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Képeslap – az alkonyatról
Késõ délután? Vagy inkább kora este? Nem. Alkonyatkor… A tavaszi
alkonyatra most elõször és Algyõn
figyeltem föl, kedves húgom. Ha kérdeztél volna, korábban azt mondom:
az alkonyathoz az õsz és az elmúlás tartozik. De most a nehezen megérkezõ tavaszban a zöld ezernyi árnyalatát hirtelen magára öltõ ártéri erdõt látva, a medrébe visszahúzódó Tisza illatfelhõjében, a szombati délutánból kora estébe csordogáló idõfolyamba merülve döbbentem rá az alkonyat összetettségére.
Még finoman moccan a hintaágy. Megbillen a kézben a könyv. Az
ég felé vonzza a tekintetet a tovaúszó felhõk sokjelentésû rajzolata. A
firkáló ceruza vonalát idézve néhány fecske cikkan át fölöttünk, de
némán, nem csivitelve. Érzékelni,
ahogy a másodpercek lassan peregnek valami hatalmas homokórán.
Hirtelen megszólalnak az örökké
prittyegõ gyöngytyúkok a szomszédban. Távol egy kutya csahol. Az utcák és házfalak labirintusa alkotta
kacskaringós kürtõ elhozza a meszszi focipályáról a szurkolótábor rigmusainak ritmusát. A szöveget nem
érteni, csak sejteni: „Hajrá tá-tá!”
Aztán a kontrázás: „Hajrá ti-ti-tá!”
Ott, távol nagy a harc. Itt, a Tiszaparton a békák egyre erõteljesebb kórusából is csönd épül. Megáll a szél.
Kúszva hatol a tudatig: annyira
sokféle az alkonyat!
Sorsfordító álomból született az
Alkonyat - Stephenie Meyer elsõ regénye. Ringatózom a hintaágyon.
A lebukó nap utolsó sugarai is búcsúznak. Már alig látni, hûvös is
a tavaszi alkonyat, de olvasok, rendületlenül. Hunyorogva betûzöm az
újabb és újabb mondatokat, mert
nem hagyja magát félbeszakítani a
történet. A Twilight, Bella és
Edward szerelmének kezdõdõ romantikája engem is meghódított,
mint tinédzserek és fiatal nõk millióit. Most ez a könyvsláger közöttük: falják az esendõ nõ és a fantasztikus férfi egymásra találásának
agyrém-történetét. A hivatalos magyar fordítás megjelenése elõtt, ha

kell, akár franciául, de átrágják
magukat a második rész, az Újhold
vaskos kötetén. Ha nem megy, hát
kalózfordítást keresnek a neten, vagy
egy fórumot, ahol megtárgyalhatják a vámpír-Rómeó és Bella-Júlia
kapcsolatának, a négy részes könyvfolyam újabb és újabb fejezetének
fordulatait. A kiskamaszok Harry
Potter-lázához hasonlatos a
tinilányok Edward-õrülete. Mégsem
gondolom, hogy itt az értékes irodalom olvasásának alkonya.
Alkonyi elégia. Pontos vers az alkonyatról. Ezekrõl a Radnóti-versekrõl is szó esik a különbözõ fórumokon. Talán. Remélem, hogy most,
mikor az eszünkbe véssük: május
5-én századik születésnapját ünnepelhette volna Radnóti Miklós, gyakrabban felcsendülnek a versei. Remélem, hogy legalább most, amikor
november 9-én lesz 65 éve, hogy
számára véget ért az erõltetett menet, fölidézõdik az 1936-os Alkonyi
elégia utolsó versszaka: „Esti béke,
téged köszöntelek,/ az úton nehéz
napom pora száll;/ lassú szívemben
ilyenkor lágyan/ szendereg a folyton
készülõ halál.”
Az eltûnt idõ nyomába eredünk, Á
la recherche…: „Régi szelíd esték, ti
is emlékké nemesedtek!...” Talán most,
amikor a szegedi Radnóti gimibõl a
szerbiai Bor városába zarándokoltak a tinik, hogy emléktáblát avassanak annak a munkatábornak a
helyén, ahonnan 1944 augusztusában elindult az erõltetett menet, a
mai fiatalok is kezükbe veszik a Bori noteszt. Most, mikor a centenárium miatt a Gyõr melletti Abdánál tragikus véget ért Radnóti-élútra vetõdik a figyelem fénycsóvája, új értelmet nyer az Á la recherche címû vers
is: „…ami volt, annak más távlatot
ád a halál már…”
Akár az alkony képének, vagy egy
olvasmányemléknek a felidézése is segíthet, kedves húgom, válságos idõszakban, a túlélésében, mert bízhatunk az élet apró pillanatai megtartó erejében.
Ölel nõvéred:
Ágnes
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Pünkösd keresztény ünnepe - Európa más országaival ellentétben - 1993
óta munkaszüneti nappal is hangsúlyt
kap. Pünkösd vasárnapja idén május
31-re esik, így az azt követõ hétfõ, június 1. munkaszüneti nap.
A pünkösdrõl illik tudni, hogy
újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek
eljövetelének emlékét üli meg.
A pünkösdi hagyományokról többet tudunk. Például a Tiszában fürödtek az algyõi lányok - még nagyanyáink korában is. Azért zarándokoltak pünkösd szombatján hajnalban, hogy megelõzzék a betegséget.
Menet és jövet sem szóltak egymáshoz egy szót sem, hogy elkerülje õket
a rontás. A szokások között említhetjük, hogy a pünkösd hagyományos étele a rántott csirke és az idei
liba uborkasalátával. Egyes helyeken
édes tésztákat ettek, hogy sárga le-

gyen a kender, a tésztákat friss gyümölccsel - eperrel, cseresznyével - töltötték meg.

Pünkösdi jelkép például a pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak
az ablakába, akinek udvarolni akartak. A templomban sok helyen a
Szentlélek jelképeként fehér galambokat engedtek szabadon.
Nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát
tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol tartsák tõlük az
ártó, gonosz szellemeket.

1 nap 3 rendezvény

Gyermeknap, repüléstörténeti emléknap, pálinkafozetek versenye
Május utolsó vasárnapján idén is benépesül az algyõi szabadidõközpont.
Május 31-én, vasárnap a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat jóvoltából aszfaltrajz-versenyen mutathatják meg rajztudásukat, de arcfestésre is vállalkozhatnak a gyerekek. Nem
maradnak el a meglepetés finomságok sem, amellyel a helyi nyugdíjasklub látja vendégül a nap fõszereplõit. Délután fél kettõtõl Pap Rita
énekel majd a Csongrád Megyei Önkormányzatnak és a szegedi rendezvényház támogatásának köszönhetõen, három órától pedig a Mandula Színház János vitéz címû darabját izgulhatja végig a közönség.

A hagyományokhoz híven az algyõi repülésrõl is megemlékezünk
ezen a napon. Hatodik alkalommal rendezzük meg a Repüléstörténeti Emléknapot, melynek keretében az algyõi repülés áldozatainak emléktáblájánál koszorút helyeznek el az önkormányzat képviselõi és a repülés dél-alföldi hívei.
Nem feledkezünk meg a pálinkafõzetek versenyérõl sem - 2009ben már ötödik alkalommal mérhetik össze párlataikat a pálinkafõzõk. A szervezõk várják a nevezéseket és a mintákat a faluházban,
hogy a szakértõ zsûri odaítélhesse
a díjakat!

A tartalomból
Európai parlamenti képviselõket választunk... .......................... 2. oldal
Üléseztek a képviselõk. Középpontban a helyi vállalkozók ........ 3. oldal
Vadasparki kirándulás: élmények, képben elbeszélve .............. 5. oldal
Tóth János 95 éves: a falu võfélye volt a vasutas .................... 8. oldal
Orvosi rendelési idõpontok .................................................... 14. oldal
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Az ön szavazata is számít!
Európai parlamenti választások: június 7.

Ön is vegyen részt június 7-én az Európai Parlament tagjainak megválasztásában és döntse el, hogy kik
képviseljék Magyarországot!
Mit kell tudni az Európai Parlamenti Választásokról?
Az Európai Unió polgáraiként 5
évente közvetlenül választjuk meg
az Európai Parlament tagjait. Magyarországon - 2004-et követõen második alkalommal lesz európai
parlamenti választás. 2009. június 7én az Európai Parlament hazánkat
képviselõ 22 tagjának megválasztásában vehetünk részt. A választáson
részt vehet minden olyan állampolgár, aki a névjegyzékben szerepel. Az
Európai Parlament tagjainak választásán kizárólag pártok állíthatnak
listát, ön ezekre a listákra szavazhat.
A választás egyfordulós, a pártok listáit a megszerzett szavazatok arányában illeti meg mandátum. Csak az
a lista juthat mandátumhoz, amely
legalább az érvényesen szavazók 5%ának támogatását elnyerte.
Mit kell tudni az ajánlásról?
Az európai parlamenti választáson indulni kívánó pártok csak akkor állíthatnak listát, ha választást
megelõzõ idõszakban legalább 20
ezer választópolgár aláírásával hitelesített ajánlását összegyûjtötték.
A választási értesítõvel a polgárokhoz postán eljutatott, majd kitöltött és aláírt ajánlószelvénnyel egy
választópolgár csak egy listát ajánlhat. Több ajánlás esetén valamenynyi ajánlása érvénytelen. Érvénytelen az az ajánlás is, amelyet nem
a hivatalos ajánlószelvényen adtak
le. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
az ajánlásért bármilyen ellenszolgáltatást ígérni, kérni, vagy elfogadni tilos!

Mit kell tudni a szavazásról?
A szavazás június 7-én, vasárnap
6 ótáról 19 óráig tart. Voksolni a
szavazókörökben, a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon tud. Az a mozgásában
gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát igényelhet. A kérelmet a szavazás napját megelõzõen a település jegyzõjéhez, a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottsághoz kell eljuttatni.
Hogyan szavazhat az, aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik?
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl
távol tartózkodik, a lakcíme szerint
illetékes jegyzõtõl személyesen vagy
meghatalmazott útján június 5-én
16 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy kérhet igazolást, hogy az június 2-ig megérkezzen a jegyzõhöz.
Kérelméhez közölnie kell: a nevét,
a lakcímét, a személyi azonosítóját
(személyi szám), és a települést,
ahol szavazni kíván. Szavazni az igazolással szavazók számára kijelölt
szavazókörben lehet, melynek pontos címét az igazoláson feltüntetik.
Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes iratok a szavazáshoz
nélkülözhetetlenek!
Hogyan szavazhat, aki külföldön
tartózkodik a szavazás napján?
A szavazás napján a részvételi adatokról, továbbá az elõzetes eredményekrõl - miután minden tagállamban befejezõdött a szavazás folyamatosan tájékozódhat a www.valasztas.hu honlapon.
Az Országos Választási iroda közszolgálati tájékoztatója alapján:
Dr. Varga Ildikó jegyzõ

