-9664574-es telefonszámon.

Iskolai labdarúgás
Az alsó tagozatos focisták április 11-én Röszkén vettek részt
NUPI-s tornán. Az 1-2. osztályosok (U2) a II. helyet szerezték
meg a 4 csapat közül, míg a Tisza Volán csapatát is megverték
1:0-ra! A 3-4. osztályosok versenyében szoros meccseken bár,
de kétszer alul maradtak az U11-es korosztály játékosai.
Az Algyői Általános Iskola az egészségnapon megrendezte
az alsó tagozatosok tavaszi házi bajnokságát az Algyői Sportcentrumban. Összesen öt 6-6 fős csoport vágott neki a küzdelmeknek, amelyben az első három csapata játékosai érmeket is
kaptak. Az I. helyezett csapat tagjai: Bozóki Richárd, Demeter Géza, Bornemissza Péter, Varga Szilárd, Kurucz Martin és
Bálint Márk. Különdíjak: legjobb kapus – Kun Szabó Zoltán,
legjobb mezőnyjátékos – Molnár Szabolcs, legjobb góllövők
– I. hely. Demeter Géza (9 gól), II. Bozóki Richárd (7 gól), III.
Nagy Berta Roland és Pál Máté (5-5 gól).
Az 5-6. osztályosok – az U13-as korosztály – a Megyei I.
osztályú előkészítő bajnokságban jelenleg is a VII. helyen áll. A
tavaszi mérleg eddig 2 mérkőzésén: 1 győzelem és 1 vereség.
Krucsó Ákos
edző

Integrált
természettudományos órák
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet általános iskolákat vont
be kutatómunkájába, amelybe az országból 10 iskola, köztük a mi
iskolánk is bekapcsolódott. A 7.b osztályos tanulók integrált természettudományos órákon vettek részt március és április hónapban, melynek témája a globális klímaváltozás. A foglalkozások fő
célja a komplex szemléletmód kialakítása és a fenntarthatóságra,
a környezettudatos magatartásra nevelés.
M. M.

A Borbála Fürdő
már felkészült
a nyári szezonra
Az algyői Borbála Fürdő a megszokott nyitva tartási renddel, valamint szolgáltatásokkal várja vendégeit.
*
Sporttáborok indulnak a Borbála Fürdő szervezésében.
A tábor díja: 10.500 forint (az algyői gyerekek részére – az Algyő
Sportjáért Alapítvány támogatásával – 5.500 forint).
Jelentkezés 2008. június 10-ig folyamatosan a fürdőben, vagy az
517-520, valamint a 30/33-69-853-as telefonszámon.
*
Nyári fürdős programok:
Minden szombaton 20-24 óra között éjszaki fürdőzés a Borbála
Fürdőben.
Aquafitness. Bébiúszás.
Gyerek és felnőtt úszásoktatás.
Csoportos gyógyúszás.

Apróhirdetések
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés:
Telefon: 06-30/953-0395.
*
Jó állapotú KARANCS
gáztűzhely és nagyméretű
olajradiátor eladó. Telefon:
06-70/452-6678.

Kastélykert utca 61. számú
háznál
albérlet
kiadó.
Érdeklődni: 06-62/554-1676.
*
Számítógép
javítást
és
– bővítést vállalok. Telefon:
06-70/333-3596.

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (május 25-én)
délután 3 órakor a római katolikus templomban. Mindenkit
szeretettel vár:
Papp László
református lelkész
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Hirdetés

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Pongrácz Tamás
Algyő, Korsó utca 34.
70 / 615-4359 vagy 267-117
REDŐNYÖK, RELUXÁK
Szalagfüggönyök,
harmonikaajtók,
napellenzők,
szúnyoghálók,
készítése, javítása.
Ingyenes felmérés és árajánlat készítés!

Autószerelőt és autóvillamossági szerelőt
keresünk legalább 5 éves szakmai gyakorlattal főleg
személygépkocsik, és kisteherautók javítására.
B (és C előny) kategóriás jogosítvány szükséges.
Teherautó javításban jártasság előny.
Jelentkezni a 62/457-035-ös telefonon
napközben 8.30-tól 15.00 óráig.
Gaszmann Tamás
www.gaszmann.hu
E-mail: gyeviauto@gmail.com
Saját rádió tf: 20/3121-423.

MEGHÍVÓ 1963-2008
Kedves Tanáraink és Osztálytársak!
Szeretettel várunk a 2008. május 31-én tartandó 45. éves osztálytalálkozóra. Megjelenésedre feltétlenül számítunk!
Gyülekezö: 15.00 órakor az Algyöi Temetö bejáratánál
Vagy 18.00 órakor a Repülötéren (Szabadidöközpontban).
Savanyáné Molnár Vera
Telefon: 06-30-488-7958 és este: 06-62-472-345.

Házias jellegű lángos, töltött lángos,
hot-dog, pizza, fánk, gofri, palacsinta
kapható!
Gercsóné Terike
Algyő, Komp u. 21.
Rendelésfelvétel:
a 30/281-94-31 telefonszámon.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 5.30-tól 13.00 óráig.
Szombaton: 5.30-tól 13.00 óráig.

Hirdetés
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„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

Kőműves vállal
teljes átalakítást,
burkolást,
új ház építését.

Keresztes István,
Algyő, Tiszavirág u. 64.
Tel.: 06-20/57-45-598

Pénze van szüksége?
Hitelek személyre szabottan,
jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel.

O Szabadfelhasználású hitelek,

O meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
O lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás
O szocpol igénybevételével
O adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig
O teljes körű ügyintézéssel,
O közvetítési díj nélkül.
További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”
Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével
szombatonként 18 órától
Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium
éttermében.
Zenész: Sándor Csaba
Asztalfoglalás telefonon: a 268-078,
illetve a 06-20/335-5479 számon.
TUJA, MAGNOLIA (TULIPÁNFA),
TAVIRÓZSA, CLEMATIS,
vörös levelű japán juharfa, oszlopos aranyszilfa, nyírfa,
hársfa, oszlopos kínai nyárfa. Lilaakác, tapadó vadszőlő,
nyáriorgona, labdarózsa, zanót, rózsalonc, leander.
Sziklakerti-, talajtakaró-, és sövénynövény, pampafű,
bambusz, homoktövis, mogyoró, évelő virágok. Boróka, tiszafa, koreai és colorádói jegenyefenyők, stb.
http://abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Ny.: H-P.: 8-18 szo.: 8-13 tel.: 06-20-518-0038
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Étkezési burgonya
eladó (kondor)
60,- Ft/kg
Kovács Ferenc
Algyő,
Hóvirág u. 13.

Homlokzati és
guruló állvány
bérelhető. Homlokzati
hőszigetelést vállalok.
Az állványokról
érdeklődhet, és
a hőszigetelésre
előjegyzést kérhet

Telefonszám:
268-353

a 06-30/987-40-60-as
telefonon.

Rántanivaló

Régiséget,
festményt,
szentképet,
kegytárgyakat,
porcelánt, egyéb
régi használati tárgyakat vásárolok.

(broiler) tanyasi csirke
előjegyezhető
ballagásokra és
esküvőkre is,
Kastélykert u. 169 sz.
alatt.
Telefonszám:

Telefonszám:

06-20/914-51-12

06-30/470-6981

GYEVIÉP KHT.
Algyő, Kastélykert u. 16.
Telefonszám: (62) 267-567.
Vállalunk:

kertészeti szaktanácsadást; kertápolást
(fűnyírás, favágás, metszés, ültetés, gyomlálás);
növénybeszerzést (telepítéssel egybekötve);
szállítást.
Ügyfélszolgálati irodánkban:

Délmagyarország hirdetésfelvétel
fénymásolás.
Sportpálya, edzőterem bérbeadása.

