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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

Képeslap – az apákról
„Az év minden napja férfinap” – szokták mondani „vigaszként”
a lányok és asszonyok azoknak, akik szerint „igazságtalan”, hogy
az év egyetlen napját (március 8.) nőnapként, egy másikat (május
első vasárnapját) anyák napjaként ünnepli a világ. Mostanság
még Algyőn is az apák napjából nevelnének hagyományt, kedves
húgom.
„Apák napja minden fizetésnap” – emlegetik viccesen több
országban is. Ivó napját (május 19-ét) tartják (férfi és) apanapnak
a tréfálkozók. De komolyra fordítva a szót: hogy milyen sok napon
ünneplik az apát, arra az internetes szabad lexikon, a Wikipedia
döbbentett rá. Az apák napja szócikkénél olvastam, hogy a katolikus egyház hagyományosan március 19-én, Szent József napján
tartja az apák napját. Ehhez tartják magukat például Belgiumban,
Olasz- és Spanyolországban. Ezzel szemben a legtöbb helyen világi ünnepként tartják számon, s 16 időponthoz kötik.
Például katonai ünnepen, február 23-án emlékeznek Oroszországban az apákra. Rájuk is gondolnak a németek – áldozócsütörtökön. A megemlékezést Iránban Ali születésnapján, augusztus
elején tartják. Ugyancsak születésnap, Bhumibol Adulyadej király
december 5-i világrajövetele ad alkalmat Taiföldön az ünneplésre.
Tajvanon viszont augusztus 8. lett ez az ünnep, mert a dátum kimondva, bā bā, (8/8) majdnem azonos a kínai apa szóval, ami
bàba, kiejtése nagyjából pápá. Az Egyesült Királyságban az apák
napja kilenc hónappal megelőzi az anyák napját. De a világ nagyobb része, 31 ország – közte 1994 óra hazánk – népe június harmadik vasárnapján (idén 15-én) ünnepli az apákat.
Hat gyerekét nevelte föl egyedül a háborús veterán, Smart úr.
Hálából egyik lánya, Dodd, édesapja halálának évfordulóját,
június 5. napját nyilvánította az apák ünnepévé, mikor hallott Anna
Jarvis kezdeményezéséről, az anyák napjáról. De a szervezéssel elcsúszott, ezért június harmadik vasárnapján tartották a jó apáknak
szóló megemlékezést – először 1910. június 19-én. Két nő kezdeményezésére és Amerikában születek a szülőknek szóló ünnepek.
A legtöbb R-beszélgetést (mikor a telefonhívás költségeit a hívott
fél viseli) az apanaphoz köti a statisztika. Ilyenkor sok új szerszámot és műszaki cikket vásárolnak a hálás utódok az apjuknak. A kisgyerekek ajándékot készítenek: rajzolnak, vagy írnak az apjukról.
Az apa legalább annyira befolyásolja az ember életét, mint az,
hogy milyen anyával áldotta meg a sors. E tapasztalásból ahányan
vagyunk, annyiféle következtetésre jutunk. A végleteket mutatja,
mikor ugyanazokért a családon belüli-kívüli cselekedetekért a
testvérpár egyik fele megszakítja, a másik ápolja a kapcsolatokat
– az édesapával. Az apák napjának története legyen tanulság az
algyői apukáknak, nagyapáknak, illetve legyen üdvözlet, kedves
húgom, az apánknak!
Ölel nővéred:
Ágnes
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Tiszavirágzás

A ciánkatasztrófa után, az utóbbi években júniusban
ismét megfigyelhető az algyői Tisza-parton is az egyik
legcsodálatosabb természeti jelenség, a tiszavirágzás.

Napforduló ünnep

Vankóné Dudás Juli: Szent Iván napi tűzugrás
Hagyományos Szent Ivánnapjához kötődő rendezvényünkről az idén sem feledkezünk meg: június 21-én
(szombaton) 15 órától gazdag programmal várjuk az
algyőieket és vendégeiket a
tájházban.
A nyári napfordulóhoz kapcsolódó hagyományok felelevenítésében és a szórakozástatásban segítségünkre lesz
Kiss Zoltán „Eddy” tűzzel
játszó zsonglőr, a Sasíjászok
csoportja, akik felidézik az
ősök szellemét a tűz mellett, közben dorombbal, ti-

linkóval és dobbal muzsikálnak, valamint honfoglaláskori meséket mesélnek. De
eljönnek hozzánk Deszkről
a Letye-petye néptánccsoport táncosai, citeráznak az
algyői citerások, az Algyői
Hagyományőrző
Együttes
Asszonykórusa pedig énekel.
Lesz gyerekeknek szóló műsor
és élő népzene. Csillagászat,
népszokások, kézműves műhely, vendéglátás! Nem maradhat el a tűzugrás sem.
Gyertek el! Jöjjenek el!
Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.

A TARTALOMBÓL
Még egyszer a háziorvosi listáról ......................... 2. oldal
A parkolóhelyekről döntöttek a képviselők ........... 3. oldal
Algyői arcok: Ozsváth Lászlóné .......................... 11. oldal
Hirdetések ...................................................... 6., 12. oldal
Orvosi rendelések................................................. 14. oldal
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Algyői fórum

Még egyszer a háziorvosi listáról
Az Algyői Hírmondó májusi számában a helyi háziorvosok cikket jelentettek meg arról, hogy milyen vizsgálatok és beavatkozások után szedhetnek térítési díjat. Az írás nyomán különböző vélemények fogalmazódtak meg az algyőiekben, s miután többen
jelezték, nem értik pontosan, miről is van szó, a kérdéssel ismét foglalkozik a Hírmondó. Egyrészt arról tájékoztatja az olvasókat,
hogy az önkormányzat milyen formában támogatja az egészségügyi szolgáltatás minél színvonalasabb ellátását Algyőn, másrészt
közreadja dr. Tóth Mária írását, amelyben a háziorvos részletesen kifejti az előző számban megjelent cikk egyes pontjait.

Az önkormányzat támogatja az egészségügyi ellátást
Az önkormányzat hosszú évek óta számos formában nyújt
anyagi segítséget a helyi háziorvosoknak annak érdekében, hogy
az egészségügyi ellátás minél jobb legyen – tájékoztatott dr.
Varga Ildikó. A jegyző elmondta, hogy például a laborvizsgálati
anyagok levételéért – a vérvételért – a három háziorvos havonta
15-15 ezer forintot kap. Az önkormányzat 2005-ben szerződést
kötött egy gyógytornásszal havonta maximum 44 óra otthoni
kezelés finanszírozására, ugyanis a háziorvosok jelezték, hogy
nem elég az a keret, amelyet az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) biztosít. Az önkormányzati közreműködésnek
köszönhetően nem marad ellátatlanul háziorvosi beutalóval
gyógytornászhoz irányított beteg.
Az eszközbeszerzésben is rendszeresen részt vállal az önkormányzat. Mintegy 500 ezer forint értékben vásárolt 2004-ben a

rendelőknek egyebek között látásvizsgáló táblát, mérleget, 2005ben pedig 1 millió forintért szerzett be egy EKG-t.
Az önkormányzat a háziorvosi rendelők használatáért nem kér
bérleti díjat és gondoskodik a rendelők, várók karbantartásáról,
fejlesztéséről, tekintettel arra, hogy kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.
Az önkormányzat támogatja továbbá a gyermekorvosi, a
fogorvosi, valamint a járóbeteg-szakellátást. Ezen felül a szentesi légimentő-bázis kialakításához 1 millió forinttal járul hozzá.
Az algyői önkormányzat a jövőben is egyik legfontosabb feladatának fogja tekinteni a lakosság egészségének megőrzését és
a betegellátást, s ehhez – a lehetőségeihez mérten – továbbra is
megadja a szükséges támogatást.
H. K.

Miért is kell fizetni a háziorvosnál?
Amikor mi, háziorvosok (nem
közgazdász, nem nyelvész, nem jogász,
nem matematikus, nem politikus szemlélettel) összeállítottuk a májusi Hírmondóból már ismerős címmel listánkat,
tájékoztató jelleggel tettük. Nem gondoltuk, hogy ilyen nagy visszhangja lesz
írásunknak. Különösen nem gondoltuk
ezt azért, mert amiről írtunk, annak jogszabályi alapja, háttere van (a 284/1997.
(XII.23.) Kormányrendelet a térítési díj
ellenében igénybe vehető egyes egyészségügyi szolgáltatásokról); illetve figyelembe vettük a MAPOSZ=Magyar Praktizáló
Orvosok Szövetsége, a MOK=Magyar
Orvosi Kamara, a FAKOOSZ=Alapellátó
Orvosok Országos Szövetsége szakmai
ajánlásait.
A megjelentetett árlistának a kormányrendeletben előírt összegein (pl.
jogosítvány ára) nem változtathattunk. A
szakmai szervezetek árajánlásai közül a
legáltalánosabb, az országban sokak által használt, mondhatni legolcsóbb árakat
vettük át.
De lehet nem is ez okozta a legnagyobb
problémát, ezért ássunk mélyebbre!
Kezdjük az elején, nyelvtani elemzéssel!
Miért, vagyis mi mindenért? Azokért
az orvosi szolgáltatásokért, amikért a jogszabály adta lehetőség szerint 1997 óta
már lehetett volna részleges térítési díjat kérni: ezek közül a jogosítvány,
lőfegyvertartási engedély, látlelet kiadása
került a köztudatba, ma már senkinek sem
újdonság, hogy ezért fizetni kell.
Miért, azaz mi okból? Mert az egészségügy területén, mint az élet más területén is, az elvégzendő feladatokat szakaszokra, részekre kell osztani, ezt teszi
az egészségbiztosító is. Bizonyos szolgál-

tatásokat csak bizonyos szolgáltatóknak
térít. Ha azt gondoljuk, hogy elmegyünk
Budapestre a Vidámparkba, akkor természetesnek vesszük, hogy jegyet váltunk
az algyői buszon, a pestre menő vonaton,
a pesti metrón, majd a Vidámparkban is.
Így vehetjük igénybe az egészségügyet
is. Akinél a járulékokból befolyó pénz
van, meghatározta, hogy a fülmosást a
gégészetnek, a vérvételt a labornak, az
EKG-vizsgálatot a belgyógyászat szakrendelésnek téríti meg.
Ezek után térjünk vissza az elmúlt bő
egy év egészségügyi változásainak magyarázatához! Ma már tudjuk, hogy vannak olyan személyek, akik mögött nincs
járulékfizetés, de TAJ számuk van. Ők
egyelőre a társadalombiztosítás által
meghatározott és térített ellátásokért sehol sem fizetnek, hasonlóan azokhoz,
akiknek rendezett a járulék befizetése a
TAJ számához tartozóan.
Akinek még TAJ száma sincs, annak
minden ellátásért fizetni kell, aminek
díjtételeit megjelentettük a májusi Hírmondóban, (de ez a hétköznapi betegellátásban ritkán fordul elő, nevezzük
tájékoztató adatnak).
Következzen azon ellátások köre, amelyeket úgy vesz igénybe valaki, hogy a
pénz gazdája, az egészségpénztár nem
téríti meg a háziorvosnak: a vérvételt, fülmosást, EKG-t… Természetesen ezeket
a vizsgálatokat a beteg térítésmentesen
veheti igénybe a finanszírozott helyen:
laborban, gégészeten, belgyógyászaton.
Az ezekre szóló beutalók ingyenesek.
Itt következik a páciens egyéni választása: Mérlegeli, hogy kifizeti-e a szakrendelésre való bejutás költségét, az
előjegyzés telefonköltségét és türelemmel
kivárja a vizsgálathoz jutás idejét, majd

az eredményhez jutás utazási költségét is
letudva újra megjelenik a háziorvosánál?
Ezek helyett ajánlottuk fel a méltányos
összegekért, helyben történő, a páciens
által választott ellátást. Ezt a módozatot
vérvétel esetén korlátozott mértékben az
önkormányzat is támogatja. Talán ezért
is maradt fenn ez a szolgáltatás Algyőn,
mert hozzánk közeli településeken,
ugyanezen szolgáltatást megszüntették
vagy nagyobb térítési díj ellenében tartották meg.
Vigyünk a magyarázatba egy kis
matematikát!
Ha kiszámoljuk, hogy egy busz
jegy Algyőről 200 forint (Ft) körül, egy
szegedi helyi járatra szóló jegy szintén
200 Ft körüli, a parkolójegy ára 1 órára
300 Ft körüli, az üzemanyag literje 300
Ft körüli, a telefon költség percenként 80
Ft körüli, akkor – ezek alapján egy nem
helyben történő vérvétel, előjegyzéssel,
oda-vissza utazással, ismételt oda-vissza
utazással az eredmény kikéréséért, biztosan többe kerül 1500 Ft-nál. Ehhez képest
egy vérvételért a háziorvos bevétele: 500
Ft a pácienstől (számla ellenében) és
átlagosan 200 Ft körüli az önkormányzati hozzájárulásból (szintén számla ellenében). Ha ezt a ma szokásos számolási
módszerrel átszámoljuk, vagyis levonjuk
az anyagköltséget és az adókat, akkor az
orvos vagy a szakdolgozó 250 Ft-ért veszi
a vért helyben.
A végén jön egy kis politika, összefoglalásként. Talán érthetővé vált, hogy
bizonyos szolgáltatásokért mindenütt
fizetni kell: jogosítvány, lőfegyver, látlelet… Bizonyos szolgáltatások pénzbe
kerülnek, ha helyben veszik igénybe, ez
természetesen egyéni döntés, választható
szolgáltatás. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Üléseztek a képviselők