Grátisz növények Algyõre
A szõregi Szabó István felajánlásából 55 darab madárberkenye, 80
bokor rózsatõ, illetve 13 tõ futórózsa került Algyõ nagyközség parkjaiba.
A rózsák a Piac teret díszítik, a
madárberkenyék pedig a Bartók
Béla utcai játszótér és a Borbála
fürdõ belsõ kertjét dekorálják.
Szabó István úrnak ezúton köszönjük a felajánlást, mellyel hozzájárult Algyõ szépítéséhez!
Dohány Renáta, GYEVIÉP Nkft.
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Gyevi tavasz a Gyeviéppel
Valahányszor idegenek járnak
Algyõn, mindannyiszor megjegyzik, mennyire rendezett, milyen
szép, virágos a település. A közterületek, utcák, terek olyan benyomást tesznek az ide látogatókra,
mint egy olyan porta, amelynek
gondos, törõdõ, igényes gazdája
van. És az Algyõre érkezõkben nem
véletlenül ébrednek efféle impreszsziók. Hiszen ennek a falunak valóban akadnak gondos gazdái, s
köztük a leggondosabb: a Gyeviép
Nonprofit Kft.
Dohány Renáta ügyvezetõtõl megtudtuk - és aki nyitott szemmel járja Algyõ utcáit, maga is tapasztalhatja -, április közepe óta telepítik az
egynyári növényeket. Tiroli muskátli, begónia, petúnia, rózsameténg,
rézvirág és kerti szegfû díszíti a virágágyásokat, virágládákat és az oszlopokon elhelyezett virágtartókat. A
virágosítás május közepéig tart még,
a civil szervezetek és az intézmények
sem maradnak ki belõle.
Az óvoda udvarán füvesít, elaggott fákat vág ki és új fákat telepít
a Gyeviép csapata - magnóliát és
vörös levelû juhart ültetnek. Az
ugyanitt készülõ, mászókákkal és
csúszdákkal ékes ovivár építésének
elõkészítését szintén õk végezték,
ahogyan a Borbála fürdõnél május 2-án átadott, pályázaton nyert
forrásból megvalósított strandröpilletõleg strandkézilabda pálya is
a Gyeviép munkájának gyümölcse.
Mintegy 320 köbméter kvarchomok szolgál az igazi strandélmény
alapjául.
Az egyik leglátványosabb, leginkább szemet gyönyörködtetõ és
közérzetet javító tevékenység azonban mégis a faültetés. A Regionális Zöld Diákparlament jeles ese-

ményeként elültetett fa sem nélkülözte a Gyeviép Nkft. szakértelmét, közremûködését: jóvoltából
került Algyõre a szentesi faiskolából a 2009-ben az év fájának választott mézgás éger. A Bartók Béla utcai játszótéren, a fürdõ területén is gyarapodik a növényzet.
Dohány Renáta elmondta, hogy
tavasz-végi, nyár eleji aktuális munka az öntözõrendszerek beindítása, a díszkutak mûködtetése és a
parkok beültetése egynyári növényekkel. A nyár közeledtével az intézményi felújítások (túlnyomórészt festések) ideje is elérkezik,
ám a Tájház új kiállítóterének kialakításában is oroszlánrészt vállal
a Gyeviép Nkft. A felújítások mellett fontos (és egyben sajnálatos)
tevékenysége a cégnek a folyamatos helyreállítás. Sajnos, gyakorta
történnek rongálások a településen, legutóbb például a kettõs körfogalomnál álló beköszönõ táblát
kellett javítani, míg a Piac téri játszótéren a csúszdák szorultak karbantartásra. Nem ritkák a lopások
sem: nemrégiben muskátlik estek
áldozatul a tolvaj kezeknek.
Idõközben folyik a virágos
Algyõért kiírt pályázat koordinálása, amelynek eredményét Algyõ
Napján, október 1-jén hirdetik ki.
S mindemellett az adakozásra is
marad erõ és energia: különbözõ
rendezvényeket tombolatárgyakkal támogat a Gyeviép, így a böllérnapot esõkabáttal és gumicsizmával, az iskolabált virágokkal és
kertészeti kellékekkel, az óvodabált egy CD-lejátszóval…
A Gyeviép teszi a dolgát. Szépít, javít, karban tart, épít. Gondoskodik az élettérrõl. Élhetõ térré alakítja…
-bézé-

Felülvizsgálható a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP)
III. tengelyes, nem horizontális intézkedései (mikrovállalkozás fejlesztés, turizmusfejlesztés, falumegújítás
és fejlesztés, valamint a vidéki örökség megõrzése) és a IV. tengelyes
LEADER intézkedések helyi magvalósítása érdekében 2008. elsõ felében a HVK-k elkészítették HVSüket. Az ÚMVP III. tengelyes nem
horizontális intézkedéseinek elsõ támogatási idõszakának tapasztalatai
alapján, valamint a LEADER jogcím
sikeressége érdekében a Déli Napfény LEADER HACS-nak idén áp-

rilis-május hónapban lehetõsége nyílt
az elkészített Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia felülvizsgálatára.
A felülvizsgálat sikeressége érdekében akciócsoport munkaszervezete
készített egy kérdõívet, hogy a várhatóan 2009. nyarán megjelenõ
LEADER rendelet a helyi igényekhez
mérten, illetve a helyi sajátosságok figyelembevételével készülhessen el.
A kérdõív letölthetõ a www.delinapfeny-hacs.hu weboldalon a dokumentumtár alkönyvtárban Kérdõív Helyi igények felmérése címmel!
Köszönettel vesszük a segítséget.
Déli Napfény Nonprofit Kft.
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Fogadóórák
a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában szerdánként 14–17 óra
között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi.
Május 13-án, 27-én dr. Piri
József polgármester; május 6-án és
20-án Molnárné Vida Zsuzsanna
alpolgármester várja az érdeklõdõket.
További információ: a polgármesteri hivatalban - címe: 6750,
Algyõ, Kastélykert utca 40.; telefonszáma: 62/517-517; e-mail: ph@
algyo.hu, honlap: www.algyo.hu

Lomtalanítási nap Algyõn
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatala értesíti a lakosságot, hogy
a Településtisztasági Kft. május
16-án (szombat) lomtalanítási napot tart.
Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az elszállításra kerülõ lomot reggel 6 óráig helyezzék az
ingatlanok elé! A gyûjtés szelektív
módon történik, ezért lehetõség
szerint kérjük a papír, a mûanyag,
a fém, illetve a vegyes lom hulladékot elkülönítve elõkészíteni.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretû berendezési tárgy,
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény,
eszköz, ablaküveg stb.). A késõn
kihelyezett hulladékok, valamint
az építési törmelék, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minõsülõ hulladékokat
(pl. akkumulátorok, vegyszerek)
nem szállítják el!
Molnár Lajos
közterület-felügyelõ

Külön fogadóóra
az algyõi vállalkozóknak
Az önkormányzat célja, hogy segítse a település vállalkozásainak pályázati forráshoz való hozzájutását.
Ennek érdekében minden hétfõn
fogadóórát tart az aktuális pályázatokkal kapcsolatos információkról és általános pályázati kérdésekrõl. A fogadóóra idõpontja: hétfõnként 14.00-15.30 között, helyszíne a polgármesteri hivatal. Bõvebb
információ 62/517-517/124-es mellék, juhasz.palyazat@algyo.hu.
Juhász Zsolt pályázati tanácsadó

Önkormányzat
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Üléseztek a képviselõk
Közbiztonságtól a szatócsboltig
Kéttucat téma került Algyõ
Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete elé az április 29-i
ülésen. A munkát dr. Piri József polgármester vezette.
Minden esztendõben képet ad
a szegedi rendõrkapitányság Tarjánvárosi Rendõrõrse arról, milyennek látja Algyõn a közbiztonságot és a közrendet.
Nõtt a bûncselekmények száma
Az algyõi körzeti megbízottak a Tarjánvárosi Rendõrõrs állományába tartoznak. Az itt korábban körzeti megbízottként szolgálatot teljesítõ Jaksa
Zoltánt nyomozóvá nevezték ki.
Algyõn (az elõzõ évi 89-cel szemben) tavaly 108 bûncselekmény vált
ismertté. Ezek közül 49 esetben
rábukkantak a tettesre. A bûncselekmények között az elõzõ évhez
képest emelkedett - többek között
- a csalások (nulláról 7-re), a testi épséget ért támadások (3-ról 11re), és a garázdaság száma (4-rõl
7-re). De nõtt a betöréses lopás
(6-ról 20-ra), a kiskorú veszélyeztetése (nulláról 2-re), a zaklatás
(nulláról 4-re), az állatkínzás (1-rõl
3-ra) száma is. Ugyanakkor csökkent például a rongálás (8-ról 5re), az ittas vezetés (11-rõl 6-ra), az
okirattal visszaélés (6-ról 3-ra) száma is. Változatlan maradt (1) a
magánlaksértés száma. Összességében a lopással elkövetett bûncselekmények száma is stagnál, ugyanakkor figyelmeztetõ jel, hogy míg
az alkalmi lopások száma egyharmadával csökkent, addig a kisboltok és kocsmák sérelmére elkövetett betöréses lopásoké nõtt. A lehetséges elkövetõk csoportját, 3
személyt – a körzeti megbízottak
és a lakosság összefogásával – gyanúsítottként hallgattak ki.
Jelentõsen javult a közlekedés biztonsága Algyõn – állapítja meg a rendõrségi beszámoló. Míg 2007-ben 37
közlekedési balesetet regisztráltak, addig 2008-ban 9 történt. Csökkent mind
a könnyû, mind a súlyos karambolok
száma. Ugyanakkor sajnálatos tény,
hogy míg 2008-ban egy, addig tavaly
két ember vesztette életét Algyõ közigazgatási területén közlekedve.
180 közlekedési szabálysértés miatt 105 (közte 21 algyõi) személy
ellen tettek feljelentést a tarjáni
rendõrõrs járõrei.
Az itteni körzeti megbízottak 11
személy elfogásában közremûködtek. A bûncselekménnyel gyanúsíthatók között 1 személy ellen or-

szágos elfogatóparancs volt érvényben, mikor lecsaptak rá.
Az önkormányzati képviselõk ülésén is hangsúlyozták: a rendõröknek
jó a munkakapcsolata az Atkai halõrökkel, a Felszabadulás Vadásztársaság vadõreivel, illetve az algyõi mezõõrökkel. Mivel csökkent az Algyõn szolgálatot ellátó körzeti megbízottak száma, a rendõrség az Algyõi Faluvédõ
Egyesület tagjaival az eddigieknél szorosabb és összehangoltabb együttmûködésre törekszik a bûnmegelõzés, a
közbiztonság javítása érdekében.
Fogadóórát hétfõn és szerdán 2–2
óra idõtartamig tartanak az algyõi
körzeti megbízottak
Zárszámadás és belsõ ellenõrzés
A múlt évi gazdálkodásának keresztmetszetét adja a 2008. évi zárszámadási rendelet. Az egyszerûsített gazdasági beszámoló megtekinthetõ a település www.algyo.hu
címû honlapján.
A gazdálkodás, de a polgármesteri hivatalon belüli munka rendje
is megköveteli, hogy idõrõl idõre ellenõrizzék a feladatok ellátásának
minõségét. A Szegedi Kistérség- és
Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft. belsõ ellenõrzésekrõl elkészült összefoglaló
jelentése is a képviselõk elé került.
Ez a kontroll kiterjed a normatív állami támogatások felhasználásának
szabályosságára, de arra is, hogy
mennyire vezetik szabályosan az intézmények a munkaügyi dokumentumokat, illetve hogyan tartják be a
vagyongazdálkodás szabályait.
Tavaly megbízhatósági, szabályszerûségi ellenõrzést tartott és a
gépjármûvek üzemeltetését kontrollálta a kft. belsõ ellenõre. Megállapította: az ellenõrzést nem akadályozta semmi. A kontroll végén
büntetõ, szabálysértési, kártérítési,
illetve fegyelmi eljárás indítására
okot adó cselekményre, mulasztásra, hiányosságra nem bukkantak.
Iskola és fürdõ
A beiratkozási idõszak lezárult: szeptemberben az Algyõi Általános Iskolában 40 elsõs, 2 osztályban kezdi meg tanulmányait. Közülük 11
emelt szintû testnevelést kér. Az
igény kielégítést csoportbontással
oldják meg. Az elsõsök közül 34
napközis foglalkozást is igényel.
A szociális ellátások negyedévi mutatóit is nagyító alá tették az algyõi
képviselõk. Ezek megítélését és nagyságát változatlanul a nyugdíjminimum összegéhez (28.500 Ft) igazít-

ják. A 9 féle rendszeres segélyezési forma közül méltányossági lakásfenntartási támogatásra adható 2 millió 600
forintos keret egynegyedét ítélték eddig oda, 34 család közüzemi költségeihez hozzájárulva. Gyermekintézményi étkezési díj támogatásban jelenleg 28 gyerek részesül. A 5 féle
eseti segélyt igénylõk közül az átmenti segélyt kérõk száma nõtt - mutatja a 2006. évhez viszonyító statisztika. Az algyõi önkormányzat idén 3
millió 600 ezer forintot szán erre, de
a keretnek már közel egyharmadát
kénytelen volt kiosztani az elsõ negyedévben. Hulladékszállítási díjkedvezményben 178 algyõi részesült (42
kérelmet elutasítottak).
Az alapítványok támogatásáról vitáztak a képviselõk: csak a valós jótékony célú kezdeményezések mögé sorakozott föl a testület. A döntés nehézségét mutatja, hogy 11 szervezettõl
több mint 27 millió forintnyi támogatási igény futott be az erre elkülönített 400 ezer forintos pénzkeretre.
A sportközpont fûtési- és használati melegvíz ellátórendszerének korszerûsítését ugyanúgy megvitatták az
algyõi képviselõk, mint a szabadidõközpontbeli konyha közétkeztetésre alkalmassá bõvítésének lehetõségét, vagy a Borbála fürdõbe új búvárszivattyú vásárlásának ügyét.
Eldöntötték: a tájház újszerû mûködését, „élõvé tételét” segítené a pályázat, melyet megcélozva jellegzetes
algyõi ajándéktárgyakat árusító múzeumi boltot, úgynevezett szatócsboltot alakítanának ki az épületben, ami
a látogatóból vendéget varázsolna.
Középpontban: a helyi vállalkozók
Az adóbevételek elmúlt negyedévi mérlegébõl kitûnt: Algyõn 2323 adózó gyarapítja a helyi bevételeket. Építményadót 107, vállalkozások kommunális
adóját 454, helyi iparûzési adót 272,
idegenforgalmit 1 vállalkozás fizet, a többiek a gépjármûadót. A jelenlegi krízis nyomai is megmutatkoznak: az adóhátralékkal rendelkezõk közül 6 cég
már felszámolás alatt áll. E helyzetben
fontos, hogy a helyi vállalkozások támogatási programjával - dr. Piri József
polgármester elõterjesztése alapján foglalkoztak az algyõi önkormányzati
képviselõk. A legutóbbi testületi ülésen megismerték a segítõ szolgáltatások rendszerét, illetve a zalaegerszegi
komplex befektetési programot. Ennek alapján külön bizottságot bíztak
meg azzal, hogy dolgozza ki a rendelet-tervezet fõbb elemeit, melyek célja:
a foglalkoztatottság növelése és az új beruházások ösztönzése.
P. I.