ELADÓ
2 db kitűnő állapotban lévő egyszemélyes, ágyneműtartós heverő, microplüss
bársony kárpittal, 10.000,-Ft/db áron,
paplanok, tollpárnák, díszpárnák,
L-es méretű, alig használt, tiszta, jó állapotban lévő (téli/tavaszi) női hosszú és
3/4-es kabátok, dzsekik helyhiány miatt
olcsón eladók.
Érdeklődni: 268-362-es telefonszámon
17 óra után.
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Civil tükör

Tavaszi szemétszüret – két szemszögből
Az algyői faluvédők idén is megszervezték a már hagyományosnak mondható tavaszi szemétszüretet.
Legelső alkalommal (talán 2001-ben)
valami újat akartunk kitalálni. A lelkesedés nagy volt, a részvevők létszáma szerényebb, de a faluban és környékén akkor is összeszedtünk egy nagy konténer
szemetet. „Na ez sikerült!” – dőltünk
hátra a képzeletbeli karosszékünkben.
„Majd jövőre megint kitalálunk valamit.”
Aztán azt vettük észre, hogy a következő
év tavaszán kérdezgették, hogy lesz-e szemétszüret megint? „Hogyne!” – vágtuk
rá, s kissé csodálkozva néztünk egymásra.
„Ez elindult magától?” És elindult.
Minden év tavaszán, és minden évben
kicsit többen jöttek az iskolások, civil
szervezetek, magánszemélyek összeszedni a környezetünkben eldobált szemetet.
Az önkormányzat anyagi fedezetet biztosít, hogy a becsületesen elvégzett munka
után egy gulyáslevesre, és palacsintára
meghívjuk a résztvevőket. Az Algyői Polip Kft. évek óta biztosítja a szemét összeszedéséhez szükséges műanyag zsákot.
Az első alkalommal még némi vita kerekedett az iskolai tanárokkal annak kap-

csán, hogy pont a gyerekekkel szedessük
fel a szemetet. Az iskola vezetése azonban – véleményem szerint is – helyesen
látta át, hogy lényegében nem az a döntő,
hogy mennyi szemetet szedünk össze, hanem a gyerekek (és a felnőttek) tudatos
nevelése, és felelősségérzetének erősítése
az egészséges környezetünkért. Öröm
volt nézni, hogy egész családok vesznek
részt az akcióban.
Az iskola tanári felügyeletet biztosít és biztosított rendszeresen a diákok
mellé. Mert azért nem veszélytelen dologra vállalkozik, aki ilyen cselekedetre
adja a fejét. Itt aztán találkozhatunk rozsdás lavórtól kezdve, a legképtelenebb
dolgokon át, elhullott állatok tetemeiig.
Épp ezért amennyiben a felügyelő tanár
szigorúan betartja az általa meghatározott
rendet és fegyelmet, nem engedi hogy a
gyerekek esetleg önfejűen cselekedjenek,
(még ha gyermekfejjel jót is akarnak) és
ezáltal felügyelet nélkül maradjanak, az
csak a gyermekek érdekében cselekszik.
Ezért jó lenne, ha a szülő részéről nem az
a reakció, hogy „többet nem engedem el a
gyereket ide!”
Én minden résztvevőnek a legmaga-

Tudni illik,
hogy mi illik
A viselkedési szabályok pontos értelmezése
érdekében tisztáznunk kell néhány fontos fogalmat. Az illemszabályok: a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége. Lényegében
ugyanazt fejezi ki, mint a francia nyelvből
származó etikett kifejezés. A protokoll a hivatalos
nemzetközi érintkezés írott és íratlan szabályait
foglalja össze. Az etika pedig annyi, mint erkölcstan. A viselkedés bizonyos formáit pedig a jog
szabályozza.
„Amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten” – az üdvözlésről
A köszönés a legáltalánosabb és leggyakoribb
érintkezési forma, tehát nagyon fontos! Mindenhol jól kialakult és közismert szabályai vannak.
Általában előre köszön a férfi a hölgynek, a fiatalabb az idősnek, a beosztott a főnöknek, a belépő a
bent lévőnek. A köszönést elmulasztani vagy nem
viszonozni egyértelmű sértés! Kézfogáskor aki
előre köszön, annak kell megvárnia, amíg a másik
kezet nyújt! A kézcsók a spanyol etikettből osztrák közvetítéssel került át hozzánk. Mivel a férfi
számára nem kötelező, a nőknek sem kötelező annak elfogadása. Ismeretlennek is köszönnünk kell
bizonyos esetekben: ha az ismeretlen ismerősünk
társaságában van, ha ránk köszön, ha valahová
belépünk, rendezvényeken, színházban, koncerten
a szomszédainknak.
(Kepes Ágnes – dr. Sille István: Protokoll és
etikett a gyakorlatban című könyve
alapján szerkesztette: Bereczné Lázár Nóra)

sabb kitüntetést adományozom! Köszönet
minden részvevőnek!
Bera Sándor,
a faluvédő egyesület elnöke

*

Április 19-én szemétgyűjtést szervezett
a Faluvédő Egyesület. Az esős idő ellenére mi is – 11 felsős diák és 2 kísérő
pedagógus – elmentünk a programra.
A csapat egyik része a hullámtéri
erdőben szedte össze az eldobott üvegeket, zacskókat, dobozokat.
Mi pedig a Géza utcától a Halászcsárda
irányában az utcákban gyűjtöttük össze a
szemetet. Sajnos nagyon sok zsák megtelt. Jó hangulatban telt a délelőtt, másnap viszont szomorúan tapasztaltuk, hogy
a megtisztított utcákon frissen eldobott
papírt, flakont, üdítős dobozokat láttunk.
Csak akkor lesz igazán tiszta a településünk, ha minden algyői ember szívügyének tekinti ezt a problémát.
Reméljük, hogy jövőre a szemétszüret alkalmából üresen maradnak a
szemeteszsákok, mert mindenki vigyáz a
környezetére!
Papp Andrea 6.b osztályos tanuló,
Malustyik Mihályné kísérő pedagógus

Emblémás zsákok
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. megbízásából az emblémás
zsákok kiosztása folytatódik az alábbi módosulásokkal:
1. Az állandó lakóhellyel rendelkező algyői lakos részére,
2. a befizetett postai csekk felmutatásával,
3. tárgyévre,
4. az adott időszakra vonatkozóan (negyedéves vagy éves) arányosan osztják ki a megfelelő számú emblémás zsákot.
A zsákok továbbra is a Gyeviép Kht. telephelyén igényelhetők.
Cím: Algyő, Kastélykert u. 16. szám.