A parkolók építéséről is döntöttek
Több mint húsz témát vitatott meg,
nyílt, majd zárt ülést tartott május végén Algyő Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete. A munkát dr. Piri
József polgármester vezette.
A közrend és a közbiztonság helyzetéről,
illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról is tájékozódtak a
képviselők.
Az üzletek előtti gépjármű-várakozóhelyek kialakításának helyi szabályainak
rögzítésére jogszabály is kötelezi az önkormányzatot. Ugyanakkor az utóbbi évek
nagyberuházásai (például a fürdő megépítése), illetve a tervezett fejlesztések
(például az új iskola építése) miatt nemcsak a falu arculata változik meg, hanem
a gépjárművek száma nő és mozgásuk
útvonala is változik. A megnövekedett,
és a megszokotthoz képest változó irányú
forgalom „levezetése”, illetve a vendégek
és az itt élők érdekében gondoskodni kell
a közterületi parkolók megépítéséről, a
gépkocsik szabályos várakozási rendjéről.
Az ügyrendi bizottság véleményét dr.
Gubacsi Enikő, a település-fejlesztési
bizottságét Herczeg József tolmácsolta.
Javaslatuk nyomán megalkották az új
rendeletet, amely kimondja, hogy az építési engedélyek kiadásakor ki kell térni a
gépjármű várakozóhely közterületen való
megépítésére is, ha a parkoló(k) a telken
belül nem alakítható(k) ki. Azt, hogy pél-

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

Fogadóórák a polgármesteri
hivatalban
Az algyői községházán fogadóórát tart
szerdánként 14-17 óra között:
dr. Piri József polgármester június 11én, 25-én és július 9-én;
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgár-mester: június 4-én, 18-án és július 2-án.

dául egy fodrászat, vagy egy étterem közelében hány gépjármű várakozási helyét
kell biztosítani, az országos településrendezési és építési kötelezettségről szóló
kormányrendelet 4. számú mellékletének
figyelembe vételével határozzák meg.
Június 1-jétől az építési engedélyt csak
akkor kapja meg az építtető, ha a telken kívüli szükséges parkolóhelye(ke)t
is kialakítja – a tervezett beruházástól
legfeljebb 500 méteren belül. Fontos
tudni, hogy e várakozóhelyek kizárólag a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
jogerős építési engedélyével valósíthatók meg. Az építtető költségén elkészülő
várakozóhelyeket azonban nem szabad elzárni a közforgalom elől. Az új
szabályt a folyamatban lévő, még el nem
bírált építési ügyekben is alkalmazni kell.
Az önkormányzatnak 38 szántógyepművelésű földjéről is gondoskodnia kell. Erről dr. Piri József polgármester tájékoztatta a képviselőket.
Kiderült: 31 ingatlant haszonbérleti
szerződéssel adtak bérbe – általában 5
évre, négyzetméterenként 1 forintért. Az
1 belterületi ingatlan négyzetméteréért
1,50 forintot kérnek, a szerződést évenként megújítják. Mindebből az önkormányzatnak tavaly 84 ezer forint bevétele
származott. Ugyanakkor – részben a változó szabályok miatt is – az önkormány-

zati tulajdonú földek középtávú hasznosításáról új elképzeléseket dolgozott ki dr.
György Antal agrártanácsnok.
Újabb fejlesztések megvalósítását támogatja pályázati lehetőség – hangsúlyozta Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester. Az ilyen pénzforrás elnyerésében bizakodva a polgármesteri hivatal
és az óvoda fűtésének korszerűsítési tervét
nyújtja be Algyő önkormányzata. De
ilyen támogatásban reménykedve szeretnék megoldani a „felvég” (a Berek utca
környékének) csapadék- és belvízelvezetésének gondját is, illetve így szeretnék
megvalósítani a Tiszavirág utca és a Borbála Fürdő parkolójának napelemes közvilágítását.
Döntött a képviselő-testület a Szivárvány Óvoda szeptemberben induló új
nevelési évének indításával összefüggő
tennivalókról. Örömmel nyugtázták,
hogy nő a gyermeklétszám: áprilisban
172 óvodással foglalkoztak, közülük 45en ősztől iskolába mennek. Az újonnan
beiratkozott kicsikkel együtt ősztől 181
gyerek jár a Szivárvány Óvodába, melynek – zárt ülésen – a vezetőjévé választották Ozsváth Lászlónét.
Zárt ajtók mögött Algyő képviselői elfogadták a Gyeviép Kht., illetve a Gyevitur Kft. múlt évi munkájáról szóló beszámolót és az idei üzleti tervet.
P. I.

Vár az olvasás kalandja,
hív az algyői könyvtár
A nyári vakáció egyik legkellemesebb
kalandja lehet: az olvasás. Számos új
és érdekes könyvet kínál felfedezésre
kicsiknek és nagyoknak az algyői
könyvtár.
*
Nyitva tartás:
hétfőn:
½10–12, 13–18 óráig,
kedden:
½10–12, 13–18 óráig,
szerdán: ½10–12, 13–18 óráig,
csütörtökön:
13–18 óráig,
pénteken: ½10–12, 13–18 óráig,
szombaton
9–12 óra között tart
nyitva az algyői könyvtár.

Nemcsak könyvet, hanem újságokat
is lehet kölcsönözni a helyi könyvtárban. Sőt: video és DVD filmek kölcsönzésénél 500 forint tagsági díj ellenében
10 db filmet lehet elvinni, egyszerre
2 db-ot, a kölcsönzési idő 3 nap. Figyelem: nagyon sok kötelező olvasmány
megtalálható videón is.
*
Az algyői könyvtár állománya állandóan gyarapszik, frissül érdemes
elmenni a helyi bibliotékába, ahol mindenki (legyen idős vagy fiatal) talál
magának olvasnivalót.

Miért is kell fizetni a háziorvosnál?
(Folytatás a 2. oldalról.)
Ide értendő az is, ha a műtét előtti
kivizsgálást és a „vélemény műthetőségről” megállapítását valaki a háziorvosától kéri, akkor térítésköteles –
amennyiben a szakrendelő végzi, akkor a
beteg számára térítésmentes. A beutalók
a vizitdíj megszűnésétől természetesen
ingyenesek. A sürgősségi ellátások és az
orvos által kezdeményezett vizsgálatok
továbbra is térítésmentesek.

Ha bárkiben kérdések merültek fel
ezek után is, azt tanácsolom, hogy háziorvosával beszélje meg a térítésköteles
ellátások díját! Természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezeket
a díjtételeket elolvashatják az igénybevétel előtt is, a háziorvosi rendelőben vagy
a váróban.
A mai rohanó világunkban hozzá
kell szokni, hogy mindenkinek saját
magának kell döntéseket hoznia, és ha

helyben történő ellátást (vagyis az OEP
által nem fizetett, tehát kényelmi ellátást)
választ valaki, akkor annak ára van, és
azt a szolgáltatás igénybevétele előtt kell
mérlegelni. Ha ezt a mérlegelést valaki
elmulasztja, illetve később úgy érzi, hogy
rosszul döntött, akkor javaslom ezen írás
többszöri elolvasását a jövőbeni döntések
megalapozottságához.
Az algyői háziorvosok közül:
dr. Tóth Mária

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

Új ovisok
Az óvodába 53 új gyereket írattak be a szülők.
A leendő kiscsoportos gyermekek szülei részére június 10-én
(kedden) 16.30 órakor tartják a szülői értekezletet, melynek
témája: az óvoda házirendjének, továbbá programjának ismertetése.
*
Az új óvodásokat és szüleiket június 17-én (csütörtökön)
10-től 12 óráig játszó délelőttre várják a Szivárvány Óvodába.

Rajzok a suliban
A Víz világnapjától a Föld napjáig tartó iskolai rendezvénysorozat Klímaváltozás elnevezésű rajzpályázatára ismét nagyon
sok óvodás küldött rajzot. Az ovisok között a következő eredmények születtek:
I. helyezést ért el Izbéki Flóra (Pillangó csoport) és Greksa
Kinga (Törpike csoport);
II. helyezett: Kertész Tekla (Pillangó csoport), Gyurcsik
Andrea (Törpike csoport) és Magyar Viktória (Törpike csoport);
III. helyezést ért el Kovács Angelika (Pillangó csoport);
IV. helyezett: Krasznavölgyi Krisztina (Pillangó csoport) és
Bura Beatrix (Törpike csoport).
A színvonalas pályamunkák iskolai kiállításunk részei. Mindenkinek gratulálunk!

Takarítási szünet az óvodában
Takarítás, és különböző karbantartási munkák miatt az óvoda
zárva lesz augusztus 1-jétől 31-ig. Ebben az időszakban a szokásos egészségügyi és tisztasági meszelést, a termek és kiszolgáló helységek nagytakarítását tervezik elvégezni.

Mátyás király iskolai vetélkedő
A Reneszánsz Év – 2008 keretein belül május 6-án iskolai Mátyás király vetélkedőt szerveztünk a felső tagozatos diákoknak.
A jelentkező 3 fős csapatoknak előzetes feladatként képregényt
kellett készíteniük egy Mátyás királyról szóló meséhez, illetve
korhű nevet kellett választaniuk. A vetélkedőn különböző feladatokat kaptak a csapatok Mátyás királyról és a reneszánsz
korról: volt ott keresztrejtvény, villámkérdések, ki-kicsoda és
évszámok. A vetélkedőn az alábbi eredmények születtek:
I. helyezést ért el a Hollók csapata: Sándor Eliza, Mihály
Alexandra és Bakos Máté (7.a osztály); II. lett a Zsoldosok csapata: Gasparics Nikolett, Szűcs László és Szűcs Sándor (7.b osztály); III. lett a Fekete sereg csapata: Kiss Evelyn, Koza Viktória
és Kiss Márk Milán (6.a).
Köszönjük Janek Erzsébet, Csauth Zsuzsanna és Szabóné
Kálmán Mária közreműködését!
Nagyné Szabó Andrea, Koczka Ágnes
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Diáksport a köbön
Április és május bővelkedett sporteseményekben.
Április 5-én szombaton a K&H futás 3,5 km-es távját 60
algyői diák teljesítette.
Április 19-én rendezték meg a Dóm téren az évek óta nagy
népszerűségnek örvendő megyei suliváltót. Csongrád megye iskoláinak 3 fős csapatai korcsoportonként versenyeztek egymással. Az algyői iskola legeredményesebb csapatának a II. korcsoportos váltó bizonyult: 20 csapatból a III. helyezést érték el; IV.
korcsoportos váltónk pedig a VI. helyen végzett.
Áprilisban barátságos mérkőzést játszhattunk a zsombói iskola leány kézilabdacsapatával Zsombón.
Május 3-án kerékpártúrával ért véget a már második éve tartó
Olimpiai Ötpróba versenysorozat. Az iskolák versenyében az
algyői bizonyult a legeredményesebb csapatnak. A gyerekek
szorgos pontgyűjtésük jutalmául sapkát, hátizsákot, pulóvert
vehettek át a szervezőktől. Három legszorgosabb pontszerzőnk:
Baranyi Anita, Török Márta és Csernus Nóra.
Május 6-án és 7-én Szegeden vettek részt tanítványaink az
atlétikai többpróba bajnokságon, ahol a III. korcsoportos fiú csapatunk körzetben a II. helyen, míg a III. korcsoportos lányok
a III. helyen végeztek. Az alsós fiú csapat megnyerte körzete
versenyét, az alsós lányok a II. helyen zártak.
Május 18-án vasárnap rendezték a CORA futófesztivált, melyen iskolánk is népes létszámmal vett részt.
F. B.