Gyerekeknek és szülõknek
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Bölcsis hírcsokor
A térítési díjakat az algyõi Bóbita
bölcsõdébe járó gyerekek szülei az
intézményben az alábbi idõpontokban fizethetik be:
május 12. (kedd),
7.30-tól 15.30 óráig;
június 9. (kedd),
7.30-tól 15.30 óráig;
július 7. (kedd),
7.30-tól 15.30 óráig.
*
A bölcsõdés gyermekek részére gyermeknapot rendeznek május 22-én
(pénteken) 17 órai kezdettel.
A részletes programról a gondozónõk adnak bõvebb tájékoztatást.

Papírgyûjtés kicsiknek
és nagyoknak
Május 11-tõl 15-ig papírgyûjtést
szervezünk óvodánkban! Kérjük a
szülõket, hogy a felesleges papírhulladékot a megjelölt idõpontokban, összekötve az óvoda területére kihelyezett konténerbe szíveskedjenek eljuttatni!
Az így összegyûjtött összeget további fejlesztõ eszközök vásárlására szeretnénk fordítani.
Közremûködésüket, segítségüket elõre is köszönjük!
Gyerekek és óvó nénik

Gyermeknapi
programok az oviban
Május 21-én délután 14 órakor a
Füles Mackó Színház elõadásában
Aladdin címmel mesejátékot tekinthetnek meg a gyerekek az óvodában
*
Május 27-én kirándulást tervezünk
a Karai birtokra, ahol kicsik és
nagyok, gyerekek és felnõttek
kellemes hangulatban, közös programokon vehetnek részt. Az ilyenkor
szokásos kemény foci meccsek, tollas és futó versenyek, fogócskázások
színtere a szivattyúház környéke.

Évzáró ünnepségek
A Szivárvány óvoda nagycsoportosai
évzáró ünnepségen búcsúznak el az
óvónõktõl és társaiktól. Június 5-én
(pénteken) 14 óra 30 perckor a Gesztenye csoportban, 16 órakor a Süni
csoportban kezdõdik az ünnepély.
*
Az óvoda augusztus 1-jétõl augusztus 31-ig TAKARÍTÁSI SZÜNET
miatt zárva tart...
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Nagycsoportosok a Szegedi Szimfonikus Zenekarnál
A Szegedi Szimfonikus Zenekar a
dél- Alföld legjelentõsebb zenemûvészeti együttese. A zenekar ellátja az operaelõadások és egyéb
zenés produkciók musical, operett, balett, kíséretét a Szegedi
Nemzeti Színházban, valamint
szimfonikus koncerteket ad.
Április 17-én pénteken a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai látogathattak el a szegedi Korzó Zeneházba a zenekar egyik próbájára. A
gyermekek betekinthettek a hangszerek csodálatos világába. A zenekari mûvészek Szöllõsy József koncertmester hegedûmûvész vezetésével bemutatták a hangszereiket és
egyenként megszólaltatták azokat.

Érdekes volt a gyermekek számára, hogy - az óvodából ismert hangszereken kívül - mennyiféle zeneszerszám létezik: az egyiket pengetik, a másiknak húrjait vonóval
késztetik zenére, sokfélét fújnak,
ütögetnek, érintgetnek ujjaikkal,
tenyérrel stb….
A csend és a zene egyszerre volt
jelen a próbateremben. A csöndbõl felbukkanó hang összhanggá
éledt és két-három hang egy-egy
hangszer megszólalásakor eggyé
simult és végül csönddé vált.
A gyerekek ,,zeneörömben” részesültek, miközben soha nem látott és hallott hangszerjátékokat
mutattak be a zenészek. Elmélyül-

ten figyeltek a hangokra, felfedeztek ismerõs dallamokat, belülrõl
fogadták a hangok rezgéseit.
Az arcokon mosoly, az öröm jele látszott, amit a szép zenei élmény adott nekik.
Érdeklõdéssel nézegették az
ajándékba kapott elsõ kottafüzetet.
Reméljük, a kottafüzetet nézve õk
is emlékeznek majd a gyönyörû
muzsikára!
Köszönjük a zenekar tagjainak
és Kosztándi Melindának a kulturális zenei program szervezését és a
lehetõséget, hogy ott lehettünk
ezen a szép tavaszi napon.
Bakosné Szöllõsi Ágnes
óvodapedagógus

Köszönet a segítségért!
A Szivárvány Óvoda kollektívája
és óvodásai köszönetüket fejezik
ki Bakos Szilveszter fuvarozó vállalkozónak gyors és önzetlen segítõkészségéért, az általa ajándékozott
szép kavicsokért, melyekkel hozzájárult óvodánk sziklakertjének és
udvarának szépítéséhez.
„Egészséghét az oviban” címû

programhoz nyújtott támogatásával az ÉDENKERT - Zöldség és
Gyümölcs Pavilon vezetõje gyümölcsökkel és zöldségekkel lehetõvé tette, hogy a gyermekek ezen
a héten több vitamint fogyaszthassanak.
Fõdi Ibolya különleges egzotikus
gyümölcsökkel tette különlegeseb-

bé az egészséghét programját óvodánkban, melyet ezúton is köszönünk, a felnõttek és a gyerekek
nevében.
Varga Antal az óvodás gyermekek
kedvezményes utaztatásával rendszeresen hozzájárul az óvodán kívül szervezett programjaink megvalósításához.

Iskolai határidõnapló
Május:
1.: MUNKASZÜNETI NAP.
4. 17.00: Drogprevenciós szülõi értekezlet a Sárga iskolában.
4.: 4.a osztály látogatása a felsõben.
4–8.: Erdei iskola 5. osztály részére.
5. 7.00-17.00: Ebédfizetés május hónapra (19 napra).
5. 10.00: Zöld járõr szakkör a Vadasparkban.
5.: Városi atlétika verseny.
6.: Városi atlétika verseny.
7.: Városi atlétika verseny.
7.: 4.b osztály látogatása a felsõben.
8. 14.00: Projektnyitó a napköziben: Az egészség.
4–8.: Szülõi értekezletek anyák napi ünnepséggel együtt az
1–4. évfolyamban. Idõpontok: 1.a, 1.b május 5. 17.00;
2. osztály: május 12. 17.00; 3.a május 7. 17.00; 3.b
május 5. 17.00; 4.a, 4.b május 6. 17.00.
8. 9–13.00: Megyei szintû természetismereti vetélkedõ
a faluházban 2-4. évfolyam részére.
8.: Madarak és Fák Napja - osztálykeretben.
12. 9.00: Gyevi zsongás - úszóverseny a Borbála Fürdõben.
15.: Csere-bere a napköziben.
15. 14.30: Egészséghét zárása a Zöld iskolában.
16. 8-12.00: Horgászverseny 1-8. évf. részére.
17.: X. Cora Utcai Futófesztivál Szegeden a Széchenyi téren.
20.: Kihívás napja.
22. 10.00: Algyõi Zöld Diákparlament ülése.
22. 14.00: Ökoiskola találkozó a Zöld iskolában.

25.: Tanítás nélküli nap (Továbbképzés miatt).
27. 8.00-tól: OKEV kompetenciamérés a 4., 6. és 8. évfolyam.
28. 8.00-tól: Csoportfényképezés 8.00-tól az alsóban, majd a
Sárga iskolában.
29.: Zöldkártya jutalomút a Természettudományi Múzeumba.
29. 14.00: Projektzáró a napköziben
Június:
1.: Pünkösd - ünnep.
4. 7.00–17.00: Ebédfizetés 9 napra.
4. 14.00: Vidám napközi zárás.
5.: Tanulmányi kirándulás.
11. 13.00: Tanév végi osztályozó értekezlet.
12. 17.00: Ballagás.
15.: Utolsó tanítási nap. DÖK nap - tanítás nélküli nap.
15.: Zöld levél jutalomút Ásotthalomra.
18.: 17.00: Tanévzáró ünnepség a Fehér iskolában.
Tanítási hetek:
május 4.–május 8.
A hét,
május 11.–május 15. B hét,
május 18.–május 22. A hét,
május 25.–május 29. B hét,
június 2.–június 5.
A hét,
június 8.–únius 12. B hét.
A programjaink megtekinthetõk az iskola honlapján is a
www.algyoiskola.hu oldalon.

Oktatás
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Egészséghét a Szivárvány Óvodában
A már hagyományosnak mondható egészséghetet április 20-tól rendeztük meg az óvodában. Ezen a
héten nagy hangsúlyt fektettünk az
egészséges életmód népszerûsítésére, a helyes táplálkozás és a mozgás fontosságára mindennapi életünkben. Beszélgettünk a testápolás, fogápolás és az orvos gyógyító
munkájáról.
A fájós fogú babának „elmagyaráztuk”, mit kell tennie és ennie,
hogy épek maradjanak a fogai. Ebben segítségünkre volt Gyöngyike
néni, aki a fogorvos asszisztense. Bemutatta a fogmosás helyes technikáját, beszélt arról, hogy milyen eszközöket használnak a fogorvosnál.
A következõ napon a zenés udvari torna után, orvostanhallgatók
látogattak el hozzánk. A Föld napja alkalmából a Süni csoport volt a

legaktívabb: felhívta minden csoport figyelmét környezetünk „egészségére”, tisztaságának védelmére.
A hét folyamán teret kapott a
„Dohányzás elleni program” és a
„Szív kincsesláda program” is - valamennyi csoportban.
A tartalmas hét lezárásaként a
gyerekek Makk Marciról szóló történeteket nézhettek meg az interaktív táblán. Reméljük, sikerült a változatos tevékenységekkel élményhez juttatni a gyerekeket, egyben
köszönetet szeretnénk mondani a
szülõknek, hogy friss zöldségekkel,
gyümölcsökkel hozzájárultak, hogy
azon a héten egészségesebben táplálkozhassunk! Külön köszönjük Janiné Süli Gyöngyinek, hogy elõadásával, ajándékaival felhívta a gyerekek
figyelmét a fogaik védelmére!
Óvónõk
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A vadasparki kirándulás
Élmények, képekben elbeszélve

Jaj, de aranyosak!

Védendõ fogyasztók regisztrációja
Kedvezményeket ad a Démász Zrt.
a szociálisan rászoruló és fogyatékkal élõ ügyfeleknek
A villamosenergiáról szóló törvény a legnehezebb szociális helyzetben lévõ fogyasztókat védelem
alá helyezi. Ez azt jelenti, hogy a védendõ fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, illetõleg egyes
szolgáltatásokra, ezek azonban a
villamosenergia árát nem érintik.
A kedvezmények igényléséhez
nyilvántartásba kell vennünk érintett ügyfeleinket. Ehhez ki kell töl-

teni a Démász ügyfélszolgálati irodáiban megtalálható, erre vonatkozó (illetve a www.demasz.hu
weboldalunkról letölthetõ) kérelmet, amelynek meghatározott részét a jogosultságot igazoló igazgatási szervezettel, továbbá (fogyatékkal élõ ügyfeleink esetében) a
kezelõorvossal hitelesíttetni kell.
Kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz, akik a helyi tarifával
hívható D-vonalunkon (06/40/ 8222-82) várják hívásaikat!
DÉMÁSZ Zrt.