Kertész leszek, fát nevelek…
Májusi teendők
Kúszónövények
A szagosbükköny akkor virágzik
erőteljesen, ha folyamatosan eltávolítjuk az elnyílt virágokat. Mivel
öntermékenyülő, rendszeresen magot hoz. De ez egyúttal hátráltatja a
virágzást.
Hangafélék
Mint például az Erica-t, és a Calluna-t virágzás után vissza kell metszeni, így tömött bokrokat nevel.
Pampafű
Május végén telepíthetjük az ezüstös pampafüvet. Az egyik a legmutatósabb a szoliter növények közül, a pangó vizet nem tűri. Kitűnően használható szárazvirág deko-

rációban. A teljes kifejlődéshez közel három évre van szükség.
Hagymások
A tavaszi hagymások szárát elvirágzás után vágjuk le, így a növény
a hagymaképzésre fordít több energiát.
Talajtakarás
A virágágyást valamilyen szerves
anyaggal takarjuk (kéregkomposzt,
fenyőkéreg), sok munkát megtakarítunk.
A takarás alatt a talaj sokáig nedves
marad, így kevesebbet kell öntözni.
A növekedésre is jó hatással van a
takarás.
Mindenkinek jó kertészkedést
kívánok!
D. R.
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Bozóné Hegedűs Edit tanítja és megújítja az algyői hagyományokat

Mindene: a néptánc, a népdal, a népi kultúra

A tánc, a tánc, a tánc! Ha
nem mondja, akkor is sugározza magából a néptánc, a
népdal, a népi kultúra szeretetét Bozóné Hegedűs Edit.
Az Algyői Általános Iskola
tanítónője a tánc mindenhatóságára példának hozhatná: bár 14-22 éves korában is faluban lakott, de a
közismertséget és a megbecsültséget az hozza el számára, hogy – a helyi hagyományokra alapozó – néptáncot
és a népi kultúrát oktatja.
– Mindent szeretek, ami a
néptánchoz kötődik – jelenti
ki Bozóné Hegedűs Edit, aki
idén húsz esztendeje, hogy
megtette az első tánclépéseket.
Akkor hat éves volt, most ő
tanítja hat esztendősnél nem
sokkal idősebb tanítványait a
tánc szépségeire. Élvezi, hogy
amit a Szeged Táncegyüttesben – először Veress Katalin
tanítványaként, majd Gombos
András művészeti vezetőtől
– megtanult, azt már nem
csupán a színpadon mutathatja
meg a nézőknek, hanem át is
adhatja tanítványainak. Hogy
minél szakszerűbb legyen,
beiratkozott a váci főiskola
néptánc oktató szakára, így

egészíti ki tanítói diplomáját.
A tanítás Hegedűs Edit családjában hagyomány: nagyapja,
Kiss Mihály negyven évig okította számtanra az algyői gyerekeket. Az unoka számára
ezért külön öröm, hogy választott hivatása gyönyörűségét
éppen az algyői iskolában
ízlelgetheti. A szegedi egyetem Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Karáról Algyőre
vezetett az útja: először napközis nevelőként ismerkedett
a gyerekekkel és a falubeli
szokásokkal, alakított néptánc
szakkört, majd alsós tanítóként
az osztályában, énekóra keretében is foglalkozhat néptánccal. Az első évben 15, a másodikban 25, idén, a harmadik
esztendőben már 40 fős a csoport: 13 fiú és 27 lány ropja.
– A színpadi föllépés, a
gyönyörű népviseletben előadott és koreografált tánc
koronázza meg az izzasztó,
kemény munkát, a próbákat –
magyarázza a tanítónő és tánctanár, aki úgy is népszerűsíti a
népi kultúrát, hogy hét társával
egyetemben, négy párt alkotva
kamaraszerű műsorokat ad.
Például Bozóné Hegedűs Editet és társait láthattuk táncolni az algyői Borbála Fürdő

avató ünepségén is. – Az önkormányzat és az iskola támogatásának hála gyönyörű
kékfestő ruhákat varrattunk
a kalocsai Tamásné Évával,
a népművészet mesterével az
algyői gyerekek számára. E
szép népviselet és a falunapi
föllépés is ösztönzi a próbákon
a munkát.
Az algyői hagyományra alapoz Bozóné Hegedűs Edit, aki
Eke Józsi bácsi munkáját nagyra értékeli, örökségét folytatja.
Végső célja, hogy a faluban
működjön egy olyan ifjúsági
néptánc együttes, amelyik
fesztiválokon is megállja a helyét és öregbíti Algyő hírnevét.
Ugyanakkor azt is tervezi,
hogy a gyerekeknek néptánc
tábort szervez, de a felnőtteket
is mozgósítja: a régi táncosokat és a népi kultúra tisztelőit
bevonva föléleszti Algyőn a
táncház-mozgalmat.
– A motorikus, vagyis az
íráshoz és rajzoláshoz elengedhetetlen finom mozgást is fejleszti a tánc – magyarázza
Hegedűs Edit, aki példaképének saját tanítónőjét, a szegedi
rókusi általános iskolában
tanító U. Nagy Istvánnét tekinti. De algyői kollegáitól is sokat
tanul, érdeklődéssel fogadja a

HEFOP-projekt néven ismert
új módszereket. Annak is örül,
hogy – mintegy viszonzásul
– kollegái is elismerik az oktatásba beemelt néptánc jótékony hatását. – Nemcsak jó
testtartást, hanem emberi tartást is ad a tánc: az együttesben értelmes, jól tanuló diákok
maradhattak, nem hagyták senkinek, hogy elkallódjon! Az
én gyerekkoromból megismert
alapelveket az iskolai néptánc
csoportban is igyekszem érvényesíteni – magyarázza a fiatal tanítónő. Példaként pedig
elárulja: barátai, akikre a legnehezebb időkben is támaszkodhatott, a táncosok közül
kerülnek ki. Akit egyszer megérint a népi kultúra szépsége,
az egy életre elköteleződik:
kétgyerekes családapák és
asszonyok is járnak még táncolni a „Szegedbe”.
Már nemigen találni olyan
adatközlőt, akitől megtudhatnánk, milyen is a kifejezetten
algyői népviselet, vagy néptánc. Ugyanakkor a Tápéról
és Sándorfalváról gyűjtött,
dél-alföldi táncoknak nevezett
csokor jól érzékelteti Algyő
lelkiségét, hagyományait, jellemzi közösségét.
P. I.

Megint operett? És megint Farkas Bálint?
Igen. Operett mindenkor és
Farkas Bálint, ha csak lehet
bármikor. E lehetne a válasz
a címbeli kérdésre, ami –
érzésünk szerint is – ott lógott
a levegőben a faluházbeli operettgálán. Lehet egy zenei
műfajt és annak képviselőjét
szeretni vagy nem szeretni,
ez mindenkinek saját ízlésvilágára van bízva. Azt azonban el kell ismerni, hogy
művészvendégünk és bájos
partnernője, Szász Kati színpadi megjelenésével a jelenlévők
körében nem a közöny és
unalmasság látszatát keltette.
A Gyevi-Art Kulturális
Egyesület a Parlandó Énekegyüttes részvételével harmadik alkalommal rendezte
meg operett-műsorát fővárosi
művészek bevonásával. Siker-

ként könyveljük el a program
iránt mutatott érdeklődést
és a közönség előadás alatti
közreműködését és tetszésnyilvánítását.
Úgy ítéljük meg – minden
más ellenkező vélemény ellenére –, hogy az általunk
képviselt műfajnak van létjogosultsága, mert benne az
előadó és közönsége is jól
érzi magát. Ha ezt az érzést
sztárvendégek meghívásával
fokozni lehet, és ennek feltételei megteremthetők, akkor
azt meg kell tenni.
Egyesületünk
eddig
is
megtisztelő feladatának tekintette, és a jövőben is törekedni
fog az ilyen és hasonló rendezvények létrehozására, és
benne a művészeti értékek
megjelenítését elősegítő fel-

tételek megteremtésére. Vállalva az ezzel járó kockázati
tényezők kezelését is.
Hálás szívvel mondunk
köszönetet
mindazoknak,
akik március 29-én minket
választottak,
belépőjegyeik
megvásárlásával
jelentősen
hozzájárultak költségeink finanszírozhatóságához.
Köszönjük támogatóinknak
– Bogdán Gábornak, a GLB
Kft. igazgatójának, Kalmár
Józsefnek, a Yahama márkakereskedés és szerviz tulajdonosának, Vincze Mihálynak,
a Diász Kft. igazgatójának
–
anyagi
támogatását.
Köszönettel tartozunk a Sport
and Life tulajdonosának,
Makó Lászlónak, felszolgáló
kollégájának (Jocinak) és a
mindig nagylelkű Vámos Zoli