Diákolimpia – megyei bajnokság
Az év legjobb eredménye a IV. korcsoportos fiú atlétacsapatához fűződik, mert május 15-én Hódmezővásárhelyen megnyerték a megyei többpróba-bajnokságot és bejutottak az országos döntőbe. A csapat tagjai: Kovács László, Belovai Péter,
Kovács Sándor, Rózsa Norbert, Perneki Tamás és Nagy László
Péter. Legeredményesebb egyéni versenyzőnk Kovács László
volt. A tanulókat felkészítette: Varga Ágnes, Ficsór Barnabás,
Retkes Zsolt.
Ficsór Barnabás
testnevelő

Kirándulás a madarak
víziparadicsomában
Április 8-án a Fehér-tónál voltunk kirándulni. Nagyon jól
éreztem magam. Sok mindent tanultam az állatokról. Tetszett a
kiállítás is, de legjobb az volt, amikor felmentünk a kilátóba. A
tó partján sok vízi madarat figyelhettünk meg. A túravezetőnk,
Ábrahám Krisztián egy nagyon érdekes, cipő alakú fészket is
mutatott nekünk. Remélem máskor is elmegyünk!
Kőműves Ádám (2.a)

Családi vetélkedő
Hagyományainkhoz híven a családoknak is volt lehetőségük
pályamunkák elkészítésére. Nagy örömünkre szolgál, hogy 8
család alkotása készült el a kiállításra: Rozgonyi Ádám (3.b)
és családja; a 4. osztályosok közül Nagy Berta Roland, Varga
Alexandra, Rébék-Nagy József, Bús Ferenc, Jaksa Tamás,
Daróczi Dénes, Terhes Fanni és családja.
Köszönjük a családok aktív közreműködését!
I. helyezett lett: Rébék-Nagy József és családja, Bús Ferenc
és családja, valamint Daróczi Dénes és családja; II. lett: Jaksa
Tamás és családja; III. lett: Rozgonyi Ádám és családja, Varga
Alexandra és családja; IV. lett: Nagy Berta Roland és családja,
Terhes Fanni és családja.
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Molnár Dóra (6. a):
Lassan vége a tanévnek
elnémul a tanterem,
pihenni tér a fáradt tanár,
és a pajkos diáksereg.

Június iskolai határidő napló
1-5.:
Erdei iskola az 5. a osztály részére.
3.7.00 – 17.00: Ebédfizetés május hónapra (8 napra).
4.
14.00: Vidám napközi zárás a Zöld iskolában.
5.
8.00: Zöld kártya jutalomút Gyulára.
6.
14.00: Tanév végi osztályozó értekezlet.
6.:
Könyvtári könyvek, tartós könyvek begyűjtése.
9.:
DÖK nap – tanítás nélküli munkanap.
10:.
Tanítási szünet.
11.
13.00: Tapasztalatcsere – a csemői általános iskola
diákjai és nevelői látogatnak el az algyői
iskolába. Program: táncház, tanösvény látogatása, tájház.
12.
13.00: Zöld levél jutalomút Hódmezővásárhelyre.
13.
17.00: Ballagás és tanévzáró ünnepség (délelőtt a 8.
osztályosok nem jönnek iskolába).
A programjaink megtekinthetők az iskola honlapján is a www.
algyoiskola.hu oldalon.

Drogprevenció az iskolában
Az algyői iskola 2007-ben pályázatot nyújtott be egészségfejlesztési-, drogmegelőzési tevékenység támogatására.
Kapcsolódva a Nemzeti drogstratégia prioritásaihoz iskolánk
lehetőségein belül olyan egészségnevelési-, drogmegelőzési- és
bűnmegelőzési tevékenységet szándékoztunk megvalósítani,
mely hatékonyan szolgálja tanulóink személyiségének fejlődését.
Pályázatunk támogatást nyert, így programunkban igyekeztünk
minél több szereplőt megszólítani. Az iskolai egészséghét keretében tanulókkal, szülőkkel és pedagógusokkal együtt végeztük a
pályázatban megfogalmazott tevékenységeket. A diákok részére
5 tanóra időtartamú csoportos foglalkozást tartottunk április
15-18. között valamennyi felső tagozatos osztályban, Leléné
Gonda Irén és Retkes Zsolt vezetésével.
A foglalkozások tematikájában a következő témák szerepeltek:
A tanulók hogyan látják a drog problémát; Drogok és veszélyeik; Jogi ismeretek; Bűnmegelőzés, személyes biztonságérzet,
áldozattá – elkövetővé válás; A serdülőkor veszélyei, sodródás
lehetősége, követelményekhez alkalmazkodó magatartás;
Konfliktushelyzetek és hatásuk a viselkedésre, megoldási módok; Önismeret, konfliktuskezelés, agressziókezelés, szorongások, félelmek oldása, kezelése; Személyes hatékonyság növelése;
Jövőkép, pályaorientáció.
A nyolcadikosoknak a rendőrségről Prilenszky Géza, a
Nemzetközi Kábítószerügyi Osztály munkatársa tartott hasznos
és érdekes előadást, míg a hatodikosoknak Schád László klinikai szakpszichológus beszélt a különböző káros szenvedélyek
hatásairól és következményeiről. A szülőknek, illetve pedagógusoknak szervezett programokat is Schád László segítette. Az ötödikesekkel megnéztük a Tini akták sorozatból a „Mi az igazság
a dohányzásról?”, a hetedikesekkel pedig a „Mi az igazság a
kábítószerekről?” című filmet.
Reméljük, hogy a témával való kiemelt foglalkozás megfelelő
hatással lesz tanulóink droggal kapcsolatos beállítódásainak formálódására!
Leléné Gonda Irén
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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Vakáció előtt
Még izgulnak a fölmérőkön,
vajon tudunk még javítani?
És számoljuk a napokat,
mikor megyünk kirándulni.

Szívünk már a nyárra gondol,
hisz tábor, szabad idő, sok kaland
vár,
kívánom, hogy mindenkinek,
legye boldog és szép a nyár!

Ízelítő a Víz világnapjától a Föld napjáig tartó rendezvény-sorozatból

Megyei természetismereti vetélkedő
Az Algyői Általános Iskola és Oktató Központ a Madarak és
Fák napja alkalmából megyei szintű, játékos természetismeretei
vetélkedőt szervezett május 9-én. Csongrád megye általános iskoláiból 17 alsó tagozatos csapat nevezett a versenyre.
A csapatoknak egy 3 perces bemutatkozó műsorral kellett
készülniük az év madaráról, a kanalas gémről vagy az év fájáról,
a törékeny fűzről. A feladatok között szerepelt például keresztrejtvény, jeles napok és dátumok párosítása, növény- és állatnevek
felismerése a zongorán előadott gyermekdalok alapján.
Az algyői Vámos Cukrászda jóvoltából egy 50 szeletes tortával 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 megyei szintű természetismereti vetélkedőnk a Comittment támogatásával valósult meg.
Helyezések: I. helyezett lett a New-Gém-Kalanas csapat:
Kovács Krossói Anna 2. osztályos, Kálmán Gáspár 3. osztályos
és Tarnai Kristóf 4. osztályos tanuló – Karolina Általános Iskola, Szeged; II. helyezett a Fürge Mókus csapat: Juhász Gergő
2. osztályos, Katona Adrienn 3. osztályos és Balogh Csaba 4.
osztályos tanuló – Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely; III. helyezett a Nádi Poszáták csapat:
Ladancsik Dávid 2. osztályos, Engi Vera 3. osztályos és Haller
Péter 4. osztályos tanuló – Bálint Sándor ÁMK, Domaszék.
A versenyen résztvevő minden csapatnak gratulálunk. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.
Szebeni Lászlóné
alsós munkaközösség vezetője
*

Állatkiállítás a napköziben
A rendezvény az áprilisi „Barátunk a természet” című projekt egyik kiemelt eseménye volt. A bemutatóra több gyermek
elhozta házi kedvencét: kutyáját, cicáját, nyusziját, aranyhalait,
papagáját, galambját, vagy éppen csirkéjét. A nézők szavazhattak a nekik legjobban tetsző állatra. A közönség aranyérmese
Rénó, az öt hónapos alaszkai malamut lett. Sokan adták voksukat Lilura, a nimfapapagájra, de Frodó, a tricolor beagle is
nagyon népszerű volt a gyerekek között. A jelenlévők – többek
között – kutyagazdik és kiképzők bemutatóját is megnézhették a Kedvenc Kutyakiképző Iskola szervezésében. A képzett
ebeknek engedelmességi, őrző-védő és akadály feladatokat kellett teljesíteniük. Martonosiné Matkó Erika, az iskola vezetője
beszélt a hallgatóságnak a kutyusok nevelésének felelősségéről,
elmondta, hogy a kölykök még nem képesek a fizikai, szellemi
megterhelésre, mint serdülő társaik. A kicsiknek először be kell
illeszkedniük a többiek közé. Egyszerűsített engedelmességi
feladatokat – például ültetést, fektetést, behívást – minden iskolás
kutyus elsajátít, s ha jól tanul, akár vizsgát is tehet. A résztvevők
hangulatos és kellemes délutánt tölthettek együtt.
Leléné Gonda Irén
napközis nevelő
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Hirdetés
Pedikür – Manikür
– Műköröm
Algyő, Borbála Fürdő

Főzni tudó
konyhai
kisegítőt keres

kedd és csütörtök:
16-19 óra között,
szombat és vasárnap:
9-13 óra között.

a Gyevitur Kft.

Érdeklődni lehet
az alábbi telefonszám:
06-30/645-1913.

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyői temetőben:
Telefonszám:
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

Jelentkezni
a 267-426-os telefonszámon lehet munkaidőben,
7 órától 15 óráig.

Kőműves vállal
teljes átalakítást,
burkolást,
új ház építését.

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

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!

„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.
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Homlokzati és
guruló állvány
bérelhető. Homlokzati
hőszigetelést vállalok.
Az állványokról
érdeklődhet, és
a hőszigetelésre
előjegyzést kérhet
a 06-30/987-40-60-as
telefonon.

Régiséget,
festményt,
szentképet,
kegytárgyakat,
porcelánt, egyéb
régi használati tárgyakat vásárolok.
Telefonszám:
06-30/470-6981.

Rántanivaló
(broiler) tanyasi csirke
előjegyezhető
ballagásokra és
esküvőkre is,
Kastélykert u. 169 sz.
alatt.
Telefonszám:
06-20/914-51-12.

Apróhirdetések
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés:
Telefon: 06-30/953-0395.
*
Barna, mázas, bontott tetőcserép (Tondach, Csárdás)
2500 db, 70,- Ft/db áron
eladó. Kőfal u. 17. Telefonszám: 268-268.
*
Számítógép
javítást
és
– bővítést vállalok. Telefon:
06-70/333-3596.