Pihenünk

Szakmai nap a szivárvány színeiben
A Montessori Egyesület Dél-alföldi
régiója szervezésében, április 7-én
az algyõi óvodában tavaszi szakmai
napot rendeztek. A meghirdetett
programok sok érdeklõdõ óvodapedagógust csalogattak az intézménybe. A közel negyven vendég
kíváncsian szemlélte az interaktív
tábla gyakorlatban történõ alkalmazását. Módszertani bemutató foglalkozásokon vehettek részt, ahol a

Kompetencia Alapú Nevelési Program új elemeit, és a Montessori módszer gyakorlatban történõ együttes
alkalmazását kísérték figyelemmel.
A csoportbeli foglalkozásokat a húsvétváró tavaszi hangulat jellemezte. A
vendégek ízelítõt kaphattak az intézményben folyó, tehetséggondozás keretében történõ, játékos angol nyelvoktatásról is. A sikeres napot kötetlen szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere zárta.

Siker a helyesírási versenyen
I. helyezést ért el Molnár Gergõ és III.
helyezést Szekeres Laura 2. osztályos
tanuló az április 20-án Ruzsán megrendezett területi helyesírási versenyen. Az algyõi iskolát az alábbi tanulók képviselték: a 2. évfolyamon Mol-

nár Gergõ, Szekeres Laura; a 3. évfolyamon Németh Éva és Szaniszló Varga
Erzsébet 3.b; a 4. évfolyamon Bangó Alexandra és Bezdán Dóra 4.a osztályos tanuló. Molnár Gergõ és Szekeres Laura
továbbjutottak a megyei fordulóba!

Szeretlek

1% a Gyermekkornak
Kedves szülõk!
Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-ával
támogassák a Boldog Gyermekkor Alapítványt!
A felajánlott összegbõl az óvoda fejlesztõ eszközeit kívánjuk bõvíteni.

Adószám: 18464881-1-06
Köszönettel: Boldog Gyermekkor Alapítvány

Oktatás
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Farsangi vetélkedõ
A községi könyvtár szervezésében
egy fergeteges farsangi vetélkedõn
mérhette össze tudását iskolánk
felsõ tagozatából 25 diák.
Elõzetes feladatuk egy busóálarc elkészítése volt, valamint a csapat 2 tagjának be kellett öltöznie
híres „celebek”-nek. Így találkozhattunk Diana hercegnõvel, Bea
asszonnyal, a vadnyugat híres cowboy-jával és Kelemen Annával is.
Ezt követõen totót töltöttek ki a
farsangi népszokásokról, puzzle-t
raktak ki a település épületeirõl,
amelyeket egy levegõvétellel kellett a lelkes vállalkozóknak bemutatniuk, ügyesen oldották meg a
régi mesterségekhez szükséges kellékek kiválogatását is.
Mindent elsöprõ volt a diákok
számára az utolsó feladat, amikor
a csapat egyik tagjának a jelenlévõk ruhadarabjai közül a lehetõ
legtöbbet kellett magára vennie
(így láthattunk egy lábon 3-4 zoknit, de 3-4 cipõt is), majd a felvett
ruhadarabokat zenére le is kellett
vennie. A legtöbb ruhadarabot,

szám szerint 27-et Szûcs Lillának sikerült magára vennie.
A fantasztikus hangulatú estérõl senki sem távozott nyeremény
nélkül és a gyõztes csapat ráadásként egy hatalmas tortával lett gazdagabb. Az I. helyezést elért csapat tagjai: Bakos Bettina, Kun Szabó Klaudia, Hidvégi Anikó, Szûcs Lilla, Boldizsár Anna, Szalai Hetényi
Enikõ és Benkõ Cintia 6.b; a II. helyezett csapat tagjai: Bús Hajnalka, Szekeres Dzsenifer és Varga Alexandra 5. osztály, Bíbor Viktória és
Belovai Nikolett 7.a; a III. helyezett
csapat tagjai: Pintér Felícia, Kovács
Anett, Kiss Franciska, Kõmûves Mariann, Békési Krisztina, Bús Melinda és Miklós Péter 6.a; a IV. helyezett csapat tagjai: Daróczi Dénes és
Rébék Nagy József 5. osztály, Kovács
Ádám 6.a, Rébék Nagy Dávid, Molnár Krisztián és Misku Péter 6.b osztályos tanulók.
Köszönjük Dudásné Molnár Adélnak és Kis Mihálynénak a fergeteges estét!
A diákok

1%-ot a diákoknak
Eljött az adóbevallások ideje. Idén is lehetõség nyílik mindenkinek adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk alapítványának és ezen belül tanulóink helyzetének jobbítását, rendelkezõ nyilatkozatán a következõket adja meg:
Algyõi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06!
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, nem képez pluszkiadást, de nagyon sokat segíthet az alapítvány munkájában!
Köszönettel: az iskola tanulói

Aranyérem Mórahalomról
Az Algyõi Általános Iskola csapata
I. helyezést ért el az április 1-jén
Mórahalmon megrendezett Csizmazia György Komplex Természetismereti Vetélkedõn. A benevezett
9 iskola csapata elõzetes feladatként egy bemutató elkészítését kapta a város (település) megújuló energiaforrásainak felhasználásáról. A
mi csapatunk a Borbála fürdõ termálvíz és geotermikus energia hasznosításáról készített egy power
pointos bemutatót. Az elkészítéshez hasznos információkkal nagy
segítségünkre volt a fürdõ vezetõje, Zsura Zoltán. A vetélkedõn a legkülönfélébb feladatokkal kellett

megküzdenünk: tesztet oldottunk
meg az év fájával és madaraival
kapcsolatosan, keresztrejtvény töltöttünk ki, a megújuló energiákkal kapcsolatban szöveget egészítettünk ki, majd elõadást hallgathattunk meg a Mórahalmi Energiaházban. Megérte a sok munka, a felkészülés és nagyon jól éreztük magunkat! A csapatunk tagjai: Pataki
Zsófia és Bakos Máté 8.a, valamint
Gasparics Nikolett és Szûcs László 8.b
osztályos tanuló. A versenyre felkészített bennünket Csauth Zsuzsanna tanárnõ.
Gasparics Nikolett
8.b osztályos tanuló

2009 májusi Hírmondó

Iskolai természetismereti vetélkedõ

Március 25-én természetismereti
vetélkedõt szerveztünk az 5-6. évfolyamosoknak. A 4 fõs csapatok
elõzetes feladatként egy humoros
Társkeresõ hirdetés elkészítését
kapták az év madarai - a vetési
varjú és a kék vércse - nevében. Nagyon jól sikerültek az elõzetes feladatok, hiszen a felolvasásukkor
szem nem maradt szárazon a nevetéstõl. A vetélkedõ során volt
Igaz-hamis? játék - ahol nagy szükségük volt a játékosoknak a tájékozódási képességükre is -; találkoztak még betûrejtvénnyel, kirakóval; interaktív tábla segítségével fajismerettel; zsákbamacská-

ból került elõ toboz, siklóing, teknõspáncél; az udvaron gombavadászatra és toboz célbadobásra is
sor került. A vetélkedõn a következõ eredmények születtek: I. helyezést ért el a Vetési vércsék csapata: Kõmûves Brigitta, Molnár
Daniella, Kotogán Sándor és Papdi
Pál 6.a; II. a Vidám vidrák csapata: Boldizsár Anna, Szûcs Lilla, Szalai Hetényi Enikõ és Hidvégi Anikó
6.a; III. az Extrém egerek csapata: Misku Péter, Molnár Krisztián,
Molnár Andor és Temkó Bence 6.b
osztályos tanulók.
Csauth Zsuzsanna és Koczka Ágnes
szervezõ pedagógusok

Verselgettünk …
Március 18-án iskolai versmondó
versenyt rendeztünk, melyen felsõseink közül 32-en szerepeltek.
A vers szeretetéért gyûltünk össze,
sok olyan verset hallottunk, melyek az ott lévõk között tetszést
arattak. A zsüri tagjai Torma
Tiborné, Bereczné Lázár Nóra és Ficsórné Réti Emese. A helyezettek
névsora: 5–6. osztályosok között

I. helyezést ért el Molnár Krisztián
6.b, II. Fendrik Klaudia 5. osztályos
tanuló; különdíjban részesült Vinte
Barbara 5. osztályos tanuló. A 7–8.
osztályosoknál I. helyezett lett Bakó Attila 7.b, II. Molnár Dóra 7.a osztályos tanuló.
Vargáné Kiss Erika
magyartanár

Játékos természetismeret
Az algyõi iskola 2., 3., 4. osztályos
tanulói játékos természetismereti
vetélkedõn vettek részt – a Madarak és Fák Napjához kapcsolódva. Elõzetes felkészülést igényelt
az év madarainak a kék vércsének
és a vetési varjúnak, valamint az
év fájának a mézgás égernek a
megismerése. A pedagógusok célja volt a gyermeki fantázia és képzeletvilág megmozgatása.
Eredmények: 2. évfolyamosoknál: I. helyezett lett Qell Péter, II.
Demecs Bálint és III. Schulcz Kár-

oly; 3. évfolyamosoknál: I. lett Németh Éva 3.b, II. Márta Csenge 3.b
és III. Bálint Márk 3.a; 4. évfolyamosoknál: I. helyezést ért el
Bezdán Dóra 4.a, II. Pap Roland
4.b, III. Vágó Angéla 4.b osztályos
tanuló.
A megyei versenyen (május 8án) az iskolát az alábbi tanulók
képviselik: Qell Péter 2. osztályos,
Németh Éva 3.b osztályos és Bezdán
Dóra 4.a osztályos tanuló.
Minden versenyzõnknek gratulálunk
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Matek az alsóban
Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak
évfolyamonként matematika versenyt szerveztünk. A verseny feladatai az összefüggések felismerésére,
a logikus gondolkodásra épültek.
Eredmények: 1. évfolyamon: I. lett
Hermán Ariella 1.b, II. Pál Krisztián
1.b és III. Bukor Anna 1.b; 2. évfolyamon: I. helyezett lett Molnár Gergõ, II. Kucsera Edina és III. Csarnai
Martin; 3. évfolyamon: I. helyezést
ért el Németh Éva 3.b, II. Pál Máté
3.a, III. Kiss Levente 3.a; 4. évfolyamon: I. lett Bezdán Dóra 4.a, II. Nyulas Imola 4.a és III. Bozóki Richárd 4.a
osztályos tanuló.
A területi versenyen iskolánkat 2.,
3., 4. évfolyamról az I. és II. helyezést elért tanulók képviselik. Minden versenyzõnknek gratulálunk!
Szebeni Lászlóné
az alsós munkaközösség vezetõje

Alsósok a vadasparkban
Március 20-án minden alsó tagozatos diák ellátogatott Szegeden a
Vadasparkba. A Víz Világnapja alkalmából színes program várta a
gyerekeket. Mikroszkóppal figyelhették meg a vizek apró élõlényeit. A gólyák, hattyúk, récék etetése
nagy tetszést aratott. Igazi különlegességnek számított, hogy békát,
siklót, vadászgörényt és nyuszit vehettek kézbe, simogathattak meg.
A rejtvény megfejtése után mindenki ajándékot kapott. A diákok értékes információkkal gazdagodtak,
nagyon élvezték a programokat.