barátomnak, kiknek jóvoltából
kedvezményesen részesültünk
ízletes készítményeikből.
Nélkülözhetetlen
segítséget kaptunk a faluház
személyzetétől, Olajos Gyuri
szakszerű és gondos hangosítását külön kiemelve, illetve
a Szivárvány Óvoda kollektívájától a színpadi dekoráció
kialakításában.
Köszönjük Kovácsné Budai Éva pezsgőit, Vike kávéit,
Gonda Károlyné Jucika süteményét, Tóthné Incinek pedig
a bohózat kirobbanó sikerét
garantáló jelmezeit!
Köszönjük az őszinte elismeréseket és jókívánságokat!
Gyevi-Art Kulturális Egyesület Parlanó Énekegyüttese
nevében:
Bakos József alelnök
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Középiskola indul Algyőn
A Kossuth Lajos Általános Iskola és a Dorozsmai
Felnőttoktatási
Középiskola együttműködésében a
2008/2009. tanévben gimnáziumi esti tagozat kezdi
meg működését Algyőn.
Az előzményekről és a
tervekről az iskola igazgatója,
Máhig József a következőket
nyilatkozta: „a Dorozsmai
Felnőttoktatási Középiskola a
2004/2005. tanévben kezdte
meg működését a dorozsmai
Orczy István Általános Iskolában, és jelenleg már négy
évfolyamon folyik az oktatás.
A hallgatók hetente 18 órában,
szerdán és pénteken délután,
valamint szombaton délelőtt
járnak iskolába.
Évközben és év végén
is vizsgákon bizonyítják
felkészültségüket
és
azt,
hogy a tananyagot elsajátították. Ekkor felsőbb osztályba
léphetnek. A képzés a közoktatási törvény értelmében négy
évig tart, de előtanulmányokat
természetesen beszámítanak.”
A
dorozsmai
helyszín
kiválasztása célszerűnek bizonyult, hiszen a diákoknak
nem kell Szegedre utazniuk,

időt, pénzt és fáradságot takarítanak meg, mert kisebbek a távolságok, rövid idő
alatt érkezhetnek az oktatás
helyszínére. Kilencedik évfolyamon tervezik indítani a
következő osztályt, de aki már
korábban elvégzett 10., 11.
évfolyamot, és szeretne érettségizni, természetesen csatlakozhat az egyes osztályokhoz.
Talán nem kell különösebben hangsúlyozni a tanulásnak,
a képzettség megszerzésének
fontosságát. Munkavállaláskor egyre többször kérik az
érettségi bizonyítványt. Ezért
gondoltak arra, hogy közelebb viszik az iskolát az
érdeklődőkhöz, és Algyőn is
indítanak egy tagozatot.
Abból a meggondolásból
teszik ezt, mert a környékbeli
falvakból Szegedre ingázók
Algyőn keresztül érhetik el
lakóhelyüket, és az érdeklődők
munka után még esetleg áldoznak a szabadidejükből a
munkaerőpiacon
szükséges
tudás megszerzésére.
Azt is vallják, hogy Algyő
egy Szegedtől északra formálódó kistérség természetes
központja. A központi funkciók között fontos szerepet

kaphatna itt az oktatás is. Ez
az iskola alapja lehetne egy
ilyen oktatási intézménynek.
Persze ezeken a „magasztos” gondolatokon túl az is
fontos szempontja lehet az
intézmény
működésének,
hogy a távolabbi szegedi képzőhelyekkel szemben itt, helyben kínálnak alternatívát az
érdeklődőknek.
Kikre számítanak? Mindenkire, aki felnőtt korú és még
nem szerzett érettségi bizonyítványt. Azokra, akik önhibájukon kívül vagy éppen egyéb
okok miatt még nem tudták
megszerezni az érvényesüléshez szükséges okiratot, és
ezt a hiányosságot szeretnék
pótolni. Reményeik szerint
ehhez nyújthatnak segítséget
tapasztalt
munkatársakkal,
akik már régóta közreműködnek a felnőttoktatásban.
Az intézmény nem tandíjakból vagy térítési díjakból, hanem állami normatívából tartja
fenn magát.
Tanár és tanuló egyaránt tudja, hogy a tanulmányok végzése emberpróbáló feladat. A
családtól elvonva, munka mellett, délután kell az oktatásban
részt venni. Mégis úgy gon-

dolja mindkét fél, hogy szükség van a képzésre, a tanulásra.
Ezekről a kérdésekről – a hitelesség érdekében – meg lehet
kérdezni a felsőbb évfolyamok
hallgatóit. Azt mondják, hogy
jó közösségekké kovácsolódtak az egyes osztályok, ha
szükséges egymást segítik a
diákok a feladatok elvégzésében. Vannak, akik együtt
készülnek a vizsgákra, sőt
szabadidejük egy részét is
közösen töltik el. Sőt azt is
említették már, ha szünet van,
hiányzik a megszokott időtöltés. Köztük akad olyan diák,
aki célul tűzte ki továbbtanulást, és az érettségi vizsga
letétele után felsőoktatási intézményben kívánja tovább
folytatni az ismeretszerzést.
A lehetőségek tehát korlátlanok. Kitűzött, pontosan megfogalmazott célokra, kitartó
munkára van szükség, és a
jelentkező biztos lehet abban,
hogy ehhez minden segítséget
megkap az iskola dolgozóitól.
Elérhetőségeink a következők: telefonon 70-276-9767;
e-mail: mahig@t-online.hu;
személyesen az iskolában
augusztus 1-jén, 15-én és 29én.

Vár a könyvtár!
Kedves gyerekek!
Keressétek a KÖNYVTÁR feliratos helyet a gyermeknapon a szabadidőközpontban! Mint mindig, velünk
most is lehet játszani, sőt
érdemes is! Ha helyesen
válaszolsz az általad húzott
borítékban lévő kérdésre,
zsákbamacska
ajándékot
választhatsz. Hidd el, megéri!
Gyere! Várunk! Ne hagyd ki!
*
Újdonságaink!
Apró Ferenc: Muzsikaszó
a régi Szegeden
Ebben a könyvben a régi
Szeged zenei szemelvényei
négy fejezetre osztottan ismertetik mindazokat a legendás
anekdotákat, amelyek közös
nevezője – a helyszín mellett
– a muzsika. Az első fejezet a

komolyzene területére invitálja az olvasókat: Pabló Casals,
Bartók Béla, Simándy … szelleme idéződik meg. A második részben Dankó Pistával
és kortársaival találkozhatunk. Ezt követően a prímások
és más hangszeres előadók
történeteiből
szemezgethetünk, majd a népdalok és nóták eredete és megszólaltatói
kerülnek sorra.
Kálmán Jenő–Tankó Béla:
Sicc Meseországban
A nagy népszerűségnek
örvendő kismacska, Sicc
Meseországban átélt, izgalmakkal
teli
kalandjairól
olvashattok gyerekek.
Kiss Marcell–Illyés Csaba:
Fenyők és örökzöldek
Kifejezetten
hobbikertészeknek ajánljuk ezt a
könyvet! A kötetben a fenyők
és az úgynevezett lomblevelű

örökzöldek rövid, lényegre
törő ismertetéseit tanulmányozhatjuk.
Megismerhetjük gondozásukat. (Kár hogy csak feketefehér képek illusztrálják a
könyvet.)
Bene Zoltán: Év-könyv:
Nagyszegi történetek
Nagyszeg községet hiába
keresnénk a mai Magyarország
térképén. Az írói fantázia szülte mezőváros jellegzetes alföldi nevét egy Kiskundorozsma
környéki földterületről vette.
Annál valóságosabbak az itt
megtörtént esetek.
A szegedi szerző novellafüzérében minden hónapra
jut egy-egy novella. Az elbeszélések szereplői: a Perey
Agamemnon, Jámbor Géza, a
tanító, és a többiek mind-mind
ismerősként élik mindennapi
életüket az I. világháború