2008. júniusi Hírmondó
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Algyői tükör

Algyőiek naplója a csíksomlyói zarándoklaton

Erdély, ahol öröm volt magyarnak lenni

Történelmi pillanat: Gyimesbükki állomás közelében az
Erdély és Moldva határán álló épület, az egykori Magyar
Királyi Államvasutak legkeletibb, 30. őrházát a civilek határokon átnyúló összefogásának köszönhetően mentették
meg az enyészettől
2008. 05. 08.: Nagy izgalommal vártuk
az indulást. A csíksomlyói búcsúba indult
Algyőről egy maroknyi csapat. Az utazás
nekem még nagyobb izgalmat jelentett,
mivel a feleségemmel 30 év után most
látogattunk el ismét Erdélybe. Kellemes
útitársak, kényelmes busz, remek idő – mi
más kell még egy jó kiránduláshoz?
A határon még működnek az őrizők.
Átérve román területre a gyönyörű táj
élvezetét nagyon lerontották a lehangoló
látványt nyújtó elhagyott üzemek, gyárak,
bányák. Ám kellemes meglepetés a javuló
úthálózat. A busz haladt, közben ki-ki
saját kis itókájával kínálgatta a többieket.
Repült az idő.
A szálláshelyünk: Hargitafürdő. Éjjel
tíz óra körül értünk a „Csíki Panzióba”.
A vendéglátás minden elképzelést felülmúlt. Igazi erdélyi ételeket szolgáltak
fel a nagyon barátságos vendéglátók. A
szobákban kellemes meleg, kényelmes
fekhelyek. A többnapos kirándulás fő
célja a csíksomlyói búcsú, valamint a
kedves szervezőnek, Csíszér Kálmánnak
köszönhetően Erdély egyes nevezetességeinek megismerése, a gyönyörű erdélyi
táj megcsodálása.
2008. 05. 09.: Reggel a vendéglátók
ismét tudtak meglepetést okozni: olyan
reggelit tálaltak elénk, ami – azt hiszem
– a legkényesebb igényt is kielégítette. Az
itthon nem mindennapi áfonyalekvártól
kezdve, a rántottán keresztül, a felvágottig minden megtalálható volt a kínálatban.
Ezen a napon a Szent Anna-tavat, egy
kénes barlangot, egy őslápot (Mohosláp) a különleges növényeivel, valamint
Tusnádfürdő nevezetességeit és az ott élő
emberek életének mindennapjait ismertük
meg. A nap végén vendéglátóink bőséges
étkekkel és nagyon jóleső, meleg szobával
fogadták a fáradt vendégeket.
2008. 05. 10.: A kirándulás csúcspontja: „a Búcsú”. A kis csapat – Algyő

Hetedik alkalommal zarándokoltak az algyőiek a csíksomlyói búcsúra. Csoportkép a tordai hasadéknál. (Fotók: a
szerző felvételei.)

képviseletében – az idén már hetedik alkalommal vett részt a Csíksomlyói Búcsún – Magyarországról. Jómagam nem
kis izgalommal készültem erre az útra.
Ám ami ott fogadott, az minden elképzelésemet felülmúlt!
Csíkszeredától a búcsú helyére csak
gyalogosan lehetett menni. Összeállt a
kis csapat, lelkesen emelve magasra a
nemzeti, az algyői, az erdélyi lobogókat.
„ALGYŐ” feliratú táblával kívántuk tudatni kilétünket. Megdöbbentő, de egyben nagyon felemelő érzés volt látni az
emberáradatot, ahogy csak jönnek, jönnek – nemzeti zászlókkal, szentképekkel.
Próbálok tájékozódni, ki honnan jött. Elámultam a hit erején, ami 50-100, sőt:
még több kilométer távolságból gyalogosan hozza az embereket a nagy eseményre. Felérve a hegyen lévő kegytemplomhoz, széttekintve az egybegyűlt
tömegen, elgondolkodtam: „Istenem, csak
ne egy napig tartana ez az egyetértés!”
Ilyen tömeget és ennyi MAGYART látni
és részese lenni ennek a felemelő eseménynek, együtt énekelni a liturgia
énekeit… Nem tudom, volt-e a csoportban olyan ember, aki nem egy könnycseppel az arcán énekelte a Székely Himnuszt!
Az időjárás nem kedvezett az imádkozóknak: eleredt az eső. Senki nem
mozdult. Előkerültek az ernyők, takarók,
hisz az igazi hitet, a szeretetet nincs olyan
eső, zivatar, ami el tudná mosni. Itt éreztem az egyet akarás erejét. Ha minden
probléma esetén így fogna össze a magyar, legyőzne minden nehézséget!
Könnyes szemmel, néma csendben
hagyta el a társaság a kegyhelyet. Mindenki magában gondolta át a látottakat,
hallottakat. A szállásra érve vendéglátóink ismét nem okoztak csalódást: remek, bőséges vacsorával várták a törődött
búcsújárókat
2008. 05. 11.: Ellátogattunk a Gyimesi

csángók földjére, valamint egy (talán)
történelmi esemény részesei is lehettünk.
Azon a napon ugyanis Gyimesbükkön
nagy ünnepségen vehettünk részt. Akkor
avatták fel az „1000 éves határ” legkeletibb pontján fekvő, az eredeti állapotnak
megfelelően helyreállított kicsi őrházat,
amely egyben egy 111 éves magyar vasúttörténeti emlék is. Hasonló együvé tartozást, egy akaratot, együtt gondolkodást
láttam a hihetetlen nagyságú tömeget
alkotó emberek arcán, mint a búcsúban.
Ismét csak azt dobogta a szívem: „Hej, de
jó most itt lenni, de jó most magyarnak
lenni!”
Az ünnepség után ismerkedtünk a
gyimesi csángókkal, akik szívmelengető
előadással szórakoztatták az érdeklődőket.
Azt hiszem, a második könnycsepp ekkor
gördült le az arcomon, látva a még romlatlan, szegény, de életvidám gyerekeket…
És ahogy ők még tudják őseink táncait,
énekeit..! És ezt mind szívből teszik!
A szállásra visszatérőben megbeszéltük
a látottakat, és úgy éreztem, legalább ezen
a pár napon a csoport eggyé tudott válni,
közös véleményre jutottunk.
2008. 05. 12.: Ahogyan a bothoz, úgy
egy ilyen remek kiránduláshoz is hozzá
tartozik a vége. Az időjárás nem fogadott
kegyeibe bennünket. Esett. Korondon lett
volna lehetőség egy kis emléktárgy-vásárlásra, de az idő nem engedte. A következő
megálló a Tordai-hasadék volt, majd kis
pihenő a Király-hágón. Este fél kilenckor
érkeztünk Algyőre: fáradtan, de telve élménnyel, nagyon sajnálva, hogy csak öt
napig tartott a csoda. Igen: csoda, hisz
Erdélynek csak kis részét láttuk, de arról
csak csodálattal lehet beszélni.
Köszönjük a szervezőnek a jó programot
és a kedves feleségének, Piroskának a finom reggeli meglepetés-kalácsot!
Jövőre veletek és még másokkal
bővülve irány: ERDÉLY!!
Oláh Ernő

Könyvek tára
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Megírták az algyői repülőtér históriáját

A könyvbemutató két főszereplője:
dr. Olasz Lajos, a kötet lektora és a szerző, Pusztai János
A repülés áldozatainak emléktáblája avatásával 2004-ben vette kezdetét az Algyői Repüléstörténeti Emléknapok sora. Ezen alkalmakon koszorúzással, kiállításokkal adóznak az
algyői repülés emlékének a veteránok
és mindazok, aki szívükön viselik ezt az
ügyet.
Idén május 25-én délelőtt gyűlt össze
az egykori algyői repülőtérre, a hajdan
virágzó algyői repülésre emlékező közönség. Újabb előrelépés történt az ügyben.
A füst fölszállt, kijelenthetjük: habemus
vulgatam, van bibliánk! Már ami az algyői
repülést illeti. Hiszen megszületett Pusztai János munkája, Az algyői repülőtér

A „veteránok” is szívesen lapozgatták Az algyői repülőtér
históriája című hiánypótló művet

históriája, amely Algyő története, pontosabban annak egy szelete komoly kutatómunkával megalapozott, megbízható
tükre.
A még nyomdaszagú, friss kötetet dr.
Olasz Lajos történész (Szegedi Tudományegyetem), a könyv lektora mutatta
be az algyői szabadidőközpont hangárában, majd a szerző a mű születésének
körülményeinek egyes elemeit tárta föl a
jelenlévők előtt.
Dr. Piri József polgármester örömének
adott hangot, hogy újabb fontos helytörténeti mű született és vált közkinccsé,
Ványai László, a repülési szaklektor pedig
Pusztai János áldozatos munkáját és pre-

cizitását emelte ki. Meg kell azonban
említenünk még egy nevet, ha az algyői
repülésről és erről az „újszülött” könyvről
esik szó: ez pedig Herczeg József önkormányzati kéviselő neve. Hiszen ő a motorja a repüléstörténeti emléknapoknak,
és ennek a kötetnek is „keresztapja”.
(Az algyői repülőtér históriája című
könyvet az Algyői Faluház, Könyvtár és
Tájház adta ki, megvásárolható az intézmény mindhárom intézményegységében,
továbbá a Borbála Fürdőben 900 forintos
áron; Szegeden a Sík Sándor könyvesboltban és a Fekete Házban ennél drágábban
lesz kapható.)
Bene-Kovács Zoltán

Ne egy nap legyen a gyermekeké!
Algyőn az Egyesített Szociális Intézmény
(ESZI)
Gyermekjóléti
és
Családsegítő Szolgálata a gyermeknapi
programot szervezett. Ennek sikeréhez
hozzájárult, ezért köszönet: a Nőegyletnek
a sok-sok finom gyümölcsért, a Szőke
Tisza Nyugdíjas Klub tagjainak a jó ízű
lángosokért, az ESZI dolgozóink pedig a
segítőkész munkáért.
Az aszfaltrajz versenyen közel 20
gyermek vett részt, melynek eredménye
a sok-sok szép alkotás. A verseny díjazottjai: I. helyezett lett Ajtai Bernadett,
II. Bíbor Martin, III. Rébék Nagy Attila.
ESZI
*
A gyereknapon a gyermekeket az aszfaltrajzolás, az arcfestés és az ugrálóvárazás mellett egyéb programok is szórakoztatták. Kipróbálhatták például, milyen
egy vitorlázó repülőgép pilótafülkéjében
ülni, a Mandula Színház A didergő király
meséjét tolmácsolta számukra, Trabalka
István verses-zenés beszélgetésre invitálta az érdeklődőket, végül a Száguldó
Orfeum előadása zárta a napot. Ivancsics

A vitorlázó repülőgép pilóta fülkéjébe is beülhettek az algyői gyerekek május
utolsó vasárnapján
Ilona, Borbély Krisztina és Boros Zoltán
a Csudavilág című interaktív, zenés mese-

játékkal igazán magas színvonalú szórakozást nyújtott.
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Civil tükör

Ünnepelt az Algyői Nyugdíjas Klub
Május 17-én ragyogó napsütés és kellemes idő köszöntötte
a nyugdíjasok ünnepét a
szabadidőközpontban. Az első
vendégek már 10 órakor megérkeztek, és rövid idő alatt
benépesült a hangár. A mintegy 300 főnyi vendégsereg
zsúfolásig megtöltötte a termet,
így a bemutatkozó produkciók
és az évfordulóra készült fénykép- és dokumentumkiállítás már a hangáron kívül
kapott helyet. A rendezvény
fővédnöke, a polgármester,
dr. Piri József köszöntője után
Maszlag Józsefné, a klub jelenlegi vezetője köszönte meg a
kistérség nyugdíjas klubjainak,
hogy elfogadták meghívásukat. Röviden ismertette a klub
eddigi működését, emlékezett
az elődökre, és emléklapot
nyújtott át a kezdeti munkában
résztvevőknek.
Az emlékezések és a köszöntések után került sor az ünnepi műsorra, melyet a helyiek
mellett a vendég klubok adtak
elő jó kedvvel, szívvel-lélekkel.
A műsorban részt vevők:
Algyői Asszonyok Énekkara,
citerán kísért: Gál Tibor és Süli
Tibor; Algyői Általános Iskola
néptánccsoportja, felkészítő:
Bozóné Hegedűs Edit; két verset adott elő Pajáné Gizike
(Röszke); énekelt a Martonosi Asszonykórus; a Sándorfalvi Városi Énekkar operett