Állatkiállítás a napköziben
Kis kedvenceiket hozták el a diákok
az április 17-én, a napköziben megrendezett állatkiállításra. A szebbnél-szebb állatkák a Zöld Iskola udvarán vonultak fel, ahol mindenki
megtekinthette õket, s még szavazhattunk is az általunk legérdekesebbnek, legszebbnek, legviccesebbnek tartott kis résztvevõre. A döntés meglehetõsen nehéz feladat volt
a gyerekek számára, hisz sok különleges állatot láthattak. Volt többek
között degu, vadászgörény, ékszerteknõs, hörcsög, baromfi, tobábbá
természetesen több kutyus és cicus
is részt vett a „versenyen”.
Köszönjük a részvételt - állatoknak és gazdiknak egyaránt. Reméljük, jövõre is találkozhatunk
velük!
Csepreginé Kis Nóra
napközis nevelõ

Algyõi tükör
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A nyugdíjas klub hétköznapjai és ünnepei
A 2009. év nekünk január 8-án, a
beszámoló elfogadásával kezdõdött: lezártuk az elõzõ esztendõt és
elkezdtük az elõttünk álló idõszak
tervezését. Mit csináljunk, mi az,
ami kis közösségünket egyben tartja, csiszolja és vonzóvá teszi számunkra a heti találkozást? Fontosnak tartottuk a civil szervezetekkel
való együttmûködést. A terv elfogadása megadta az egész évi útmutatót tevékenységünk irányára.
Az elsõ komoly munkát a „Disznólkodás” jelentette. Bakos István
ötlete volt, hogy Algyõn is próbáljuk ki ezt a téli mulatságot, és mi
mellé álltunk! Kaptunk húsos
csontokat és hájat a disznót vágóktól. A csontból levest fõztünk,
két nagy üsttel, és hogy finom legyen, adtuk hozzá a fûszereket,
zöldségeket és a csigatésztát. A hájból pedig házi készítésû hájaskiflit készítettünk - lekvárral ízesítve, és sütöttünk cukros fonott keltkalácsot is. A közel 30 kiló lisztbõl
készült finomságokat szinte a kemencébõl kapkodták el a tájházban lévõ nézelõdõk, de olyan nagy
volt az érdeklõdõk száma, hogy
ha egy mázsa lisztbõl sütünk, az is
kevés lett volna. A rendezvény sikeréhez a klubunk 22 embernek
a munkájával és a hozzávalók vásárlásával járult hozzá.
Február a farsangi mulatságok
hava volt. A faluházban tartott rendezvényre február 7-én körülbelül 160 gyerek és kísérõik részére
készítettünk édes fonott rudacskákat, úgynevezett „tuborékot” és
lekváros kiflit. Délután, a kalács
elkészülte után, a farsangi fánk
sütése következett, de ez már csak
körülbelül negyven gyereknek készült. Bizony, mire mindezzel elkészültünk, elfáradva, de jó érzéssel, megelégedve tértünk haza.
Mivel ez a farsang hava, úgy
döntöttünk, mi is lepjük meg klubtársainkat. A csütörtöki klubfoglalkozásra érkezõket szalagos farsangi fánk fogadta, mindenki örömére. De nemcsak a munka, a kultúra is ott van az életünkben. Részt
veszünk a faluházban, tájházban
rendezett kiállításokon. Idén beneveztünk még a Farsangi vetélkedõre is. Kicsit bátortalanok voltunk az új helyzetben, de a Nõegylet vezetõje, Budai Éva sokat segített és biztatta csapatunkat. Hálásan köszönjük, hogy velünk volt!
Összegezve: egy jó hangulatú vetélkedõn voltunk és még csak nem
is lettünk utolsók.

A nõnap alkalmából férfi klubtársai nevében Hegedûs Mihály egy
verssel ajándékozta meg a nõket.
A klubunk nem feledkezik meg
az õsökrõl sem. Március 15-én - a
nemzet ünnepén - a megemlékezés virágait tettük le az országzászlónál.
Március 22-én a Népzenei minõsítõ résztvevõinek marhapörköltet készítettünk, és segítettünk
a szervírozásban is.
Nagy esemény volt március 24én Algyõn: Búsné Pataki Mariska
ünnepelte 100. születésnapját. A
klub nevében virágcsokorral, bonbonnal, és egy szép verssel köszöntöttük, és további jó egészséget kívántunk Mariska néninek és egész
családjának.
Április 18-ára kistérségi nyugdíjas találkozót szerveztünk, melyen a nyugdíjasok Asszonykórusa fellépett a Citerások kíséretével. A lelkes kis csapatot Tormáné
R. Nagy Mária készítette fel a szereplésre. A siker érdekében minden héten próbálni jártunk
Észre sem veszi az ember és már
az április is beköszöntött, itt a tavaszi nagytakarítás. A faluvédõk
Algyõt takarították április 4-én, mi
pedig - kérésükre - lángost sütöttünk a szorgalmas takarítóknak.
Megújult a klubterem, ezért
örömmel kipakoltuk az ott lévõ
eszközeinket, hogy a munkát minél gyorsabban tudják elvégezni.
Húsvéti játszóházat rendeztek
a tájházban április 9-én. A mûvészkör kérésére sütöttünk kakaós fonott kalácsot a gyerekek és a
felnõttek részére. Közben szerveztünk, próbáltunk, tombolát gyûjtöttünk, hogy minden a legjobban
sikerüljön a nyugdíjas találkozón.
A tavasz érkezésével eljött a
nagy nap: április 18-a, a kistérségi nyugdíjas klubok találkozója.
A Szõke Tisza Nyugdíjas klub erre a találkozóra meghívta: Sándorfalva, Kiskundorozsma, Mihálytelek, Domaszék, Röszke és a
Petõfitelep nyugdíjas klubját, valamint a határon túlról a
Martonosi nyugdíjas klub tagjait. A faluházban tartott rendezvényre 230-an voltak hivatalosak
és 224-en el is jöttek. A rendezvényünket megtisztelte dr. Piri József polgármester úr, és az ünnepi köszöntõjét követõen a klub
asszonykórusa a citerások kíséretével megnyitotta a mûsort. Meghívott vendégeink színvonalas produkciókkal szórakoztatták a kö-

zönséget. A mûsor zárása egy nagyon szép vers volt, amit Kiss
Mihályné, a mi Bözsi mamánk
adott elõ. A meglepetés ajándék,
az Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar nagyon jó hangulatot
varázsolt ebéd elõtt, az egész társaság együtt énekelt a zenekarral. Az Algyõi Halászcsárda készítette az ebédet, a Vámos Cukrászda a desszertet. Mindkét „produkció” osztatlan sikert aratott.
Büszkék voltunk, hogy ilyen kiváló mesterek remekeit adhattuk
a vendégeinknek. Az ebéd után
megszólalt Süli Tibor zenéje és
táncra csalogatott sok embert. Egy
ilyen összejövetel nem múlhat el
tombolasorsolás nélkül, mert
nyerni mindenki szeret. De mint
a nóta mondja: „az egyiknek sikerül, a másiknak nem”, azért
persze reménykedtünk, hogy a
fõnyeremény a mienk lesz. A szerencse Király Andrásnak kedvezett,
õ nyerte el Tessényiné Fogarasi Margit csodaszép festményét. A jól sikerült rendezvényünket sok ember támogatásának köszönhetjük,
nélkülük mindez nem jöhetett
volna létre: Dr Piri József, BeneKovács Zoltán, Lele Istvánné Erika,
Sütõ Erika, Tormáné R. Nagy Mária, Hagyományörzõ Citerazenekar,
Algyõi Nõegylet, COOP ZRT. Szeged, Faluházi Büfé Évike, Vidács János, Vidács Jánosné Ibolya, Kneip
Ferenc, Vidács Jánosné Piroska, Kukk
Istvánné, Mórahalmi család, Szabó
Sándorné Rozika, Kiss Mihályné,
Terhes Sándorné, Podonyi Mátyásné
Piroska, Hegedûsné Vári Mária,
Maszlag Józsefné, Szénási Györgyné, Lele István és felesége, Süli Jánosné Bözsike, Terhes Lászlóné, Szekeres Ferenc és Katika, Borsos Károlyné
Ági, Mészáros Lászlóné, Hetényi
Imréné, Tessényi Imréné, Süli Szilveszterné, Turdéli Sándorné, Gonda
József, Süli Istvánné Piroska, Kneip
Ferencné, Kéri Józsefné, Podonyi
Károlyné, Molnár Jánosné, Bús
Edéné.
Külön köszönet az Algyõi Szõke
Tisza Nyugdíjas Klub valamennyi
asszonyának a sok finom vendégváró, sós sütemény készítéséért!
Ezzel az írással - a klubélet színes, tartalommal megtöltött eseményeit röviden összefoglalva bepillantást próbáltam nyújtani a
nyugdíjas klub hétköznapjaiba és
ünnepeibe.
Kneip Ferencné
szervezõ
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Családi körben köszöntötték születésnapján a 95 éves Tóth Jánost
A falu võfélye volt a vasutas

A nagyanyja nagyanyjáig lát a
múltba Tóth János. De nemcsak a
Széchenyi gróffal való rokonságra emlékszik élénken az „Algyõ
egyik legidõsebb férfiúja” címre
joggal pályázó János bácsi. Anekdotázva mesél az algyõi vasutasokról és a lakodalmakról is.

Tóth János születésnapi tortáján el se fért
volna a 95 szál gyertya
– Borzasztó szerettem hallgatni
az öregek meséit kis koromban.
Mindig az öregapám közelébe húzódtam, amikor vasárnaponként
beszélgettek - néz vissza gyerekkorába az idén tavasszal 95 éves
születésnapját ünneplõ Tóth János. - Tanyán született az öregapám, Dócon keresztelték. A neve nem mutatja, hogy nagyanyám,
Tóth Ferencné született Daru Judit
anyai nagyanyja gróf Széchenyi Paula volt. Úgy mesélte, hogy gróf
Széchenyi István lovásza, Gyapjas János kelt egybe Paulával - gyalog
jöttek Vas megyébõl az Alföldre,
ahol 200 hold földet vettek a grófi ékszerek árából. De az 1848-as
forradalom idején egy csongrádi
vaskereskedõ zsidónak kezességet
vállalt Gyapjas János, és elveszítette a földek nagy részét. Bele is betegedett, hogy tönkre mentek Ányásra
jöttek
dohánykertésznek…
– Algyõre az öregapámék 1906ban költöztek: akkor vette azt a
Szamóca utca 20. szám alatti házat, amelyikben aztán én is születtem 1914-ben. Az itteni Törökcsaláddal álltak rokonságban, azért
választották ezt a Tisza-parti falut
- ugrik egyet az idõben Tóth János, aki a gyerekkorát a szüleivel
az akkor Vitéz-telepnek nevezett
mai Rákóczi-telepi tanyán töltötte. - A szülõházamat 1934-ben örökölte az apám: 1948-ban az alapjáig lebontotta, majd újraépítette.
Aztán 1959-ben lett az én örökségem, most meg a lányunokámé õ és a családja csinosítgatja.

– Mind a hat osztályt kijártam.
Nagy szó volt ez akkoriban: az elsõt vagy százan kezdtük, de hatodikra már csak tizenhárman maradtunk. Jó tanuló voltam, de
eszembe se jutott, hogy folytathatnám az iskolát, mert otthon sokat
kellet dolgozni. Minden munkába beletanultam ott, a tanyán. Apámék cselédekként dolgoztak. Onnan kiutat nekem a katonaság jelentett: 1937-ben bevonultam, 1939.
november 31-én leszereltem.
Olyannal is beszélgettem, aki a
vasúttól rukkolt ki, ezért 1940. március 1-jén, 26 évesen pályamunkásként léptem szolgálatba - idézi napra pontosan a fontos dátumokat Tóth János. - Elõször Kopáncson helyettesítettem. Az ország területén bárhova elhelyezhettek volna, de mikor kiderült,
Algyõn a magam házában lakom,
1940. november 1-jétõl fölvettek a
falusi állomásra. Hol váltókezelõként dolgoztam, hol a hídpénzt
szedtem, de raktárosként is megálltam a helyemet - egészen a
nyugdíjazásomig, 1968. január 1jéig, amikor csontritkulás miatt eltiltottak a nehéz munkától
– Miért maradtam vasutas? - kérdez vissza. - Azért, mert a cselédkedés után rájöttem: pénzbõl élni nagyon jó - összegez. Igazolásként pedig hozzáteszi: 82 pengõ
volt a havi fixe akkor, amikor a
legdrágább kenyér kilójáért 28 fillért kértek. - Magam láttam el magamat 26 éves koromig - ad magyarázatot János bácsi arra, miért
is emlékszik ennyire pontosan a
számokra.
– Együtt gyerekeskedtünk a feleségemmel: a szomszéd tanyán
laktak, de az már a tápai réthez
tartozott. Mi Porgány, a csatorna
innensõ parti részén laktunk…
Õk 16-an voltak testvérek. Széll
Etelkát akkortól ismertem, amikor
az orrát még a pöndöl aljába törölte - nevet föl, mikor a saját lakodalmáról kérdezem Tóth Jánost,
akit az õsgyeviek mint Algyõ legidõsebb võfélyét emlegetnek.
– Sok az emlék a lakodalmakról
is - mutatja a régi fényképeket János bácsi, aki elárulja: a 30-as években könyvbõl tanulta a võfélykedést. Komoly tudománynak
számított, mert a võfély felelt a lakodalmi mulatságban a jó hangulatért. A munka azzal kezdõdött,
hogy a võfély meghívta a vendégeket az esküvõre. Ez eltartott leg-

alább egy napig. Csütörtökön lovas kocsival elhozták a menyasszonyi ágyat. Szombaton, az esküvõ
napján a võlegényes és a menyasszonyos háznál is gyülekezett a
násznép. A võlegénynek a lányos
háztól a võfély kérte ki a menyaszszonyt. Az esküvõ után a két násznép külön-külön ült lakodalmat.
Mindkét helyen a sokszor rigmusokban beszélõ võfély volt a ceremóniamester. A fiatalok az ifjú férj

viccelõdni: a plébános úr is csak
nevetett, mikor elõálltam a versikével: „Szereti a pap a kávét, de
még jobban a szakácsnét…” Mikor már harmadszorra ismételtem
ugyanabban a lagziban, csak annyit kérdezett: „Jani, muszáj ezt
háromszor elmondanod?” Szerettek, úgy gondolom. Sok helyen
nem kértem fizetséget, csak anynyit, hogy eljöhessen a lakodalmas
házhoz a vacsorára a családom.