árnyékában. A kötetet, melyet Fehér Klára-díjjal jutalmaztak, Simon Zoltán illusztrálta.
Árpád népe: 1000 év magyar mondái
Az Attila király korától
a 19. század végéig ívelő
gyűjteményben Balogh Béni,
Gárdonyi Géza, Benedek
Elek, Jókai Mór, és mások tollából származó írások is helyet
kaptak, s a közismert mondák
mellett kevésbé ismert történetek is megtalálhatók közöttük.
A kötetet Bihari Marianna
és „Medve” rajzai illusztrálják.
Mindezek a könyvek a
könyvtárban megtalálhatók,
elolvashatók.
Jó szórakozást kívánunk
hozzá!
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Az alábbiakban összefoglaljuk azon vizsgálatok
és beavatkozások listáját,
amelyekért a háziorvosi
rendelőben a betegektől térítési díj szedhető.
1997 óta létezik jogi
lehetőség az OEP által nem
finanszírozott
vizsgálatok
és térítési díjak beszedésére,
de eddig csak néhány esetben kértük a szolgáltatás díjazását, mert kellemetlennek
éreztük „ingyenes” egészségügyi ellátás mellett a háziorvosi rendelőben a térítési díj
elkérését. Az egészségpolitika
mindezt azonban másképp
látja. Vannak olyan alapszolgáltatások, melyeket a biztosított beteg térítésmentesen
igénybe vehet, és vannak olyanok, melyeket az OEP, illetve
jövőre talán a többi biztosító
sem fog finanszírozni. A jövő
útja valószínűleg az lesz, hogy
a háziorvosok az extra szolgáltatásért díjazást fognak kérni.
Kérjük szíveskedjenek áttanulmányozni az alábbi listát! Ha ilyen céllal keresik fel
háziorvosukat, szíveskedjenek
számítani rá, hogy a háziorvos
elkéri a vizsgálat vagy beavatkozás díját.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében
igénybe nem vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások
térítési díja:
1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyver
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Miért kell fizetni a háziorvosnál?
tartására való egészségügyi
alkalmasságának pszichológiai vizsgálata, első fokon:
6300 Ft.
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(II. csoport) lőfegyver tartására
való orvosi alkalmassági vizsgálata első fokon: 4200 Ft.
3. Gépjármű-vezetői, belvízi
hajózási szolgálati és belvízi
kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat,
III. és IV. osztályú tengeri
kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és
soron kívüli alkalmassági vizsgálata:
a) ha a 40. életévet még nem
töltötte be: első fokon: 6300
Ft;
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem
érte el, első fokon: 4200 Ft;
c) ha a 60. életévét betöltötte,
de a 70. életévét még nem érte
el, első fokon: 2100 Ft;
d) ha a 70. életévét betöltötte, első fokon: 1100 Ft.
4. Véralkohol-vizsgálathoz
vérvétel: 4200 Ft.
5. Látlelet kiadása: 3100 Ft.
6. Kábítószer hatása alatt
álló személy akut ellátása:
6300 Ft.
7. Tengeri hajózási egészségi
alkalmassági vizsgálat az I. és
II. osztályú tengeri kedvtelési
célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata:
az egészségi alkalmasság
első vizsgálata: 10500 Ft,
az egészségi alkalmasság
időszakos vizsgálata 8400 Ft,

az egészségi alkalmasság
soron kívüli vizsgálata 6300
Ft;
a III. és IV. osztályú tengeri
kedvtelési
célú
tengeri
vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata: 8400 Ft.
8. Külön jogszabály által
elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,
kivéve, ha a vizsgálatra és
szakvéleményezésre
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre
való jogosultság megállapítása
céljából kerül sor: 6300 Ft.
Másolat kiadása:
1. igazolás, táppénzes papír,
egészségi alkalmasságról stb.:
1000 Ft,
2. kórtörténetről, részletes
egészségi állapotról, teljes
körű egészségügyi dokumentációról: 3000 Ft.
A TB szolgáltatások nem
biztosítási alapon történő
igénybevétele esetén fizetendő díjtételek:
1. Gyermekkori szűrővizsgálatok – gyermekgyógyászati szakvizsgálat: 5000 Ft;
2. Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatok: 5000
Ft;
3. A 18 éven felüli korosztály életkornak és nemnek
megfelelő rizikófaktorok által
indukált betegségek tekintetében végzett szűrővizsgálatok: 5000 Ft;
4. Munkaköri alkalmasság
megállapítására irányuló szakmai és személyi higiénés al-

Virágtenger a ház körül

kalmassági vizsgálatok: 2000
Ft;
5. Életkortól függetlenül
sportegészségügyi vizsgálat:
5000 Ft;
6. Betegsége esetén a háziorvosi rendelőben történő orvosi vizsgálat és gyógykezelés:
5000 Ft, ismételt gyógyszerfelírás: 500 Ft, konzíliumkérés: 500 Ft/db, eszközös
beavatkozás: 2000 Ft/db;
7. Betegsége esetén otthonában történő orvosi vizsgálat és
gyógykezelés kiszállási díja:
3000 Ft;
8. Életvezetési tanácsadás és
a gyógykezeléshez szükséges
diagnosztikus és terápiás eszközök használatának megtanítása: 1000 Ft;
9. Az alapellátás keretében
végzett szakápolás: 1000 Ft;
10. Egyéb orvos szakértői
vizsgálat és szakvélemény:
6000 Ft (biztosítók, egészségpénztárak felé javaslat kiállítása, gyám, örökbefogadó
egészségügyi
alkalmasság
vizsgálata, külföldön munkát
vállaló személy alkalmassági
vizsgálata, műtét előtti kivizsgálás – EKG, vérvétel, belgyógyászati szakvizsgálat és vélemény kiadása műthetőségről);
11. Vérvétel a háziorvosi
rendelőben: 500 Ft;
12. Egyéb eszközös vizsgálatok: 2000 Ft (nem kötelező
védőoltás oltásonként, fülbevaló betétel, EKG vizsgálat
és fülmosás a szakrendelő helyett).
Algyői háziorvosok

Faluszépítés 2008.
Közönségdíjas: a verseny végén, az addig beérkezett fotók
Algyő Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyő
lakosaihoz, lakóközösségeihez, vállalkozásaihoz: csatlakoz- megtekinthetők lesznek a tájházban, ahol az Algyői Hírmondóban megjelenő sorszámos szelvénnyel szavazhatnak a látozanak virágosítási törekvéséhez.
A verseny célja: Virágos kultúrált környezetbarát, vendégváró gatók. Internetes szavazásra is lehetőséget biztosítunk, Algyő
településkép kialakítása. A település tisztasága, gyommentesí- honlapján. A voksok összesítése után kerül ki a közönségdíjas
versenyző.
tése.
A verseny indulási időpontja: április 1.
Díjazás: kategóriánként – emléktáblával is megköszönjük a
A versenyre jelentkezés módja, regisztrálás, további infor- díjazottak fáradságos munkáját; miközben az I. helyezett: 30
mációk: személyesen a Gyeviép Kht. telephelyén (Kastélykert ezer Ft-os kertészeti utalványt, a II. helyezett: 20 ezer Ft-os keru. 16.), telefonon: (62) 267-567, e-mailen: gyeviep@t-online. tészeti utalványt, a III. helyezett: 10 ezer Ft-os kertészeti utalványt kap.
hu.
A verseny a nyilvánosság előtt, a sajtó, az önkormányzat, a
A versenyre benevezett algyőiek által készített fotók a fenti
képviselő-testület tagjai, a Gyeviép Kht. aktív közreműködésével
elérhetőségre továbbíthatók.
A verseny kategóriái: A legszebb virágos előkert; Tiszta ud- zajlik.
A résztvevők számára lehetőség nyílik kertjük képes bemutavar, rendes ház; A legvirágosabb ablak, erkély. Közönségdíjas.
Értékelés: a beküldött, illetve a bejelentkezetteknél elkészült tására – Algyő honlapján.
képek alapján zsűri pontoz.
Várunk minden kertészkedni szerető lakost, aki büszke munkáA verseny befejezése: augusztus 31.
ja gyümölcsére!
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Eredményhirdetés: október 1-jén, Algyő napján.
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Algyői nyár