Közösen idézték a múltat az algyői nyugdíjasok, köztük a klub
egyik korábbi vezetője, Bakosné Fekete Mária (balról)

válogatást adott elő Dohány
Tamásné művészeti vezető
helyettes irányításával; a Maroslele Őszi Rózsa Népdalkör,
vezető: Diószegi Mátyásné, a
műsort betanította és citerán
kísér: Bárdos István és felesége. A Sándorfalvi Ficánka Táncegyüttes műsorát a
művészeti vezető helyettes:
Dohány Tamásné tanította
be; Népdalcsokrot adott elő
Horváth István, a mindszenti
Nyugdíjas Klub vezető helyettese; Kátó Sándor színművész
verset adott elő. A Domaszéki
Jázmin Nyugdíjas Klub – Illésné Babai Gizella irányításával
– vegyes kórussal adott elő
népdalműsort; népdalcsokrot

Kedves Algyőiek, Ősgyeviek! Kedves
Barátaim! Ismerősök, Ismeretlenek!
Igazán nem is tudom, hogyan szólítsam
meg Önöket, Benneteket! Mindenkihez
szeretnék szólni ezzel a levéllel, aki Algyőn
született, algyőiek a szülei, vagy itt élnek
a rokonai, de elszármazott Algyőről, a
szíve mégis szülőfalujához vonzza.
Az Ősgyeviek Baráti Körének nevében
írom ezt a levelet, szólítok meg mindenkit,
hívok sorainkba. Hogy miért?
Elsősorban azért, mert egy olyan civil
szervezetet ismerhetnek meg, amelynek én is tagja vagyok, s ahol, s akikkel,
nagy örömmel munkálkodom Algyőért,
szülőfalumért. Úgy gondolom, még többen lehetnénk, s tehetnénk így egy közösségen belül Algyőért, még akkor is, ha
már a lakcímükben elsőnek nem is Algyő
nevét írjuk.
Szeretném bemutatni az Ősgyeviek
Baráti Köre (ÖBK) civilszerveződést,
amely 1986 tavaszán alakult meg. Akik
nevet adtak a szervezetnek: Salamon Ist-

„nyújtott át” Boldizsár István
(Algyő), nyugdíjasklub tag.
Hosszan lehetne méltatni a
nyugdíjasok összetartozását,
vidámságát, élni akarását.
Megható volt, amikor 300 torokból szólalt meg a maguk
által „komponált” nyugdíjas
himnusz. A jól sikerült rendezvényt az alábbi cégek, intézmények, szervezetek, és magánszemélyek támogatták: Algyő
Nagyközség Önkormányzata,
Algyői Posta, COOP (Kovács
Edit), METRO, Paprika Feldolgozó, Gyevi Patika, Kígyó
Patika, Sas Patika, Reál üzlet
(Algyő), Sziget Vendéglő
(ifj. Vidács János), Ajándékbolt (Algyő, Pál Sándorné),

Ősgyevi-toborzó
ván, Dombi Gyula, Kiss Mihály, Török
István, Botyánszky Károly, Karsai László.
Köszönet nekik ezért, mert egy nagyszerű
gondolatot valósítottak meg!
Létszámunk 71 főről immár 150 főre
duzzadt, de ezen még szeretnénk változtatni, s egyre több aktív tagot tudni a
szervezetben. Úgy gondolom, gondoljuk,
sokan azt hiszik, hogy csak idősebbek
léphetnek a sorainkba. Nem! Mindenkit
várunk, akinek a szíve igazán Algyőért
dobog, aki egy kicsit is „gyevi”, érdekli,
hogy mi történik itt nálunk ott, ahol született, él vagy élt, de elszólította a sors.
Algyő életének aktív részeseivé váltunk,
jelen vagyunk a rendezvényeken, a közéletben. Adományaink eljutottak például a
Gyermek és Családsegítő Szolgálathoz,
a Hírmondó újságot támogattuk, támogatjuk, segítettünk a Boldog Gyermekkor
Alapítvány létrejöttében, hozzájárultunk

Algyői Halászcsárda, START
ABC (Földi Ibolya), Lambris
Bútoripari Kft. (Algyő), Vámos Zoltán cukrászmeszter,
Szamóca utcai Fagyizó, Borbála Fürdő, Bóbita Bölcsőde,
könyvtár, faluház, Algyői
Lovasklub, Algyői Nőegylet,
Algyő Fejlődéséért Alapítvány, dr. Piri József, Molnárné Vida Zsuzsanna, Juhász
Sándor, Vidács László, Bakos
András, Herczeg József, Gonda János, Süli Zakar Mariann, Bakos József, dr. Gubacsi
Enikő, Szűcsné Irénke, Podonyi Károlyné, Kéri Józsefné,
Egyed Máté, Kiss Mihályné,
Terhes Sándorné, Tessényi
Imréné, Pál Sándorné, Bakos
Mártonné, Vidács Jánosné
(Piroska), Fodorné Vidács
Erzsébet, Kukk Istvánné (Erzsike), Csikós Mihályné, Szabó Sándorné, Dr. Süli Zakar
Tímea, Gálné Nagy Ildikó, Kis
Mihályné (Nusika), Ménesi
Lajosné, Mórahalmi Jánosné,
Lele Mária, Szekeres Katalin,
Kun Szabó Józsefné, Maszlag
Józsefné, Podonyi Mátyásné,
Süli Istvánné, Vidács Jánosné,
Kneip Ferencné, Boldizsár
István, Gubacsi Béláné, Bereczné Lázár Nóra, Békési
Istvánné, Tóth Icu, Kiss János,
Hegedűsné Vári Mária, Belovai Józsefné (Julika), Gonda
Károly, Parlandó Énekegyüttes.
Köszönjük nekik!

a faluház építéséhez, csak hogy néhány
teljesítményt említsek.
Ott vagyunk Algyő születésének évfordulóján, elhelyezzük koszorúnkat a Hősök
Emlékművénél. Aktívan veszünk részt a
különböző fórumokon.
Évente több rendezvényt tartunk, melyeket szeretnénk kibővíteni. A legfontosabb: évente egyszer az „algyői búcsúhoz” kötődően találkozót tartunk a faluházban, ahová külföldön élő ŐBK tagjaink is hazalátogatnak. A falunapokon
hasonló találkozót szervezünk, ahol újból
együtt lehetünk.
Fontos kiemelni, hogy tagjaink többsége más civil szervezetnek is tagja, így
segítve a közel 20 szerveződés munkáját.
Keressük, kutatjuk a tisztességes, rendes embereket, akik barátságra vágynak, s akik részt kívánnak venni Algyő
fejlődésének munkájában.
Levelezési cím: 6750 Algyő, Búvár u.
5. E-mail cím: rnagymari@freemail.hu
Torma Tiborné ÖBK tag
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Algyői arcok

Az algyői Szivárvány Óvoda új vezetője: Ozsváth Lászlóné Valika

Legyen mindennap gyereknap!
Első munkahelyén választották
vezetővé Ozsváth Lászlónét. A sok
algyői által Valika óvó néniként ismert, amúgy három gyermekes családanya a múlt év őszén a Maci csoportba járó kicsiket tanítgatta a közösségi
lét szépségeire, ám idén januártól megbízott, június 1-jétől pedig már 2013ig kinevezett vezetője a kisdedóvónak.
Ozsváth Lászlóné Valikával munkáról
és sportról, családról és barátokról,
munkatársakról és gyerekekről beszélgettünk.
– Gyerekként a 70-es évek Algyőjét
is ismerte, mégsem ősgyevi. Mi a magyarázat?
– Édesapámmal érkezett az egész család Szolnokról Algyőre a kőolajosokkal.
Hét éves voltam akkor, s szülőfalumhoz,
a Szolnok melletti Kengyelhez képest
nagynak és mozgalmasnak láttam ezt a falut. Először a Kastélykert utcán albérletben, aztán az olajosok barakk-épületeinek
egyikében, valahol a mostani Borbála
Fürdő környékén kaptunk olcsó lakást,
majd Szegedre költöztünk, végül 1982ben vissza, Algyőre, a Búvár utcába.
– Az olajosoknak sokat köszönhet Algyő
és az itteni családok, s viszont.
– Algyőn „olajos gyerekként” az orvosi
rendelőtől kezdve a különböző nyári táborokig számtalan módon élveztem, hogy
e jelentős céghez tartozott az apukám.
Szegeden is egy olyan tízemeletes panelben laktunk, ahol a többség az olajiparnál
dolgozott: így aztán szinte mindenkit ismertünk. Az akkori családi ismeretségnek
köszönhetem a legjobb barátnőt, és a férjemet…
– Fiatalon lett családanya.
– Mikor összeházasodtunk, a férjem
23, én 20 éves voltam… Akkor ez így volt
természetes. Ma viszont meglepődnék,
ha ugyanilyen idős korukban lépné meg
e lépést valamelyik gyerekünk. Az egyik
lányunk, Renáta 1986-os születésű és már
hallgató a szegedi egyetem gazdaságtudományi karán. A másik, Bettina a
Deákban másodikos gimnazista, a legkisebb gyermekünk, Lackó a német
kéttannyelvűben harmadikos.
– Miért szegedi óvodába, iskolába íratta a gyermekeit?
– Nagyon jó véleményem van az algyői
intézményekről, de nem tartom „egészségesnek”, hogy a saját gyerekeim abba az
óvodába járjanak, ahol én is dolgozom.
De azt se tartanám helyesnek, ha a testvérintézménynek számító iskolában azért
lennének velük engedékenyebbek, vagy
éppen szigorúbbak, mert „kolléga” gyerekeként kezelnék őket.
– Az algyői óvodában kezdte pályáját,
szerezte meg az óvónői hivatáshoz, majd a
vezetői feladat ellátásához szükséges végzettséget és minősítést.
– Mindig is kisgyerekekkel szerettem
foglalkozni! Talán azért, mert olyan sok
szépet hallottam erről a korosztályról
az anyukámtól, aki bölcsődében dolgozott. De diákkoromban is – például

Mindig is kisgyerekekkel szeretett foglalkozni, ezért lett óvónő Ozsváth Lászlóné Valika
őrsvezetőként, vagy a nyári táborokban
– törődtem a kisebbekkel. Az érettségi
után rögtön az algyői óvodában kezdtem
dolgozni. Az álláslehetőségre az egyik
szomszédunk, az iskola volt igazgatóhelyettese, Fodorné Terike hívta föl a figyelmem. Még Pauliszné Gizike néni volt
az óvoda vezetője. Nem sokkal később
a lánya, Karsainé Manyika vette át tőle
a munkát. Manyika rendkívül fontosnak
tartotta a színvonalas pedagógiai munkát,
s folyamatosan arra buzdított mindannyiunkat, hogy képezzük magunkat. A
szarvasi főiskola után is sokféle szakmai
tanfolyamon vettem részt, a vezetői szakvizsgát Manyika ösztönzésére tettem le,
a múlt évben, nyugdíjba vonulása előtt
a helyetteseként is dolgoztam. Közben a
Maci csoportba járó kicsikkel foglalkoztam: tavaly ősz óta járnak az oviba…
Érzelmileg sokat kaptam a gyerekektől.
Óvónőnek lenni nagyszerű dolog!
– Vezetőnek lenni azonban más…
– Sosem a középpontban szerettem
lenni. De ha a közösségben megfogalmazódott egy gondolat, hogy valami
jó szülessen, én is odaálltam, hogy együtt
megcsináljuk. Fontosnak tartom, hogy az
együtt meghatározott célt közös munkával
érjük el. Így lettem időnként „vezető”:
például iskolásként őrsvezető, dolgozóként – több mint húsz éve – szakszervezetis. Ez utóbbit, a mások képviseletét és
érdekeinek védelmét ismerték el az Eötvös-díjjal, aminek nagyon örültem.
– Hogyan fogadták a munkatársai,
hogy ezentúl a főnökük lesz?
– A kollektíva támogatásáról biztosított,
ezért is mertem belevágni. Aztán január
óta megbízott vezetőként „próbaidőt
is kaptam”. Szemlélődve figyelték a
munkatársaim, változom-e. Már tudják:
ugyanúgy gondolkodom, mint korábban,
de mostantól döntenem is kell, s mivel
nem vagyok hibátlan, számítok az észrevételeikre és érveikre. Most, hogy öt
évre kinevezett óvodavezetőnek az önkormányzati képviselőtestület, nagyon kedvesen fogadtak a munkahelyemen. Egy
rögtönzött ünnepségen – egyik munkatársam, Kovácsné Budai Éva ötlete nyomán, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amiket szívesen elengednénk (például azt, hogy „ne legyen