Tóth Jánost lánya és veje, két unokája és azok családja, így 4 dédunokája is köszöntötte a nevezetes 95. születésnapon
házától éjfél után mentek át a másik lagziba – a kállátosok kíséretében... Ekkor ért véget a menyaszszonytól kapott virágcsokrot a kalapja mellé tûzõ, díszes bottal fölszerelt, ünneplõbe öltözött võfély
feladata. - Jártam én Algyõn kívül
Vásárhelyen, Makón is. Tápén például egy családban én adtam öszsze három generációt: 1934-ben a
férj, 1957-ben a gyereke, a 70-es
években pedig az unokája lakodalmára is engem kértek. Igyekeztem

– Nem volt könnyû az életünk:
Jánost, a fiunkat 13 hónapos korában elvitte a bélhurut és a szamárköhögés... Akkoriban vagy harminc kisgyerek meghalt a
faluban… Sztollár Pista bácsi, a
plébános is megsiratta õket… Aztán 1944 novemberében megszületett Etelka… - néz lányára, akinek algyõi Pesti utcai házában tölti idõskori mindennapjait - a 95
éves Tóth János bácsi.
P. I.

Annak, aki szeret…
Pálfy Margit tart elõadóestet a
könyvtárban. A színésznõ Ady Endre, Bella István, Buda Ferenc, Csoóri
Sándor, József Attila, Kormos István,
Kosztolányi Dezsõ, Nagy László, Szervác József, Szécsi Margit, Szilágyi
Domokos, Szokoly Tamás, Tóth Ár-

pád, Utassy József, Weöres Sándor,
Zombor Béla verseivel vall mûvészi
hivatásról, szerelemrõl, magyarságról,
hazáról,
játékról,
magányról…
Az estre május 12-én, kedden
17 órától várjuk az érdeklõdõket.

Jelentkezz mûvészeti iskolába!
Szeretettel hívunk minden kedves
érdeklõdõt, aki szeretne betekintést nyerni a hangszerek, a muzsika és egy hangulatos, barátságos
zeneiskola világába. Nagy örömmel várunk minden tanulni vá-

gyó, zene iránt érdeklõdõ gyermeket! A zeneoktatás helye: Algyõ,
Kosárfonó utcai és a Sárga iskola.
Érdeklõdni a 62/409-067, valamint
a 06-30-966-45-74-es telefonszámon lehet.
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Olvasni jó!

Milliók a könyvtárnak – pályázat útján
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájház több, mint 4 millió forintot nyert a TIOP-1.2.3/08/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz”címû pályázaton.
A pályázatot konzorciumi tagként
nyújtottuk be. A konzorcium vezetõje a Somogyi-könyvtár, tagjai
az algyõi könyvtáron kívül: Mórahalom, Kistelek, a szegedi Bibliotéka Egyesület, Mindszent és Hódmezõvásárhely. A projekt elsõdleges célja a gyermek- és fiatalkorúak „bevonzása” a könyvtárba. A
mainál korszerûbb informatikai
struktúrával és teljesebb, országos
elektronikus katalógussal érhetõ
el, hogy az oktatás minden fázisában és formájában építeni lehessen a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információhoz történõ lehetõ legszélesebb körû hozzáférésre és a hatékony, gyors szolgáltatásra. Ehhez szükséges mind
a könyvtári rendszer központi fejlesztése, mind az alsóbb szintû
könyvtárak rendszerbe kapcsolása. Az említett pályázat révén egy
olyan könyvtári infrastruktúrafejlesztés valósítható meg, amelynek
révén a tanulók, tanárok és az önmagukat képzõ, érdeklõdõ lakosok az ország bármely nyilvános
közgyûjteményébõl kikölcsönözhetik a könyvtári dokumentumokat, beleértve a digitális tartalmakat is. Ennek érdekében a konzorcium az alábbi célokat fogalmazta meg:
Közös lekérdezõ felület kialakítása és alkalmazása. A megyében
több integrált könyvtári rendszert
is alkalmaznak a könyvtárak. Egy
egységes rendszer kialakítása egyes
könyvtárakban a jelenleg használt
könyvtári rendszer cseréjével járna, Algyõ esetében a SZIRÉN
rendszer helyett a Corvina rendszer használatával (ennek költsé-

geit a pályázat tartalmazza). A közös lekérdezõ felület lehetõséget ad
a könyvtárközi kölcsönzések elektronikus indítására is.
Közös Csongrád megyei helyismereti adattár építése, és a felhasználók számára elérhetõvé tétele.
Ez Algyõn az Algyõi Hírmondó teljes, retrospektív feldolgozása mellett az algyõi helytörténeti anyag
digitalizálását, ezáltal megõrzését
és könnyebb hozzáférhetõségét is
jelentené. Az adatok tárolása a Somogyi-könyvtárban elhelyezett szerveren történne, a rekordok építése pedig az egyes könyvtárakban
az egységes sablonok alapján. Erre
a TIOP-pályázatra épülõ TÁMOP
kiírásra benyújtott pályázatunk biztosíthat majd hátteret.
Dokumentumküldõ szoftver beszerzése, amely a könyvtárközi kölcsönzést, a dokumentumküldést
egyszerûsítené a megyében. Olyan
internetes alapú dokumentumküldõ szoftver beszerzése történne
meg, amely egyéb szolgáltatásokat
is nyújt. Például a helyi lapok elérhetõségét biztosítaná a megyében, egyszerûsítené a szerkesztést,
a közös munkát. Fontos cél természetesen az információk mindenkihez való eljuttatása a legkevesebb
idõ- és költségráfordítással.
Az új szolgáltatások elérését biztosítani kell a fogyatékkal élõk számára is. Ehhez szükséges a könyvtár használatát segítõ eszközök öszszehangolt beszerzése a konzorciumi tagok sajátosságainak figyelembe vételével. Egyes helyeken
eszközök vásárlása, máshol a
könyvtár használatát segítõ kismértékû belsõ átalakítás elvégzése, Algyõn példának okáért a
könyvtár világításának korszerûsítése, valamint egy Prisma olvasókészülék beszerzése gyengénlátók részére.
Bene-Kovács Zoltán

Helyi vállalkozások Algyõ honlapján
Ezúton szeretnénk köszönetünket
kifejezni azon cégeknek, vállalkozásoknak és vállalkozóknak, akik
az adóbevallással együtt kiküldött
adatbekérõt visszaküldve jelentkeztek és ezzel hozzájárultak, a
www.algyo.hu / vállalkozások menüpont létrejöttéhez. Eddig 50 algyõi, algyõi telephellyel rendelkezõ vállalkozás küldte vissza az adatlapot, vagy jelentkezett e-mailben.

A listán való megjelenés ingyenes,
önkéntes és kizárólag információs céllal mûködik. Reméljük, ezzel is segítségükre lehetünk sikereikben, azáltal hogy könnyebben
megtalálják önöket, cégüket!
Kérjük a listában szereplõ vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy ellenõrizzék adataikat! Amennyiben
adataikban változás vagy elírás lenne, illetve kiegészítésre szorulna,
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Tavaszi égbolt
A tavaszi égbolt felfedezése is nagyszerû élményeket kínál a kezdõ
„csillagászoknak” is.
Keressük meg az égbolton a jól
ismert Göncöl szekér csillagképet,
melyet a tudomány Nagy Medve
néven ismer!
Ökörhajcsár és Oroszálán
Szomszédságában, a rúd meghoszszabbításában találjuk meg az
Ökörhajcsár - Bootes - csillagképet. Nevét talán onnan kapta, hogy
feltetszésekor szokta hazahajtani
ökreit a pásztor. Latin neve a mitológiai Bootes személyéhez kapcsolódik, aki athéni ember volt, s
vendégül látta egyszer Dionüszosz
istent, aki hálából megtanította õt
a bor készítésére.
Legfényesebb csillaga az Arcturus. Egyik fõ ékessége a tavaszinyári égboltnak.
Ha a Göncöl-szekér rúdja - Arcturus ívet tovább folytatjuk, egy
szép, fényes csillagot láthatunk, ez
a Spica (nálunk Leányszemû csillag), a Szûz csillagkép legfényesebb csillaga.
Ha a Göncölszekér két hátsó
csillagát nem a Sarkcsillag felé,
hanem ellenkezõ irányba hoszszabbítjuk meg, az Oroszlán csillagképhez jutunk, melynek legfényesebb csillaga a Regulus. Feje, sörénye és egyik mellsõ lába
mintha egy nagy kérdõjelet rajzolna ki, alul a Regulus ragyogó
pontjával.
Nyugaton még a téli égbolt néhány búcsúzó tagját fedezhetjük
fel. A Sziriusz, a Nagy Kutya legfényesebb csillaga, már lenyugodott.
Azonban éppen a NY-i látóhatáron vannak a Vadász vállának csillagai, mint például a Betelgeuse.
Az Aldebarán, a Bika legfényesebb
csillaga, és a Bika szarvának végét
formáló csillagok is jól láthatók az
ÉNY-i horizont fölött.

a korrekciót megtehetik az informatikus@algyo.hu e-mail címen.
Azon cégek, vállalkozók, amelyek még nem jelentkeztek az adatbázisba, de szeretnének felkerülni,
megtehetik
az
informatikus@algyo.hu e-mail címen.
Írják meg a cég/vállakozás nevét,
honlapjának címét (amennyiben
van), postai és telefonos elérhetõségüket, és jelöljenek meg a megadott tevékenységi körök közül
egyet (egy-két szavas leírásra lehetõség van).

Ettõl magasabban, ÉNY-on, a
Szekeres Capellája világít, tõle balra az Ikrek két legfényesebb tagja, az Castor és a Pollux található.
Holdállás
Az égbolt megfigyelésében a holdállás is segítségünkre lehet. Holdállások: május 9-én telehold (a
Mérleg csillagképben), május 17én utolsó negyed (a Bak csillagképben), május 24-én újhold (a
Bika csillagképben), május 31-én
elsõ negyed (a Szextáns csillagképben), június 7-én telehold (a
Kígyótartó csillagképben).
A bolygók láthatósága
A tavaszi égbolton a bolygók közül
a Merkur május elején egy és háromnegyed órával nyugszik a Nap
után, könnyen látható az esti nyugati ég alján. Láthatósága a hónap második hetében gyorsan romlik, 18-án
már alsó együttállásban van a Nappal. A hónap legvégén újra kereshetõ napkelte elõtt a keleti ég alján,
de láthatósága nagyon kedvezõtlen.
Vénusz: Feltûnõen látszik a hajnali keleti égen. Egész hónapban
másfél órával kel a Nap elõtt.
Mars: Elõretartó mozgást végez
a Halak csillagképben. A hajnali
égen látható a délkeleti látóhatár
felett. A hónap elején egy, a végén
másfél órával kel a Nap elõtt.
Jupiter: Elõretartó mozgást végez a Bak csillagképben. Éjfél után
kel, az éjszaka második felében feltûnõen látszik a délkeleti ég alján.
Szaturnusz: Az éjszaka elsõ felében látható az Oroszlán csillagképben, hajnalban nyugszik.
Uránusz: Kora hajnalban kel. A
hajnali délkeleti ég alján, közel a
látóhatárhoz kereshetõ a Halak
csillagképben.
Neptunusz: Éjfél után kel. Hajnalban kereshetõ a Bak csillagképben.
M. J.