Nyári gyerektáborok
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház a 2008-as esztendőben
az alábbi táborokat hirdeti meg:
LOVASTÁBOR június 23-27., a lovasudvarban és a tájházban.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a lovassport kedvelőit, a
lovak szerelmeseit várja ebbe a táborba a Lovasklub Egyesület
és a faluház.
A részvételi díj háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)
foglal magában. Részvételi díj: 6.000 Ft. Maximális létszám: 20
fő.
*
TÁBOR 3x5 nap, hétfőtől péntekig az alábbi időpontokban:
június 30-július 4.,
július 7-11.,
július 14-18.
A részvételi díj háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)
foglal magában. Részvételi díj: 6.000 Ft Minimális létszám: 15
fő, maximális létszám: 20 fő
A tábor programja mindhárom turnusban azonos: minden reggel 8 órakor gyülekező a faluházban; majd
Hétfőn
8-12 óra: ismerkedés a faluházban;
13 óra: ebéd a szabadidőközpontban;
14.30 óra: fitness Kovács Krisztával a faluházban;
16 óra: uzsonna;
16-18 óra: szabadtéri játékok.
Kedden
8.15-12 óra: Borbála Fürdő;
13 óra: ebéd a szabadidőközpontban;
14.30 óra: kézműves foglalkozások a szabadidőközpontban az
Algyői Művészkör segítségével;
17-18 óra: szabadtéri játékok.
Szerdán
9-12 óra: lovaglás a Lovasklub Egyesület tagjainak segítségével a lovasudvarban;
13 óra: ebéd a szabadidőközpontban;
14 órától: autóbuszos kirándulás.
Csütörtökön
8.15-12 óra: Borbála Fürdő;
13 óra: ebéd a szabadidőközpontban;
14 órától kerékpáros kirándulás.
Pénteken
9-12 óra: lovaglás a Lovasklub Egyesület tagjainak segítségével a lovasudvarban;
12 óra: bográcsos ebéd a tájházban;
13 órától: akadályverseny a tájházban.
*
NÉPTÁNC Tábor – augusztusban. (A néptánc tábor részletes
programját a következő lapszámban közöljük).

Nyílt nap
az Algyői Lovasudvarban
Az Algyői Lovasklub Egyesület szeretettel vár minden kedves
érdeklődőt, kicsiket és nagyokat 2008. május 24-én, szombaton
az Algyői Lovasudvar nyílt napjára a Kastélykert u. 44. szám
alá, a Tájház mellé. Az egész napos program keretében számos
meglepetés vár vendégeinkre: látványpékség az Algyői Nyugdíjasklub asszonyainak segítségével, kürtőskalács-sütés Csiszérné
Piroskáékkal, borkóstolás az Algyői Borbarátokkal.
Kézműves játszóházzal és kirakodóvásárral készülnek az
Algyői Művészkör tagjai, de lesz hagyományos gyevi lovaseszköz-kiállítás is a korábban edzőteremként használt helyiségben.
A nyílt nap keretében ingyenes lovaskocsizással és lovagoltatással, valamint lovasbemutatóval készülnek a Lovasklub Egyesület tagjai.
Ezúton szeretnénk gratulálni az egyesület két lovasának, hiszen
a 2008. március 29-én, Újszentivánon megrendezett lovas gyermekügyességi versenyen 26 versenyzőből Marincus Nikolett a
4., és 2., míg Fekete Krisztián 1. helyezést ért el! További szép
sikereket kívánunk!
Ne feledje: nyílt nap a lovasudvarban május 24-én, szombaton!
Mindenkit szeretettel várunk!
INFO: Bakos István elnök: 30/223-0017, algyoilovasklub@
freemail.hu, www.lovasklub.algyo.hu

Parkfenntartási napló
Elérkezett a fűnyírási szezon! A tavaszi idő beköszöntével
egyre sűrűbben szükséges a fű karbantartása parkjaink területén.
Kikerültek a villanyoszlopokra a tiroli muskátlik (fajtájukat
tekintve Acapulco és Snow cascade), melyek rózsaszínben fognak pompázni. Az egynyári virágok is hamarosan megérkeznek,
hogy színesítsék életünket. Szárazságtűrőbb, ellenálló fajtákkal
bővül a tavalyi paletta. A begónia és pistike mellett bohócvirág,
kúpvirág, rózsameténg is látható lesz az algyői tereken.
Köszönet Bakos Zsoltnak, aki százötven akácfát ajánlott fel
a község területére, és kétkezi munkájával is hozzájárult a hulladékudvar körüli telepítéshez.
Terveink közt szerepel az óvoda és a „fehér iskola” belső
kertjének virágosítása, füvesítése, a fürdő előtti parkolórész
telepítésének befejezése.
A fa virágládák helyett (amelyek elkorhadtak) virághengerek
kerülnek ki, beültetve dupla szirmú muskátlikkal.
Fenyő mulccsal takarjuk a Főtér örökzöldjeit, cserjéit.
Gyeviép Kht.

Pálinkafőzetek megmérettetése
– negyedszer!
2008. május 25-én negyedik alkalommal mérhetik össze italaikat Algyőn
a pálinkafőzők. A szokásokhoz híven
három kategóriában várjuk a nevezéseket: az első kategóriában a tiszta párlatok
(például: barack-, szilva-, körte pálinka)
versengenek; a második csoport a vegyes és törköly pálinkák kompániája;
míg a harmadik társaságba az ágyas- és
mézes pálinkák, valamint a különféle
gyógynövényekkel ízesített alkoholpárlatok soroltatnak. A nevezőktől mini-

mum 3 dl mintát kérünk, melyet a faluházban lehet leadni május 23-ig.
A zsűri május 25-én, a szabadidőközpontban veti majd alapos vizsgálat alá az italokat, hogy eldöntse:
melyik érdemli ki a legjobb-jelzőt az
idei esztendőben! Munkálkodása a
nyilvánosság bevonásával fog folyni, tehát várjuk az érdeklődőket a
szabadidőközpont oktatótermébe május
25-én délelőtt!
A szervezők

Kémiaverseny
Vidács András 8.a osztályos tanuló részt
vett a Hevesy György kémiaversenyen. A
Szegeden megrendezett körzeti fordulón II.
helyezést ért el, a megyei fordulón pedig XII.
lett, felkészítő tanára Malustyik Mihályné.

Gáli kiállítás Maroslelén
Gáli Zsolt algyői fafaragó munkáiból nyílt
kiállítás Maroslelén. A faragványok a hagyományos minták mellett megjelenítik a
modern formavilágot is – állítja a fafaragó
mester.