gonoszság”) egy lufira írtuk és elengedtük. Már csak jó következhet!
– Hát a család?
– A szüleim büszkék, hogy ilyen feladatot kaptam. A férjem és a gyerekek
is örülnek, csak amiatt aggódnak, hogy
ezentúl rájuk kevesebb időm jut. Támogatnak ők, de hiányolnak otthon. Hogy a
korábbiakhoz hasonlatosan több időt töltsek velük, lemondtam például a szépirodalom olvasásáról, s még az asszonytornáról, pedig tíz éve járok a faluházi
foglalkozásra, mert a mozgást, a sportot
jó eszköznek tartom a lelkem karbantartásához.
– Mire számíthatnak az algyőiek, mi
marad és mi változik a Szivárvány Óvodában?
– Szakmailag színvonalas, jól működő
óvoda az algyői – köszönhetően a nyugdíjba vonuló korábbi vezető, Karsainé
Manyika igényességének, meg az itt dolgozók elhivatottságának. Például az itt
alkalmazott Montessori-módszer kiváló
alapot ad a gyerekeknek, miközben az
óvónő számára biztosítja a szabadságot
ahhoz, hogy egy-egy kicsi képességeihez
igazodjon a fejlesztés. A már elkezdett, 9
óvónő által elsajátított kompetencia-alapú
programot is folytatjuk: idén 2 kolleganő
szerzi meg a szükséges ismereteket. Tehát a képzési és önképzési lehetőségek,
a szakmai fejlődés lehetősége is nyitva
marad. De újdonság: idén a dajka nénik
is tanulhatnak, megújíthatják tudásukat. A
hagyományos és jól bevált, az évszakok
változásához és a négy őselemhez kapcsolható rendezvényeink folytatódnak.
A csoportok összetétele kissé változott,
az egymáshoz közelebbi korú gyerekek
lesznek együtt. A változás oka örvendetes: növekszik az algyői óvodába beíratott
gyerekek száma. Ebből persze az is következik, hogy az épületek, az udvar felújítását is folytatni kell. Közben a bölcsődével
és az iskolával új alapra kell helyezni az
együttműködést. A szülők támogatására
számítok. Az új célokról és megvalósításuk sorrendjéről azonban a munkatársaimmal közösen fogunk dönteni, mert
megvalósításukért is együtt dolgozunk.
A kinevezésemkor az ovisoknak meg azt
kívántam, mindennap gyereknap legyen!
P. I.
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Egy év – 89 bűncselekmény

Algyőn csökkent a lopások, nőtt az ittas vezetők száma
Tavaly 89 bűncselekmény vált ismertté, 68
ügyben nyomoztak a rendőrök, pontosabban
a körzeti megbízottak Algyőn. A közbiztonság helyzetéről tájékozódtak májusi ülésükön
az algyői önkormányzati képviselők.
Algyőre is figyel
a szegedi rendőrkapitány
A közrend és közbiztonság megteremtése nem csupán a rendőrség feladata
– hangsúlyozta bevezetőjében dr. Piri
József polgármester. A kijelentéssel egyetértett a tanácskozáson megjelent dr. Zélity László rendőr alezredes. A Szegedi
Rendőrkapitányság parancsnoka – többek
között – a fegyveres testület létszámgondjaiból következő nehézségeket ecsetelte.
„Egész Európa a mi megyénkre, e határmenti térségre figyel, ugyanis – a schengeni övezetbe lépésünkkel mi lettünk az
Európai Unió védőbástyája” – mondta,
majd hozzátette: egy évben a rend őrei
25 millió körözéssel foglalkoznak az
EU-tagállamokban. A határ-menti terület
jelentős problémájaként az illegális bevándorlókat említette: becslések szerint
akár 2-5 ezer migráns is Magyarország
déli határainál próbál bejutni az EU-ba,
miközben közülük néhány százat sikerül elfogni. Az előző két év adatait ismertetve rögzítette: 2006-ról 2007-re 40
százalékkal (8800-ról 12 ezerre) nőtt a
bűncselekmények száma. Idén azonban
– a múlt év azonos időszakához képest
– körülbelül százzal kevesebb a súlyos
bűncselekmények száma, de újdonság
az utazó bűnözés és a külföldi elkövetők
megjelenése – mondta „ellenpontként”.
Skribanek Csaba rendőr őrnagy, a
Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi
Rendőrőrse parancsnoka összegezte a
múlt évi munkát. Beszámolójából kiderül:
az algyői bűnügyekben nyomozók 19
esetben a tettest is megtalálták, 20 esetben
vádemelési javaslattal, 8 ügyben bíróság
elé állítással zárult a rendőrségi munka.
Több, lopással gyanúsítható bűnbandát is
fölgöngyölítettek az algyői körzeti megbízottak. Ezt külön is köszönte a testületi ülésen Herczeg József. A képviselő
közölte: az Algyői Faluvédő Egyesület
új elnökévé Bai Istvánt választották, aki
– a rendőrség korábbi tagjaként is – az
eddigieknél jobb kapcsolatot szeretne kialakítani a fegyveres testülettel, erősíteni
szeretné az együttműködést.

Régi és új bűnök
Csökkent 2006-hoz képest (91-ről 89re) az algyői bűncselekmények száma,
a lopásoké is (52-ről 50-re). Ez utóbbi
csoporton belül a „dolog elleni erőszaké”
nőtt (10-ről 12-re). Ugyancsak nőtt a
rongálás (5-ről 8-ra), a garázdaság (2-ről
4-re), továbbá a tartás elmulasztása (1-ről
2-re), az okirattal való visszaélés (2-ről 6ra) száma.
Új, az előző évben Algyőn ismeretlen
bűnügyként jelentkezett az állatkínzás, a
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, a járművezetés tiltott átengedése.
A körzeti megbízottak eredményesen
nyomoztak a sajtóvisszhangot is kiváltó
állatkínzási ügyben, melyről a Szegedi Városi Bíróság már ítéletet is hirdetett.
A 2006-ban előforduló bűnügyek közül
9 típusról tavaly nem szerzett tudomást
a hatóság. Így tavaly nem vált ismertté,
hogy Algyőn lett volna csalás, sikkasztás,
zsarolás, személyi szabadság megsértése, kiskorú veszélyeztetése, foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés, szerzői
jogok megsértése, egyedi azonosító jel
meghamisítása, kábítószerrel való visszaélés.
Aktívak és eredményesek voltak tavaly
az Algyőn élő rendőrök: a körzeti megbízottak 24, közte 3 körözött személyt
fogtak el, 28 embert bűncselekmény gyanúja, 13-at más ok miatt állítottak elő.
Közlekedj szabályosan!
A balesetek magas száma miatt fejezte
ki aggodalmát az algyői polgármester.
A közlekedők többet szabálytalankodtak tavaly, mint az azt megelőző évben
– derül ki a rendőrségi statisztikából. Az
ittasan volán mögé ülők közül bűnügynek
számító súllyal 2006-ban 7, tavaly 11
algyőit „értek tetten” a rendőrök, de 69
esetben intézkedtek. Közlekedési szabálysértés miatt az algyői körzeti megbízottak 487 (2006-ban 338) közlekedési
szabálysértés miatt tettek feljelentést,
az érintettek közül 21 (az azt megelőző
évben 34) algyői. A szabálytalankodók
közül 152-vel helyszíni bírságot fizetettek
a körzeti megbízottak, míg 13 esetben
büntető feljelentést tettek.
A nagyközség területén 2007-ben 37
közúti baleset történt, zöme (20) „csak”

anyagi kárral járt, de 9 súlyos személyi
sérülést eredményezett és 1 halálos volt.
Jövőre megépülhet a két szomszédos
városokig a kerékpárút
A közlekedési morál javulását az objektív felelősségre vonás elvének alkalmazásától várja a szegedi rendőr-kapitány, dr. Zélity László hangsúlyozta: a
balesetek zöméért felelős szabálysértések – a gyorshajtás, az ittas vezetés,
a kanyarodási szabályok és a kötelező
haladási irány megszegése, az autópálya
leállósávjának indokolatlan használata
– elkövetésének megelőzése a rendőrség
célja. Részben a január óta alkalmazható
törvény hatására tavalyhoz képest 19
százalékkal csökkent Szeged környékén a
közlekedési balesetek száma.
Az algyői híd a korábbinál is veszélyesebb pontja lett a 47-es főútnak, mert
a kétszer két sávos út kétszer egy sávosra
szűkül – hívta föl a figyelmet dr. Gonda
János képviselő, aki szerint a kívánatos sebességcsökkentésre táblákkal, kijelzőkkel kellene figyelmeztetni az autósokat.
A nagyközség környékének élénk
közúti forgalma mellett az olajipari gépek mozgása is növeli a falun kívül is
közlekedő algyőiek veszélyeztetettségét
– fejtette ki a polgármester. Dr. Piri József
örömmel közölte a képviselő-testület ülésén, hogy – a tervek szerint – jövő júniusban a 47-es főút burkolatának erősítésével párhuzamosan megépül az Algyőt
Szegeddel összekötő kerékpárút. Vásárhely felé, az algyői hídon túli szakaszon
folytatódik az út kétszer kétsávosra szélesítése, és a kerékpárút építése. Így aztán
várhatóan 2008 végére biztosított lesz a
„kétkerekű” összeköttetés is a két közeli
nagyváros és Algyő között.
Arra is remény lehet – mondta a polgármester –, hogy a 47-es főút felújításához kötődően sikerül a „MOL-os
körforgalom” utáni algyői bekötőút
körüli balesetveszélyt csökkenteni. E
„hegyesszögű kereszteződésben” nagyon
nehéz a Vásárhely irányából Algyőre, illetve Algyőről Szeged felé haladóknak
biztonságosan kanyarodni. E kereszteződés átrendezésére négyféle elképzelés is
létezik. Ezek közül a legjobb az lenne, ha
a két meglévő között megépülhetne egy
új körforgalmi csomópont.
P. I.

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 1,5es 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-Kovács Zoltán író, Kátó Sándor írórendező, Újszászi Ilona újságíró.

(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).

Díjazás:
14 év feletti kategória: I. díj 10.000 forint (vásárlási utalvány), II.díj 8.000 forint

A győztes pályázati művek megjelennek Algyő honlapján, és az Algyői Hírmondó hasábjain.
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Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (június 22-én)
délután 3 órakor a római katolikus templomban. Mindenkit
szeretettel vár:
Papp László
református lelkész

Ida virágüzlet
(Algyő, Vásárhelyi u. 21.)
Várja kedves vásárlóit mindennap.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig
8-tól 18 óráig.
Szombaton és vasárnap
8-tól 12 óráig.
Telefonszám: 267-297

Apák napja – június 3. vasárnapja
Az Egyesült Államokban kezdeményezték először az apák
megünneplését a század elején. A nyugat-virginiai Fairmont
templomában 1908 júliusában tisztelegtek először az apák előtt,
majd 1909-ben a megemlékezés túllépte a templom kapuit. 1972ben Richard Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe
iktatták a megünneplését.
Ma már a világ számos helyén minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a gyermekek édesapjukat. Az Apák
napja magyarországi meghonosítására 1994-ben a Borsod megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon.

Zárónap
a Szabadidőközpontban
Április 26-án – az algyői iskola hagyományaihoz híven – játékos vetélkedővel zártuk a Víz világnapjától a Föld napjáig tartó
rendezvénysorozatunkat a szabadidőközpontban ÖKO-Pannon
RoadShow-val. A zárónap versenyén iskolánk tanulói az alábbi
eredményeket érték el:
1-2. évfolyamon: I. helyezett lett a 2.b osztály, II. lett a 2.a
osztály és III. lett az 1. osztály;
3-4. évfolyamon: I. helyezett lett a 3.a osztály, II. lett a 4. osztály és III. lett a 3.b osztály;
5-6. évfolyamon: I. helyezett lett a 6.a osztály, II. lett az 5.b
osztály és III. lett a 6.b és az 5.a osztály;
7-8. évfolyamon: I. helyezett lett a 8.b osztály, II. lett a 7.b
osztály, III. lett a 8.a osztály és IV. lett a 7.a osztály.
Zöld Munkaközösség tagjai

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 számon.
*
Nyári fürdős programok:
Minden szombaton 20-24 óra között éjszaki fürdőzés a Borbála Fürdőben. Aquafitness. Bébiúszás. Gyerek és felnőtt úszásoktatás. Csoportos gyógyúszás.