Továbbá ajánljuk az oldalunkon
szereplõ hirdetési felületeket. Az
olvasók nagy része célzott böngészõ, így mód van az oldalra helyezett reklámok révén az üzleti sikereit, kampányait, ismertségét hatékonyan fokozni!
Amennyiben médiaajánlatunk
felkeltette érdeklõdését, vagy kérdése lenne a fent leírtakkal kapcsolatban, kérjük jelentkezzen emailben az informatikus@algyo.hu
címen!
Csicsvári Attila informatikus
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Civil tükör

Sikeres szemétszüret
Az Algyõi Faluvédõ Egyesület szervezésében megrendezett szemétszüreten a lelkes résztvevõk sikeres munkát végeztek. Egy rövid
idõre újra tisztának, szemétmentesnek tudhatjuk településünket.
Köszönhetõ ez a nagy létszámban
megjelent iskolásoknak, akik
Malustyik Mihályné és Janek Erzsébet tanárnõ vezetésével kivették részüket az emberpróbáló feladatból, hiszen senkinek sem kellemes
a mások által eldobált szemetet
szedegetni a tûzõ napon. Köszönet nekik a kitartásért!
Köszönet továbbá a Természetvédõ Horgász Egyesület tagjainak,
és azoknak az algyõieknek, akik
felhívásunkra megmozdultak, és
segítettek e hálátlan feladat elvégzésében!

Tudni illik, mi illik

A munkában elfáradt gyerekeket és felnõtteket meleg lángossal
és forró gulyással várták a nyugdíjas klub vidám asszonyai és az
egyesület két „szakácsa” a tájház
udvarán. Köszönjük a finom lángost (Süli Istvánnénak, Vidács Jánosnénak, Morahalmi Jánosnénak, Kneip
Ferencnének és Kiss Mihálynénak),
és nem utolsó sorban Szõkéné Bera
Szilviának, hogy mint jó házigazda, helyet és segítséget adott a rendezvény lebonyolításához.
Köszönet minden résztvevõnek,
és reméljük, hogy ezután még jobban vigyázunk környezetünk tisztaságára!
Bai István
Az Algyõi Faluvédõ
Egyesület elnöke

Zenei hírek
Március 4-én zajlott Szentesen a
Kortárszenei Találkozó, ahol Szûcs
Lilla és Vágó Angéla, a Pro Musica Zeneiskola növendékei szépen
szerepeltek - õk képviselték az Algyõi Tagiskolát a tanár-diák koncerten is.
Április 8-án a Deszki Maros
Menti Fesztiválon iskolánk négy
növendéke vett részt: Bacsa Vivien,
Kecskeméti Zsanett, Vágó Angéla és
Szûcs Lilla. Szólóhangszer kategó-

riában Szûcs Lilla 3. helyezést ért
el. Kamarazene kategóriában Vágó Angéla és Szûcs Lilla a 3. helyezést szerezte meg. Gratulálunk nekik!
Május 13-án a zeneiskolások kishangversenyt adnak az iskola napközis csoportjainak, majd az ovisokkal együtt szerepelnek az óvodában.
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Algyõi reformátusok
Istentiszteletet tartanak az algyõi
reformátusok minden hónap 4.
vasárnapján (május 24-én) dél-

után 3 órakor a római katolikus
templomban.
Papp László református lelkész.

Tavaszi nagytakarítás
Falunapok után, vasárnap reggel.
Álmos arcok, napsütés, kék égbolt.
Sörasztalok, sörpadok, pavilonok
vándorolnak szép sorjában a faluház szabadtéri színpadára. A nehéz
ponyvák alól elõbukkan a nagysátrak fémváza, az apró fehér sátrak
sorban csuklanak össze, hogy önmagukba csomagolva a sörpadok
mellé költözzenek hétfõ délelõttig.
Horgászok, faluvédõk, káhátésok,
faluházasok, off-roadosok pakolásznak fáradtan és bokáig gázolva a
– szemétben…
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A vasárnapi sátorbontásból tavaszi nagytakarítás kerekedik. Mázsányi mûanyagpohár és -tányér,
több tucatnyi üres üveg mellett ezerszámra széthajigált csikk, összegyûrt
és eldobott cigarettás doboz, szórólapok, sörösüvegszilánkok, meghatározhatatlan eredetû hulladékok.
Mindemellett félig üres (félig teli?)
kukák.
„A hulladékgazdálkodás a fejekben kezdõdik.” Stimmel…
AH

A segítségnyújtásról

Újságok cikkeztek napokig arról,
hogy egy asszony az utcán lett
rosszul és hosszú percekig senki
sem segített neki, a járókelõk elmentek mellette. Nem felejthetjük el, hogy bármikor kerülhetünk mi is ilyen helyzetbe: lehetünk segítségre szorulók, vagy segítséget nyújtók.
Az 1960-as évek óta szakpszichológusok vizsgálják az emberi
psziché reakcíóját vészhelyzetben.
Az eredmény lesújtó: az elhárítás mechanizmusa lép fel, vagyis
a másiktól várjuk, hogy majd segíteni fog a rászorulón, miközben mi semmit sem teszünk. A
szakemberek jó tanácsa, hogy kiáltsunk: „Tûz van!”-t, mely kollektív félelemérzetet kelt.
Rovatunk e havi témájához a
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bárka Csoportjának jó
tanácsait gyûjtöttük össze.
A mentõt közvetlenül a 104-es,
vagy a rendõrségen keresztül a
112-es segélykérõ számon hívhatjuk. Ez utóbbi mobiltelefonról
kártya nélkül is tárcsázható: a segélyhívás ingyenes. A mentõ hívásakor pontos adatokat közöljünk: mi történt, hol történt (pontos cím, helyszín, könnyebb megközelíthetõség), hány sérült van
és milyen súlyos az állapotunk,
mûszaki mentés szükséges-e. Közöljük (ha tudjuk) a beteg nevét,

életkorát, a telefonáló nevét és
telefonszámát. Ne feledjük: a pontos információ életet ment! Roszszullét esetén fontos a beteg neve, kora, betegségei, gyógyszerei,
a panaszolt tünetek. A helyszín
megjelölése pontos és azonnal behatárolható legyen!
Az elsõsegélynyújtásról a világ
legtöbb országában, így Magyarországon is törvény rendelkezik.
Az 1997. évi CLIV. Tv. Az egészségügyrõl 5. §. E. szerint: „Mindenkinek kötelessége - a tõle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgõs szükség, vagy veszélyeztetõ állapot
fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez.”
Az elsõsegély célja az élet megmentése, megakadályozni a további egészségkárosodást és elõsegíteni a gyógyulást. Mindig csak
a szükséges beavatkozást végezzük el, de azt tudásunkhoz mérten a legkorrektebben tegyük! Ne
essünk pánikba, hanem lehetõségeinkhez mérten próbáljunk
segíteni!
Ha segítségnyújtás nélkül továbbsétálnánk, lelkiismeretünk
lesz a kísértõnk!
A PoliceMail alapján ös
szeállította:
Bereczné Lázár Nóra

Az eboltás kötelezõ

Veszettség ellen: pótoltás május 22-én
Az ebek tartásának és a veszettség
elleni oltásának szabályai megváltoztak. Ennek részleteirõl lapunk
elõzõ számában is írtunk.
A kutyatartóknak fontos tudniuk,
hogy az ebek nyilvántartását ezen
túl nem az önkormányzatok végzik.
A tulajdonos kötelessége állatát (illetve ha az elveszett, elhullott, vagy
más tulajdonoshoz került) a kamara által bejegyzett szabadon választott magán-állatorvosnál bejelenteni. Algyõn dr. Major József magánállatorvosnál. Állatorvosi rendelõje
címe: Algyõ, Géza utca 33., telefonszámai: 62/267-262, 06-30/9383-233.
A veszettség emberre, állatra
egyaránt veszélyes, vírusos, gyógyíthatatlan betegség. Megelõzése
védõoltással történik.

Az ebek oltásának kampányszerû, összevezetéses formáját május
elején, két napon át tartották
Algyõn. Azok a kutyatulajdonosok, akik akkor elmulasztották,
pótolhatják május 22-én (pénteken). Az oltást dr. Major József végzi. A tanyákon a tartási helyen történik az oltás. (További információ: a plakátokon, illetve: a 62/267262, 06-30/9383-233 telefonszámon.)
Az eboltás kötelezõ! A 3 hónapos kort elért ebet oltani kell, majd
ezt követõen 6 hónapon belül még
egyszer - utána minden évben. Az
oltással egyidejûleg történik - kötelezõ jelleggel - az ebek féregtelenítése. A veszettség elleni védõoltás 1 évig érvényes.

Szabadidõ
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Idénykezdet:
Berkes István második helye

A Ladacross Területi Bajnokság idei
elsõ versenyét április 19-én Nagyszénáson rendezték meg. Az algyõi
Berkes István második hellyel mutatkozott be. A versenyt a Nagyszénás Autósport Egyesület rendezte,
amelyet még hét forduló követ.
A mintegy 600 fõs nézõsereg
elõtt lezajlott futamokon a következõ eredmények születtek:
Nagy kategória: 1. Vacsi Imre 2.
Berkes István (Algyõ) 3. Gágyor Mihály 4. Rébész Zoltán 5. Mihály Norbert 6. Nemes Róbert.
Támogatók: Algyõi Faluház,
Könyvtár és Tájház; Algyõ Nagyközség Önkormányzata; Bakos Karosszéria- és gumiszerelõ Mûhely;

Lagúna Sörözõ; Oláh Endre; Rádió
7 - a www.promenad.hu (Hódmezõvásárhely); Szívós Mihály és családja; Varga Zoltán - Off Road Klub; a
segítõ algyõi BARÁTOK; Wolf Motor - Farkas Gábor (Sándorfalva).
A versenyzõ és a szervezõk ezúton szeretnék kifejezni elismerésüket és hálájukat a jelenlegi és leendõ támogatóinknak. A további
segítséget elõre is köszönik!
Az algyõi sportolónak gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
További információ:
www.promenad.hu.
SiposMihaly
Bereczné Lázár Nóra
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Sikeres kézisek

Ismét sikeres az Algyõn szép hagyományokkal rendelkezõ kézilabdasport.
Április 6-án Kisteleken rendezték a III. korcsoportos lányok
Csongrád Megyei Diákolimpiai
versenyét kézilabda sportágban,
ahol az algyõi iskola csapata a IV.
helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Kiss Franciska, Lajkó Elizabeth,
Pintér Felícia, Kovács Anett, Bús Melinda, Békési Krisztina 6.a, Tóth Ale-

xandra, Hegyi Bernadett, Római Barbara, Kiss Evelyn 7.a.
Másnap április 7-én a fiúk megismételték ezt a produkciót a Szegeden
megrendezett megyei döntõben szintén a IV. helyet érték el. A csapat tagjai: Kovács Ádám, Jani Zoltán, Kotogán
Sándor, Miklós Péter, Miklós Dávid, Nacsa
Norbert 6.a, Kovács Hunor, Bodó Árpád,
Misku Péter és Molnár Krisztián 6.b.
A csapatokat felkészítette Ficsór
Barnabás.