Orvosi rendelési időpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Május 05–09.:
Május 13–16.:
Május 19– 23.:
Május 26–30.:
Június 02–06.:

12.30-tól
08.00-tól
12.30-tól
08.00-tól
12.30-tól

16.30-ig.
12.30-ig.
16.30-ig.
12.30-ig.
16.30-ig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717
DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda:
8.15 –14.15
Kedd, csütörtök:
12.00–18.00
Péntek:
9.00–14.00
szájsebészeti beavatkozások
műgyökér beültetés (inplantáció) fogpótlások minden fajtája fogászati
röntgen ultrahangos fogkő eltávolítás fogfehérítés, fogékszer tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelő:
Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel:
kedden és csütörtökön 16–18 óráig

Hétfőn, szerdán: 12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken:
07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).

Igénybe vehető szolgáltatások:
* vérvétel minden héten * otthoni szakápolás * kezelések
mini-fizikoterápiás készülékkel otthonában vagy a
rendelőben * fényterápiás kezelések * foglalkozás-egészségügyi alkalmasság és hivatásos jogosítvány hosszabbításának megszervezése.
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
Május 05–09.
Május 13–16.
Május 19–23.
Május 26–30.
Június 02–06.

07.30-tól 12.00 óráig.
12.30-tól 16.30 óráig.
07.30-tól 12.00 óráig.
12.30-tól 16.30 óráig.
07.30-tól 12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

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

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

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

2008. májusi Hírmondó

Telefon: 20/965-09-97
Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL, UNIQUA, OTP-utalványt elfogad
GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42. Telefon: 267-261
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00 óra
között; szombat: 9.00 – 12.00 óra között.
Készenlét esetén hívható:
a 06-20/981-35-75 telefonszám.
Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fizetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

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.
Házasság
Magyar Zoltán és Szabó Erika 2008.
április 9-én, Soós Csaba Gábor és Jizerská Jana 2008. április 19-én házasságot
kötött.
Sok boldogságot!

Anyakönyvi hírek
Születés
Megszületett: Tari Zsolt 2008.03.19-én,
anya: Török Ágota, apa: Tari Zsolt; Molnár
Zengő 2008.03.24-én, anyja: Dudás Kata-

lin, apja: Molnár Áron. Jó egészséget!
Halálozás
Az előző számban Török Jánosné elhalálozásának időpontja tévesen jelent meg:
a helyes dátum: 2008.03.13. (Elnézést
kérünk, a szerk.)

2008. májusi 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.algyofaluhaz.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-Kovács Zoltán

Irodalmi pályázat algyőieknek
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház valamint az Algyői
Tollforgatók Köre téma- és műfaji megkötés nélkül irodalmi
pályázatot hirdet 14 év alatti, és 14 év feletti kategóriákban.
A prózai művek terjedelme: maximum 5 gépelt oldal, 12-es
betűmérettel és 1,5-es sortávolsággal. Versből 1 pályázó maximum 3 alkotással pályázhat. Beadási határidő: szeptember 15.
Ünnepélyes eredményhirdetés Algyő Napján, október 1-jén.
Az értékelést szakmai zsűri végzi: Bene Zoltán író, Kátó Sándor író, rendező, Újszászi Ilona újságíró.
Díjazás:
14 év feletti kategória: I. díj 10.000 forint (vásárlási utalvány),
II.díj 8.000 forint (vásárlási utalvány), III. díj 5.000 forint
(vásárlási utalvány);
14 év alatti kategória: I. díj 5.000 forint (vásárlási utalvány), II.
díj 4.000 forint (vásárlási utalvány), III. díj 3.000 forint (vásárlási utalvány).
A győztes pályázati művek megjelennek Algyő honlapján, és
az Algyői Hírmondó mellékleteként.

Kedves egészségére mindenkinek!
Egészség- és életmód nappal ünnepeltük az Életreform
Klub ötéves fennállását április 19-én a faluházban. Az egészséges életmóddal, egészségünk megőrzésével, a betegségek
megelőzésével, fizikai-, egészségi állapotunk felmérésével,
tanácsadással, felvilágosítással, különféle vizsgálatokkal vártuk
a falu népét ezen a szombati napon.
Bár a faluház mindenki előtt nyitva állt, jobbára a középkorúak
látogattak el hozzánk, hiszen ők azok, akik már szembesültek az
egészség hiányával. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a
fiatalabb korosztály az óvodában és az iskolában vett részt hasonló programokon, foglalkozásokon. Voltak, akik családostul
érkeztek, akadtak, akik egyedül, néhányan célirányosan, csak
egy-egy adott vizsgálatra vagy mérésre. Eljöttek azonban olyanok is szép számmal, akik, ha már egyszer fölkerekedtek, végignézték, kipróbálták az összes szolgáltatást, kínálatot. Népszerű
volt az allergia vizsgálat, a számítógépes állapotfelmérés, a
szemészeti szűrés és a gyógyító masszázsok. Külön köszönet
az algyőieknek (Bakó Tibornak, Borbély Karcsinak, Kapota
Ágnesnek, Szalmáné Simon Évinek), hogy időt és fáradságot nem
kímélve egész napon át ingyenes szolgáltatást, kezelést nyújtottak a hozzájuk fordulóknak!
A nyílt napon a szegedi véradóállomás munkatársainál 43
fő adott vért, hogy segítse a rászorulókat, az ő jutalmuk 1-1
belépőjegy volt – a Borbála Fürdőbe. Az egészségnap minden
résztvevője, látogatója egyébiránt 1-1 ajándék tombolaszelvényt
kapott belépéskor, melyet délután a felajánlók, támogatók jóvoltából értékes, szép nyereményekre válthatott. A legtöbb felajánlás a Zepter képviselőitől érkezett, amit ezúton köszönünk.
A zord időjárás ellensúlyozására délután fitness bemutatóval
kedveskedtünk látogatóinknak. Kovács Krisztina fitnessedző
és csapata színvonalas, élvezetes műsort adott. Köszönjük a lányoknak!
Végül köszönöm minden résztvevőnek, közreműködőnek,
azoknak, akik éltek a lehetőséggel és ellátogattak rendezvényünkre, hogy ezen a napon valami hasznosat tettünk közösen
az egészségünk érdekében!
Lele Istvánné Erika

Szent György-napi disznóvágás

Április 23-án – a kiadós tavaszi eső után – piros Opel Astra
kanyarodott be a Tiszán túli – Török Pista gátőr helyén lévő –
Szabó László gátőr portájára. Ott 183 kg-os koca várta, hogy az
EU-s szabályoknak megfelelően – lyukkal a homlokán – kerüljön az algyői nyugdíjasok asztalára.
Már második alkalommal tartottak a klub tagjai disznótort a
tájházban. Szerdán, késő délután a férfiak megpörzsölték, felvágták a disznót, az asszonyok pedig kikaparták a belet. Persze közben az ilyenkor szokásos pálinkás butykos is többször körbejárt.
A munka másnap reggel folytatódott. Ekkorra elvonult az eső,
kellemes napsütésben, egyre növekvő létszámmal folyt a munka.
Fél 10-re elkészült a reggeli – sült hús, tepertő, sült máj és vér.
A népes társaság éhesen és jókedvűen látott neki a falatozásnak,
mivel az elfogyasztott pálinka is fokozta az étvágyat. A hatalmas disznóból készült finomságokból mindenki degeszre ehette
magát. Jutott is, maradt is.
Reggeli után hozzáfogtak a férfiak a húsdaráláshoz, az abáláshoz. Az asszonyok kifőzték a rizst, mosogattak, kávét főztek,
vendégeket vártak és vendégeket kínáltak. Mindenki tudta a dolgát. Közben előjött a nyugdíjasokra oly jellemző jókedv, hol a
konyhában, hol a fészerben hangzott fel az ízes nótázás. Az udvaron betöltötték a kolbászt, a hurkát, két bográcsban főtt a paprikás.
Az asszonyok kalácsot, hurkát, kolbászt sütöttek a kemencében,
és előkerültek a boros palackok is. A hangulat fokozódott, hiszen
most már „sínen” volt minden. Előkerültek a régi emlékek, kis
csoportokban beszélgettek, anekdotáztak, énekelgettek a férfiak
és asszonyok. Hangos kacajuktól zengett a ház.
Jól érezték magukat, s jól érezte magát a krónikás is. Így is
lehet élni! Néhány órára elfelejteni a gondokat, együtt lenni.
Sokáig legyen így kedves nyugdíjasok!
N. J.