Tudni illik, hogy mi illik

„Ajándék lónak ne nézd a fogát!”
A ballagások, köszöntők, esküvők idejét éljük. Érdemes egykét apróságot tudni az ajándékozási protokoll szabályairól.
Az ajándékozás az üzleti, nemzetközi kapcsolatokban bevett,
társadalmi szokássá alakult viselkedési forma.
A figyelmességi ajándék jelkép, utal a kapcsolat voltára, a
közös munkára, értéke viszonylag csekély.
A lekötelező ajándék jelentős értéket képvisel, az ajándékozottban a lekötelezettség érzetét kelti. A megvesztegetés eszközévé válhat, ezért az értékhatárait meg szokták szabni.
Kiindulási szempont, hogy az ajándék: személyre szóló legyen, vegyük figyelembe az illető vallási szokásait, mértéke és
súlya ne okozzon gondot, nehézséget, a törékeny tárgyak biztonságosan legyenek becsomagolva. Nem illik ajándékozni pénzt
(bár esküvőn a fiatal pár, vagy a ballagó diák napjainkban már
kérheti!), a vámelőírások szerint külföldre nem, vagy csak engedéllyel szállítható tárgyat, élőlényt, fehérneműt, alsóruházatot,
tisztálkodási szereket (kivétel a parfüm), élelmiszert (kivéve a
sajátos nemzeti termékeket), italokat, a rossz minőségű giccs,
bóvli jellegű tárgyakat.
Ha az ajándékot személyesen adjuk át, elég néhány keresetlen
szó, gratuláció. Az ajándék felbontása, megkóstolása kötelesség,
a kínálást azonban bátran elháríthatjuk!
Ha az ajándékot küldjük, mellékelni kell névjegyünket,
képeslapon köszöntő szavainkat.
Az árjelzést mindig tüntessük el, figyeljünk a tetszetős és
célszerű csomagolásra! Válasszunk környezetbarát csomagolási
formákat, újrahasznosított papírt, adjunk a kreatív és egyszerű
ötletekre. Mert mindig az egyszerű a nagyszerű!
(Kepes Ágnes–dr. Sille István: Protokoll és etikett a gyakorlatban című könyve alapján) összeállította: Bereczné Lázár Nóra

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.
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Algyői nyár

Nyári gyerektáborok
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
a 2008-as esztendőben az alábbi tábort
hirdeti meg:
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

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.

Hétfőn
8-12 óra: ismerkedés a faluházban;

Szerdán
9-12 óra: lovaglás a Lovasklub Egye-

sület 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.

Sírunk is, nevetünk is
A Mozgáskorlátozottak és egyéb Fogyatékkal Élők Egyesületének algyői csoportja ismét szomorú érzelmekkel kezdte
esedékes klubnapját. Idén már másodszor kezdtük gyásszal az
összejövetelt, ezúttal Ress János tagunkra emlékeztünk, aki
52 éves korában itt hagyott bennünket. Emlékét kegyelettel
megőrizzük.
Az Anyák napjáról is megemlékeztünk József Attila: Mama
című versével, amelyet szavaló tagtársunk (e sorok írója) csak
könnyeivel küzdve tudott elmondani.
Titkárunk, Kapota Mihály bejelentette, hogy újabb három taggal gyarapodott csoportunk, mindnyájunk örömére.

A tagok visszajelzése a falunapokon kalákában főzött halászlé minőségéről maximálisan pozitív volt, a színpadi műsor
színvonalát – minden korosztály megtalálta a neki megfelelőt –,
ugyancsak szenzációsnak minősítettük. Köszönet érte az önkormányzat és a faluház munkatársainak!
Újabb jobbnál jobb programokat beszéltünk meg, így június
11-én (szerdán) 15 órától a tájházban (nem a faluházban!)
névnapi partit szervezünk. Augusztus 27-re egy budapesti különbuszos kirándulást ütemeztünk be.
Sermann József
vezetőségi tag

Kamaszok az utcán

Az iskolai lógás a diákok jövőjét teheti tönkre

Az iskolai lógás az első lépés lehet a
„bűnözői karrier” hosszú útján – egyes
szakvélemények szerint. Tény, hogy
országszerte, sőt a világ számos részén
népszerű a fiatalok körében az iskolakerülés. Erre a nem veszélytelen jelenségre a szakemberek mind gyakrabban
hívják fel a figyelmet. Vigh Erika algyői
családgondozótól megtudtuk: az algyői
diákok között is akadnak olyanok, akik
társaikhoz hasonlóan elindulnak ugyan
reggel az iskolába, de nem érkeznek meg,
s örülhetnek a szüleik, ha nem derül ki
róluk a nap végére, hogy valamiféle törvényellenes cselekedetet követtek el, vagy
bűnözők közé keveredtek.
Az igazolatlan hiányzás szabályellenes,
az iskola egy igazolatlan távollét esetén
felszólításban tájékoztatja a szülőt, 10 után
pedig már a lakóhely szerinti jegyzőnek
jelzi a mulasztást. Ilyen jelzésre az algyői
iskolából az idei tanév első félévében két
alkalommal került sor.
Algyőn a 6-18 éves, tehát tanköteles
fiatalok száma: 732. Igazolatlan hiányzás
miatt tavaly 6 esetben indított a jegyző
közoktatási szabálysértést. A szabálysértés 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható abban az esetben, ha a szülői

gondatlanság is közrejátszott a tanuló
igazolatlan mulasztásában. Amennyiben
a szülőt nem terheli felelősség, akár meg
is szüntethető a szabálysértési eljárás.
Algyőn az a gyakorlat, hogy először figyelmeztetik a szülőt. Ám előfordult, hogy
ismételten érkezett feljelentés ugyanazon
tanulóval kapcsolatban, s az önkormányzat 5 ezer forintos pénzbüntetést szabott
ki. Jó tudni azt is, hogy ha a hiányzások
– igazolt és igazolatlan együtt – száma
eléri a tanévben a 250-et, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie. Vigh Erika arra
hívta fel a figyelmet, hogy aki ilyen sok
időt tölt a tanórákon kívül, valószínűleg
nehezen birkózik meg a vizsgával, hiszen
éppen a hiányzások miatt tudása minden
bizonnyal meglehetősen hiányos.
A szülőknek nem szabad elnézőnek lenniük a lógással szemben – mondta a családgondozó. Hozzátette: előfordul – nem is
ritkán –, hogy a szülők akkor is hajlandók
igazolni a hiányzást, ha azt sem tudják,
merre, hol töltötte a napját a gyermekük.
Nem gondolnak arra, hogy ezzel milyen
sokat ártanak, hiszen elnéző magatartásukkal lógásra, nem pedig fegyelemre és
szorgalomra nevelik csemetéjüket. Mások viszont már csak akkor szereznek

tudomást gyermekük iskolakerüléséről,
amikor nagy a baj, s az sem biztos, hogy
az addigi történteket jóvá lehet tenni.
A folyamatos és fokozott szülői odafigyelés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Kamaszkorban könnyen rá lehet
venni az egyébként szorgalmas, jó érzésű
gyerekeket is egy kis bandázásra, csavargásra, s akár egy jól induló életpálya
kerülhet veszélybe, ha bűnelkövetéssel
végződik a gyerekcsíny.
Rövidesen vége a tanévnek, jön a
hosszú nyári szünet, a gyerekek nagy szabadsága. Még nagyobb odafigyelést igényelnek a kamaszok – hangsúlyozta Vigh
Erika –, hogy a szabadidejüket hasznosan, jól, s ne önmagukra is károsan töltsék
el.
H. K.
*
Az Algyői Hírmondó szerkesztő bizottsága lehetőséget teremt a szülőknek
és a gyermekeknek, hogy közöljék véleményüket mindazon témákkal kapcsolatban, amelyek a Kamaszok az utcán
cikksorozatban szerepeltek. A hozzászólásokat a szerkesztő bizottság valamelyik
tagjának, illetve az algyői könyvtárba
kell eljuttatni.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Június 02-06.:
Június 09-13.:
Június 16-20.:
Június 23-27.:
Június 30-július 04.:

12-től 16.30 óráig.
8-tól 12.30 óráig.
12-től 16.30 óráig.
8-tól 12.30 óráig.
12-től 16.30 óráig.

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 óra között
Kedd, csütörtök:
12.00–18.00 óra között
Péntek:
9.00–14.00 óra között
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

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
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:
Június 02-06. között:
Június 09-13. között
Június 16-20. között:
Június 23-27. között:
Június 30-július 07.:

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése:
Hétfőn, szerdán: 12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken:
07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).
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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:
Kis Gábor és Vitéz Katalin (2008. 05. 10.);
Kabók Róbert és Szabó Karolina (2008.
05. 10.); Mórahalmi Mihály és Gránicz
Mária (2008. 05. 10.) házasságot kötött.
Sok boldogságot!

Anyakönyvi hírek
Születés:
Megszületett Qell Kristóf (2008. 04. 19.),
anya: Kucsera Márta, apa: Qell Péter;
Zombori Áron Attila (2008. 04.21.), anya:
dr. Gál Ildikó, apa: Zombori Attila; Fátyol

Dániel (2008. 04. 26.), anya: Kiss Piroska,
apa: Fátyol Zoltán István; Gyurcsik Máté
(2008. 05. 11.), anya: Kispeti Zsuzsanna,
apa: Gyurcsik Endre; Varga Ádám (2008.
05. 12.), anya: Pál Mariann, apa: Varga
Attila. Gratulálunk!

Visszatekintő
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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

Alkotások összhangja a Galériában

Gyermeknap négy helyszínen

Profi művészeket megszégyenítő ügyességükről, kreativitásukról tettek tanúbizonyságot ismét Algyő lakosai. A falunapok
keretében ugyanis a nagyközség lakói közös kiállítás keretében
villantották föl tudásukat, művészi képességeiket. A tárlatlátogatók szavazatai alapján a kiállítás közönségdíjasa Gercsóné Julika lett, gobelinnel. A kiállítók: Bakos István, Bakosné Fekete
Mária, Bakó Tibor, Belovai Józsefné (Julika), Fodor Jánosné
(Erzsike), Gálné Nagy Ildikó, Gercsóné Julika, Gonda Károlyné,
Hercegné Pannika, Jani Andrásné (Gyöngyi), Magyar Józsefné
(Anna), Molnár Balázsné (Gera Julianna), Nyári József, Oláh
Ernő, Papp Istvánné, Pataki József, Pataki László, Pál Sándorné, Szalontai Ferencné, Tessényiné Fogarasi Margit, Tóth
Gyula, Török Marianna.
Legyenek büszkék közös kulturális értékeikre, hagyományaikra!
Bereczné Lázár Nóra

Az idei gyermeknap május 25-ére esett, az Algyői Faluház
Könyvtár és Tájház ezúttal is gazdag programokkal és ajándékokkal várta a gyerekeket. Nem csak egy nap volt az övék,
mert egy héten keresztül négy helyszínen szórakozhattak a
játszani vágyók. Május 19-től 23-ig a tájházban játékautó kiállítás és hozzá kapcsolódó kérdések, a könyvtárban Mátyás király,
a faluházban tesztkérdések, a Borbála Fürdőben kirakós játék
várta az érdeklődőket. A négy helyszínen négy pecsétet kellett
összegyűjteniük, amit vasárnap a gyermeknapi rendezvényen
ajándékcsomagra válthatták be.
Ez volt az első alkalom, hogy ilyen többlépcsős, interaktív
játékba vontuk be a gyerekeket. Örömmel tapasztaltuk, hogy
lelkesek voltak, szívesen játszottak, és mesélték el barátoknak,
osztálytársaknak, majd hozták el azokat is, akik nem hallottak a
játékról. Az ajándékcsomagok elfogytak, a játéknak olyan nagy
sikere volt. Ezért a gyermeknapi rendezvényre is készültünk feladatokkal, amit a helyszínen, a szabadidő központban oldhattak
meg a gyerekek. Akik az idén részt vettek a játékban, biztos,
jövőre is várni fogják, akik az idén kimaradtak belőle, talán legközelebb kedvet kapnak. Számítunk rájuk és azokra is akiknek
munka volt, de mégis szórakozás.
Köszönjük a segítséget a faluház munkatársainak, a könyvtár
dolgozóinak, a Borbála Fürdőnek, Gálné Nagy Ildikónak, Gál
Tibornak, Nyári Józsefnek, a Gyeviép Kht.-nak, a Vadon című
újság szerkesztőségének, Fődi Ibolyának, Bera Sándornénak,
Varga Ágnes tanárnőnek és nem utolsó sorban Szőke Barnabásnak a játékautó kiállítás anyagáért.
Az ő segítségük nagyban megkönnyítette a munkát. Köszönet
érte!
Szőkéné Bera Szilvia

A barack lett a nyerő
Párlatkülönlegességek az idei pálinkafőzetek versenyén
A negyedik algyői versenyen is nehéz helyzetben volt a zsűri,
mikor a különböző illatosnál illatosabb és aromásnál aromásabb
gyümölcspárlatok közül kellett kiválasztani a legjobbat.
Az idén meghirdetett verseny eredményeként ezüst minősítést
kapott: Zombori György – körte-szilva, Czine Lajosné – ágyas,
Herczeg József – szilva, Zánthó Csaba – körte-birs, Herczeg
József – érlelt barack párlata.
III. helyezett lett: Czine Lajosné – birs párlata, II. helyezett:
Czirok Imre – faeper, I. helyezett: Czine Lajosné – barack
pálinkapárlata.
A zsűri kiemelte, hogy az idei versenyben kiváló, magas
minőségű párlatot adtak le az indulók. Ezúton szeretnénk megköszönni a zsűri segítőkészségét, a versenyzők játékkedvét,
valamint szeretnénk köszönetet mondani Csiszer Lászlónak a
szervezőmunkáért! Reméljük, jövőre is találkozunk!

Open your eyes! – Nyisd ki a szemed!
„Az ami vagy, már jutalom és büntetés
is azért, ami vagy.”
Gondolatok egy drogprevenciós előadás hatásáról
Egy, az Országos Mentő Szolgálat
szakembereiből alakult csoport drogprevenciós előadást, egyfajta modern drámapedagógiai játékot mutatott be május
13-án az Algyői Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulóinak a Faluházban.
Mintha Virginia Woolf Mrs. Dalloway-át
néztük volna: egy ember egy napja egész
életét tükrözi. A srác, akit láthattunk, egyre
mélyebbre süllyed a fájdalom, a magány,
a kiszolgáltatottság állapotában – vagy
éppen merő kíváncsiságból: az iskolai
szünetben belövi magát. Megismerjük a
motivációt, látjuk a cselekvéssort és bele
sem merünk gondolni a következményekbe. Hang- és fényhatások, filmrészletek
és pillanatképek villannak előttünk, ezzel is érzékeltetve a kábulat folyamatát
és a keménydrog hatását. A kommentátor egyszerű, érthető, megrázó szavakkal
magyarázza azt, ami már egyáltalán nem
tűnik „jó bulinak”, ami már veszélyes,

ijesztő és rettenetes képpé alakul: a fiú
mozgáskoordinációs zavarokat érzékel,
rosszullét, egyre erősödő fájdalmak, majd
hirtelen: szívmegállás. Látjuk a legmagasabb szinten képzett rohammentősök harcát a gyorsan múló percekért, a riasztott
apa iszonyát és értetlenségét, a fiú szellemének élni akarását, végül a mentősök kudarcát: egy lassú életet és egy gyors halált.
Megrázó képek és jelenetek – higgyenek nekem. Az ember szíve összeszorul a
fájdalomtól a feleslegesen feláldozott élet
láttán. Bevallom, kipillantva a széksorból, figyeltem a körülöttem ülő gyermekek arcát: döbbenet, iszony, értetlenség,
kíváncsiság és még valami: az igazlátás
pillanata. Néhányan sírtak is. Szégyellték.
Ne tegyétek! Idén márciusig Szegeden 4
fiatal ment el így az értelmetlen halálba
– ez a szégyen! A család, a barátok, a
közösség, a társadalom, a drogkartellek, a
világ közös szégyene. Az első sokkhatás
után kérdéseket is feltehettünk, zaklatott
segélykiáltásokat. Szó esett halálkultuszokról, a tudatmódosítás eszközeiről,

a drogfogyasztás jogi hátteréről, a folyton
változó divatirányzatokról. Én mégis a
tekinteteteknek örültem a legjobban, mint
Neo a Matrix-ban, mikor megtisztítva elméjét, újjászületve – már máshogy tekint
Önmagára és az őt körülvevő világra.
Szemléletváltásra van szükség, és nyert
ügyünk van: talán ezt a csatát most megnyertük: felnőttek, gyermekek közösen
– és csak remélhetem, hogy életeket is
mentettünk közben. Köszönöm Leléné
Gonda Irén és Vígh Erika szakértelmét
és gondoskodását, hogy megmutatták
nekünk: másként is lehet!
Selvarajan Yesudian jógi gondolatával:
„Ember, te vagy egyedül saját magad titka.
Ki tudná kapuidat kinyitni rajtad kívül?
És ki tudna belépni? – Te egyedül!”
Egy régi hindu mondással szeretnék búcsúzni: „Ötféle halott van az élők között: a
szegény, a beteg, az idegenben élő, a mindig szolgáló és az, aki a szavak értelmét
nem érti.”
Remélem, mi valamit megértettünk
azon a délelőttön!
Bereczné Lázár Nóra
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Mi, hol, mikor?

Sok-mindent-tudás Egyeteme
az UFÓ-król
A sikeres ismeretterjesztő sorozat, az Algyői
Sok-mindent-tudás Egyeteme előadója, Sós Tibor UFÓ-kutató az ismeretlen eredetű tárgyakkal, a földön kívüli
lényekkel kapcsolatos titkokról beszél.
Az UFÓ-k emberközelben című előadást június 10. (kedden)
18 órától hallgathatják meg az érdeklődők a faluházban.

Film az olajról és Algyőről
A Magyar Televízió 2-es programja ismét műsorra tűzte
az Olaj, olaj, olaj! I–VIII. – Fejezetek a magyar kőolaj- és
földgázipar történetéből című, nyolcrészes dokumentumfilmsorozatot. Kóthy Judit és Topits Judit munkája május 8-tól
június 26-ig csütörtök délutánonként tekinthető meg az m2-n.

Vendéglátó Tollforgatók
A helyi könyvtárban működő Algyői Tollforgatók Köre tagjai
június 13-án (pénteken) 18 órakor a faluházban tartják szokásos, nyár előtti záró foglalkozásukat. Most a hódmezővásárhelyi
Kárász József Alapítvány Irodalmi Köre lesz a vendégük.

Júniusi vásárnaptár
6. (péntek)
10. (kedd)
12. (csütörtök)
16. (hétfő)
19. (csütörtök)
23. (hétfő)
30. (hétfő)

9-12 óra:
9-13 óra:
9-12 óra:
9-12 óra:
9-12 óra:
9-11 óra:
9-12 óra:

vegyes iparcikk vásár;
ruha, vegyes iparcikk vásár;
babaruha börze;
vegyes iparcikk vásár;
vegyes iparcikk vásár;
vegyes iparcikk vásár;
vegyes iparcikk vásár
– a faluház előcsarnokában.

79. ünnepi könyvhét Algyőn
„A legtöbb író ugyanazt a történetet írja – többé-kevésbé. Én is. Mivel nem léphetek ki magamból, vagy nem léphetek ki teljesen.” – vallja Bene Zoltán.
A 79. ünnepi könyvhét országos rendezvényeibe az algyői
könyvtár is bekapcsolódik. Június 11-én (szerdán) 18 órakor
a könyvtárban Bene Zoltán írói munkásságával ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. Az esten Varga Emőke irodalomtörténész
beszélget az íróval.
Bene Zoltán 1973. április 8-án született Kecskeméten. 1983tól 1998-ig Szegeden, majd hét esztendeig Nagykátán élt. 2005.
decembere óta ismét Szegeden lakik, 2006. március 1-jétől
az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház igazgatója. Évek óta
foglalkozik irodalommal, 2001. óta publikál rendszeresen. Több
önálló kötete mellett rendszeresen jelentkezik irodalmi folyóiratokban, antológiákban. Több irodalmi társaság is a tagjai közé
fogadta: így például a Madách Irodalmi Társaság (2002), a
Fiatal Írók Szövetsége (2004), a Magyar Írószövetség (2005), a
Nagy Lajos Társaság (2005), a Magyar Prózaíró Műhely (2007).
2003-ban a Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium
„Honvédelem az irodalomban – Haza, egység, szabadság 2003”
című pályázatára benyújtott novelláját a zsűri nívódíjjal díjazta.
2006-ban megkapta a Fehér Klára-díjat.
A találkozóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2008. júniusi Hírmondó

Rendezvénynaptár
JÚNIUS 3.,4.,5. (kedd, szerda, csütörtök) 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.
JÚNIUS 5. (csütörtök) 17 óra: a Krisztus Szeretete Egyház istentisztelete a faluház színháztermében.
JÚNIUS 6. (péntek) 18 óra: Jazztörténeti előadás: Diviki Sándor a tájházban.
JÚNIUS 10. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme
Algyőn”. Előadó: Sós Tibor UFÓ-kutató. Téma: UFÓ-k emberközelben. (INFO: Bene-Kovács Zoltán: 62/517-172, tesztek, bővebb információ: www.algyofaluhaz.hu).
JÚNIUS 11. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft.
fogadóórája a faluház földszinti kistermében (Csókási Ágnes
számlázási előadó).
JÚNIUS 11. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői
Csoportjának taggyűlése a tájházban (Kapota Mihály).
JÚNIUS 11. (szerda) 18-20 óra: A FIESTA évzáró táncestje a
faluház színháztermében (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán).
JÚNIUS 11. (szerda) 18 óra: Ünnepi Könyvheti rendezvény a
könyvtárban. Íróvendég: Bene-Kovács Zoltán, beszélgetőtárs:
dr. Varga Emőke irodalomtörténész (Kis Mihályné).
JÚNIUS 12. (csütörtök) 9-12 óra: Babaruha börze a faluház
előcsarnokában.
JÚNIUS 12. (csütörtök) 18 óra: kiállítás Magyar Kézműves
Remek-díjas alkotásokból (többek közt Gálné Nagy Ildikó
alkotásaiból) megnyitója a tájházban, megnyitja: Juhász
József, a Kézműipari Kollégium elnöke.
JÚNIUS 13. (péntek) 18 óra: az Algyői Tollforgatók Köre
foglalkozása a faluházban. Vendég: a hódmezővásárhelyi
Kárász József Alapítvány Irodalmi Köre (Ménesi Lajosné).
JÚNIUS 16. (hétfő) 17 óra: CVK, Civil Fórum a faluház földszinti kistermében.
JÚNIUS 18. (szerda) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluházban
(Bereczné Lázár Nóra).
JÚNIUS 19. (csütörötök) 17 óra: Mágnás Miska újszentesi
módra – vidám színi előadás Újszentesről (Temes megye,
Románia).
JÚNIUS 20. (péntek) 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti Körének
taggyűlése a faluház kistermében (Karsai László).
JÚNIUS 21. (szombat) 15 órától: NAPFORDULÓ ÜNNEP a
tájházban.
JÚNIUS 21. (szombat) 16 óra: Kézműves Műhely a Tájházban
(Szőkéné Bera Szilvia és Bereczné Lázár Nóra).
JÚNIUS 23–27.: Lovastábor az Algyői Lovasudvarban (Algyői
Lovasklub Egyesület, Algyői Faluház).
JÚNIUS 26. (csütörtök) 17 óra: Külföldi néptáncegyüttesek
fellépése a Faluház színháztermében.
JÚNIUS 27. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a
faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).
JÚNIUS 30.–JÚLIUS 4.: Tábor I. (az algyői intézmények, civil
szervezetek közreműködésével).
JÚNIUS 30. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).
Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán
Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,
Bereczné Lázár Nóra, Borbély János, Harcsás Gizella, Honti Katalin,
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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