Magyarország 7 természeti csodája
Lezárult a Magyar Televízió Zöld 7-es című műsora, mely
a nézők szavazatai alapján kereste Magyarország természeti
csodáit. Stílusosan a Föld napján, vagyis április 22-én hirdették
ki a Zöld 7-es végeredményét: a harminc bemutatott természeti értékből a nézők szavazatai alapján állt össze a nyerő hetes
Így Magyarország hét természeti csodája: a Füzéri Várhegy, a
Hévízi-tó, az Ipolytarnóci ősmaradványok, a Kardoskúti Fehértó, az Őrség, illetve két védett madarunk, a kerecsensólyom
és a parlagi sas.
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Sok-mindent-tudás Egyeteme

Rendezvénynaptár

Sylvester Lajos A székelyföld mint az erdélyi
magyarság anyaországa címmel május 20-án
(kedden) 18 órától tart előadást a Sok-mindent-tudás-egyeteme rendezvényeként, Algyőn
a faluházban.

MÁJUS 2-3. (péntek, szombat): ALGYŐI FALUNAPOK
2008., SPORTMAJÁLIS.
MÁJUS 5. (hétfő) 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház földszinti
kistermében.
MÁJUS 7. (szerda) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluházban
(Bereczné Lázár Nóra).
MÁJUS 13. (kedd) 12 óra: Drogprevenciós előadás az általános iskola 7–8. évfolyamán tanuló gyerekeknek a színházteremben.
MÁJUS 13. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése a
faluház emeleti klubtermében (Gubacsi Zoltán).
MÁJUS 14. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. fogadóórája a faluház földszinti kistermében (Csókási Ágnes
számlázási előadó).
MÁJUS 14. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői
Csoportjának taggyűlése a faluházban (Kapota Mihály).
MÁJUS 15. (csütörtök) 17 óra: Az Algyői Művészkör
taggyűlése a faluház földszinti kistermében (Gálné Nagy Ildikó).
MÁJUS 17. (szombat) 11 óra: 35 éves az Algyői Nyugdíjasklub – megyei találkozó a szabadidőközpontban (Maszlag
Józsefné).
MÁJUS 19. (hétfő) – MÁJUS 28. (szerda): Ki mit gyűjt? Játékautó kiállítás a tájházban. (INFO: Tájház: Szőkéné Bera
Szilvia, T.: 62/268-220.)
MÁJUS 20. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme
Algyőn”. Előadó: Sylvester Lajos.Téma: A Székelyföld mint
az erdélyi magyarság anyaországa. (INFO: Bene-Kovács
Zoltán: 62/517-172, tesztek, bővebb információ: www.algyofaluhaz.hu)
MÁJUS 21. (szerda) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluházban
(Bereczné Lázár Nóra).
MÁJUS 22. (csütörtök) 17 óra: Bíró Szilvia festő kiállításának
megnyitója a Faluház Galériában.
MÁJUS 23. (péntek) 17 óra: Kézműves Műhely a tájházban
(Szőkéné Bera Szilvia és Bereczné Lázár Nóra).
MÁJUS 23. (péntek) 18 óra: Az Algyői Faluvédő Egyesület
taggyűlése a faluház emeleti klubtermében (Bera Sándor).
MÁJUS 24. (szombat): NYÍLT NAP az Algyői Lovasudvarban az Algyői Lovasklub Egyesülettel. (INFO: Bakos István: 30/223-0017, algyoilovasklub@freemail.hu, www.lovasklub.algyo.hu)
MÁJUS 25. (vasárnap): V. REPÜLÉSTÖRTÉNETI EMLÉKNAP, CSALÁDI GYERMEKNAP, HŐSÖK NAPJA,
IV. PÁLINKAFŐZETEK VERSENYE a szabadidőközpont
területén.
MÁJUS 26. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).
MÁJUS 30. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a
faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).
MÁJUS 30. (péntek) 18 óra: Ki mit gyűjt? Bakelitlemez-kiállítás és előadás a rockzene történetéről az algyői tájházban.
Előadó: Pleskonics András. (INFO: Tájház: Szőkéné Bera
Szilvia, T.: 62/268-220 )

Vásárnaptár
3. (szombat) 10-16 óra: Könyvvásár a faluház szabadtéri
színpadánál.
6. (kedd) 9-11 óra:
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában.
13. (kedd) 9-13 óra:
Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár
a faluház előcsarnokában.
14. (szerda) 9-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában.
15. (csütörtök) 9-12 óra: Katonai- és munkaruha vásár a faluház előcsarnokában.
19. (hétfő) 9-11 óra:
Ruha, vegyes iparcikk vásár a faluház előcsarnokában.
20. (kedd) 9-12 óra:
Ruha-, cipővásár a faluház előcsarnokában.
26. (hétfő) 9-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában.

Simai a vendég
Az Algyői Tollforgatók Körének vendége május 13-án 18 órakor Simai Mihály író, költő. Beszélgetőtárs Ménesi Lajosné. Az író
munkássága mellett a kör tagjai a versírás szabályairól is beszélgetnek a könyvtárban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Gyalogoljunk együtt - a Nőegylettel!
Az Algyői Nőegylet hagyományos tavaszi gyaloglását a megszokott útvonalon május 24-én, szombaton tartja. Indulás 9 órakor a faluháztól!

35 éves az Algyői Nyugdíjas Klub
Az Algyői Nyugdíjas Klub májusban ünnepli fennállásának
35. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk felvenni a kapcsolatot azokkal a régi klubtagokkal, akik betegségük, vagy más
ok miatt nem tudnak közénk járni. Ugyanakkor szeretnénk egy
kiállítást is összeállítani régi fényképekből, dokumentumokból.
Ha bármi ilyesmi van az Ön birtokában, kérjük, hogy a kiállítás
idejére szíveskedjen kölcsönadni! A fényképeket, dokumentumokat, egyéb tárgyakat május 10-ig kérjük leadni a faluházban.
Május 17-én ünnepeljük a klub 35. évfordulóját. Az ünnepi műsort – melyen a kistérség nyugdíjas klubjai is fellépnek
– tombolasorsolás követi. Kérjük az algyői intézmények, civil
szervezetek, vállalatok, vállalkozók, magánszemélyek támogatását! A felajánlott tombolatárgyakat a faluházban kérjük leadni
május 10-ig! Köszönjük!
A nyugdíjas klub nevében:
Süli Istvánné (Piroska) szervező

Bakelit lemez kiállítás
Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház szeretettel meghívja
önt, családját és barátait május 30-án (pénteken) 18 órakor a tájházba – a Ki mit gyűjt? programsorozat keretében
– a bakelitlemez kiállításra. A kiállítást követően Pleskovics András tart előadást a rockzene történetéről. A kiállítás és az előadás közben régi lemezeket hallgathatunk.
A rendezvény második részében, június 6-án 18 órakor
szintén a tájházban Diviki Sándor ismerteti meg az érdeklődőket
a jazz zenével és annak történetével.

Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán
Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné
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Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna,
dr. Piri József, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu
Telefon: 517-170, 517-172
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