Sport- és versenynaptár
MÁJUS 10. (vasárnap) 9 óra:
Cs.M. Amatõr Sakkbajnokság, Algyõ - Üllés (dr. Gonda János).
MÁJUS 10. (vasárnap) 11 óra: Algyõ (U16) - Budafok labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 10. (vasárnap) 13 óra: Algyõ (U19) - Budafok labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 16. (szombat) 17 óra: Algyõ (NB III) - Tisza Volán labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 17. (vasárnap):
Díjugrató Verseny Mindszenten. Versenyez az Algyõ Lovasklub (Bakos István).
MÁJUS 17. (vasárnap) 9 óra: Algyõ (U19) - Tisza Volán labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 17. (vasárnap) 11 óra: Algyõ (U16) - Tisza Volán labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 23. (szombat) 11 óra: Algyõ (U16) - Dabas labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 23. (szombat) 13 óra: Algyõ (U19) - Dabas labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 23. (szombat): Gyermekügyességi Díjugrató Lovasverseny Újszentivánon.
Versenyez az Algyõ Lovasklub (Bakos István).
MÁJUS 24. (vasárnap) 17 óra: Dabas - Algyõ (NB III) labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 24. (vasárnap): Gyermekügyességi Díjugrató Lovasverseny Újszentivánon.
Versenyez az Algyõ Lovasklub (Bakos István).
MÁJUS 30. (szombat) 17 óra: Algyõ (NB III) - Jászapáti labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 31. (vasárnap): Tisza - Régió Diákolimpia Szolnokon (Kopaszné Demeter Irén
- Kajak-Kenu Szakosztály).
MÁJUS 31. (vasárnap) 12 óra: Jászapáti - Algyõ (U16) labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
MÁJUS 31. (vasárnap) 14 óra: Jászapáti - Algyõ (U19) labdarúgó mérkõzés (Bakai László).
Összeállította:
Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Sakkbajnokság
A Csongrád Megyei Amatõr sakkbajnokságon a következõ eredmények
születtek.
8. forduló (2009. április 5.):
Algyõ -Szatymaz 2:3; Grószpéter
Zoltán-Tóth Péter 0:1, Gonda AndrásJurasits Miklós 1:0, dr .Gonda JánosFilep Miklós 1:0, Péter Szabó Mihály-Tóth Sándor 0:1, Miklós AttilaÁbrahám László 0:1.
Üllés - Maróczy 5:0.
Szabadnapos: Mórahalom.
9. forduló (2009. április 19.):
Maróczy-Algyõ 1:4; Bakacsi Zsolt-

Grószpéter Zoltán 1:0, Békési GergõGonda András 0:1, Tésik László-dr.
Gonda János 0:1, Tubek Dániel-Péter
Szabó Mihály 0:1, Dávid LeventeMiklós Attila 0:1.
Szatymaz-Mórahalom 3:2; Jurasits Miklós-Molnár Jenõ 0.5-0.5, Filep
Miklós-Tumbász Péter 1-0, Tóth Sándor-Antal Mihály 0.5-0.5, Ábrahám
László-Veress Sándor 0.5-0.5, Vajsenbek Péter-Kois János 0.5-0.5.
Szabadnapos: Üllés.
Dr. Gonda János
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Visszatekintõ - Elõrepillantó

Házhoz hívható mobil
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PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖM ALGYÕN,

EREDETISÉGVIZSGÁLAT

A BORBÁLA FÜRDÕBEN

ingyenes kiszállással.

Kedd, csütörtök: 16.00–19.00
Szombat, vasárnap: 9.00–13.00

Csongrád megye területén.
Biztosításkötés kedvezõ díjakkal,
Átírás ügyintézés GPS navigáció.
Érdeklõdni: Pataki László
Tel.: 30/336-2324 www.regiofinance.hu
BAKOS KAROSSZÉRIA MÛHELY
Karoszséria, Fényezés, Fék- Fútómû, Kipufogó, Kenõanyag
Sérült-kopott-karcos-korrodált-karambolos-cserére szoruló-felújjítandó-pótolandó-defektes...
Gumiabroncs szerelés-értékesítés, aluminium és mûanyag hegesztés
keresse mûhelyünket személyesen vagy telefonon!

ARB CLASSIS KFT. CÍM: Algyõ Radnai u. 7. Tel.: 62/267-939 vagy 30/9959-207
Bakos József

Bakos Gábor

Agrokosár BT.

Horváth tengerparton

HORGÁSZFELSZERELÉS
CSALI ÉS ETETÕANYAGOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Vir szigetén 4+2 fõs,
felszerelt apartman kiadó,
2500 Ft/fõ/éj.
Július, augusztus: 3000 Ft/fõ/éj.

Táp, termény Takarmánykiegészítõ
virágföld kapható.

Algyõ Kosárfonó u. 42.
Mindenkit szeretettel várunk!
HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY
BÉRELHETÕ.
AZ

ÁLLVÁNYOKRÓL

ÉRDEKLÕDHET ÉS
HÕSZIGETELÉSRE
ELÕJEGYZÉST KÉRHET A

06-30/987-40-60-AS
TELEFONON.

FRISS
TANYAI TOJÁS
FOLYAMATOSAN
KAPHATÓ, LEGELÕN
TARTOTT ÁLLOMÁNYBÓL, TERMELÕI ÁRON!
ALGYÕ,
KASTÉLYKERT u. 169.
Tel.: 20/914-51-12
20/591-88-48

Érdeklõdni: 06 30/382-4876

KÕMÛVES VÁLLAL
TELJES ÁTALAKÍTÁST,
BURKOLÁST,
ÚJ HÁZ ÉPÍTÉSÉT.
KERESZTES ISTVÁN
Algyõ, Tiszavirág u. 64.
Tel.: 20/57-45-598.

„REKVIEM”
TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.
Tel.: 20-32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással állunk
az algyõi lakosok részére, bemutatóterem,
gyász, illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20-9433645

Sok szeretettel várom vendégeimet!
Bejelentkezés:
a Borbála fürdõ 517-520-as telefonszámán,
vagy 14 óra után a 30/645-19-13-as mobilon.
Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ALGYÕN
FÖLDMÉRÉSI MUNKÁK:
telekmegosztások, telekhatár kitûzések
épületfeltüntetés, épület kitûzés, bontási tervek
szolgalmi jog bejegyzés mûvelési ág változás
minden más földmérési munka...
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:
igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelõzõ eljárásban
ingatlan értékbecslés
közvetítõi eljárás lefolytatása vitás felek között.
ELÉRHETÕSÉGÜNK:
személyesen:hívására személyesen felkeressük
telefon: 30-218-8953 fax: 62-424-404 email: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda 6724 Szeged, Pál u. 8/a

RUHAVÁSÁR
MINDEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS
SZOMBATON 7 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT
A FALUHÁZ MÖGÖTTI PARKOLÓBAN.
Nõi, férfi és gyermekruházat, lakástextil,
extra méretû nyári ruhák 4xl-tõl 10xl-ig,
akciós otthonkák 800 Ft-ért,
akciós nõi blúzok 999 Ft-ért.

IDA Virágüzlet ajánlata:
Szálas és cserepes virágok Egynyári kiültetendõ virágok
Mûanyag ládák, cserepek, vázák I. osztályú virágföld,
tápok és szobai vegyszerek kaphatók

CSALÁDI ESEMÉNYEKRE
RENDELÉST FELVESZÜNK.
Tel.: 267-297 Cím: Algyõ, Vásárhelyi u. 21.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-tól 18 óráig,
szombaton, vasárnap 8-tól 12 óráig.
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Algyõi tükör

Bizalmi elv – a gyalogosokért is!
Az utóbbi idõben nõtt gyalogosokat
érintõ balesetek száma. A KRESZ
egyik alap tétele, hogy aki a közúti
közlekedésben részt vesz, a személyés vagyonbiztonságot nem veszélyeztetheti, másokat közlekedésükben
indokolatlanul nem akadályozhat és
nem zavarhat. A biztonságos közlekedés alapja a közlekedési partnerek együttmûködése. Ehhez viszont
fontos, hogy tényleg partnerként és
ne ellenségként kezeljük egymást a
közúton - hangsúlyozza M. Toronykõy
Márta rendõr õrnagy, a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának vezetõje.
Fontos fogalom a bizalmi elv. Ez
azt jelenti, hogy ha szabályosan közlekedünk, betartjuk a közlekedési
szabályokat, számíthatunk arra, hogy
a közlekedési szabályokat mások
(többi közlekedõ partner) is megtartják. Ha valamelyik partner megszegi a szabályt, s ez kellõ idõben felismerhetõ, kötelesek vagyunk a veszélyhelyzet elhárítására minden tõlünk elvárhatót megtenni.
Kevesebb veszélyhelyzetet teremtünk, és a stressz helyzeteket is elkerülhetjük, ha mindig kellõ figyelemmel és óvatossággal közlekedünk,
elõzékenyek, türelmesek, - együttmûködõk - segítõkészek vagyunk!
Természetesen a szabályok a gyalogosokra is vonatkoznak.
Tehát: a gyalogosnak a járdán,
ahol nincs, a leállósávon, az útpad-

kán vagy a kerékpárúton kell közlekedniük. Ha az úton egyik sincs,
vagy gyalogosközlekedésre alkalmatlan, akkor az úttesten haladhatnak:
annak szélén, egy sorban. Lakott területen lehetõleg a menetirány szerint bal oldalon, lakott területen kívül mindig a baloldalon, a forgalommal szemben kell közlekedni.
A segédmotoros kerékpárt vagy
kerékpárt toló, valamint kerekesszékkel közlekedõ mozgáskorlátozott
gyalogosok mindig a menetirány
szerinti jobboldalon haladjanak.
A gyalogos az úttesten áthaladhat: a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen.
Lakott területen lévõ fõútvonalon a
járda meghosszabbított vonalában
kelhet át, illetve a villamos megállóhelynél lévõ járdasziget és a közelebb esõ járda közötti részen, de
ebben az esetben nincs elsõbbsége
a jármûvekkel szemben. Egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban.
A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyõzõdött annak veszélytelenségérõl. Köteles az úttesten késedelem nélkül áthaladni és a jármûvek vezetõit váratlan mozgásával nem tévesztheti meg.
Gyalogosként és jármûvezetõként
is figyeljünk egymásra és tartsuk be
a közlekedési szabályokat - tanácsolja a Csongrád Megyei rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.

Tollforgató siker
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör irodalmi pályázatot hirdetett. Egyébként Spangár András
(1677–1744.) jezsuita történész, egyházi író, tanár, rendfõnök volt.
Pethõ Gergely krónikáját katolikus
és Habsburg-párti szellemben folytatta 1732-ig Magyar Krónika címmel. A rétsági szervezet pályázatán

Szilágyi-Perjési Katalin sikeresen szerepelt, s ezáltal Kõmosoly címû írása bekerült az irodalmi kör Üzenetek, vallomások, strófák antológiájába. Gratulálunk, és további eredményes alkotást kívánunk!
A kötet megtalálható a könyvtárban, ahol az érdeklõdõ algyõiek elolvashatják.

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”
Zenés-táncos nosztalgia-est élõzenével
szombatonként 18 órától
Szegeden, a Tarján Bisztró Étteremben.
Zenész: Sándor Csaba.
Asztalfoglalás telefonon: a 268-078,
illetve a 06/20-335-5479-es számon.
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Virágtenger a ház körül
Faluszépítés 2009.

Algyõ Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyõ lakosaihoz, lakóközösségeihez, vállalkozásaihoz, hogy csatlakozzanak virágosítási törekvéséhez!
A verseny célja: virágos, kulturált, környezetbarát, vendégváró
településkép kialakításának elõmozdítása; a település tisztasága,
gyommentesítése.
A verseny kezdete: április 1. A versenyre jelentkezés módja, regisztrálás,
további információk: személyesen Gyeviép Kft. telephelyén (Kastélykert utca
16., telefonon a 62/267-567 számon; emailen: gyeviep@t-online.hu ).
A versenybe benevezõk által készített fotók is erre az e-mail címre továbbíthatók.
A verseny a nyilvánosság elõtt,
a sajtó, az önkormányzat, a képviselõ-testület tagjai, a Gyeviép Kft.
aktív közremûködésével zajlik. A
résztvevõk számára lehetõség nyílik Algyõ honlapján a kertjük képes bemutatására.
A verseny kategóriái: A legszebb
virágos elõkert; Tiszta udvar, rendes ház; A legvirágosabb ablak, erkély; Közönségdíjas.
A verseny befejezése: augusztus 31.
Értékelés: a beküldött, illetve a
bejelentkezetteknél elkészült képek alapján egy bizottság pontoz.

A közönségdíj eldöntésének módja: a verseny végén, az addig beérkezett fotók megtekinthetõk lesznek a faluházban, ahol sorszámos
szelvénnyel szavazhatnak a látogatók. Internetes szavazásra is lehetõséget biztosítunk Algyõ honlapján; s a voksok összesítése után
derül ki, a közönségdíjas.

Eredményhirdetés: október
1-jén, Algyõ napján.
Díjazás: kategóriánként az I. helyezett: 30 ezer, a II. helyezett: 20
ezer, a III. helyezett 10 ezer forint, továbbá emléktáblával is megköszönjük a fáradságos munkát.

Tavasz, húsvét, megújulás
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus
feltámadásának ideje. Az algyõi
tájházban április 9-én tartottuk a
közös készülõdést az ünnepre.
Reggel Süliné Piroskával, Kneipné Marikával és Hegedûsné Marikával finom kelt kalácsot sütöttünk
a délutáni rendezvényekre. Hegedûs Mihály felügyelt arra, hogy a kalácsok a megfelelõ idõben kerüljenek be, illetve ki a tájház kemencéjébõl. 15 órára megérkeztek gyerekek és felnõttek, akik az Algyõi
Mûvészkörrel közösen tojást
berzseltek, vidám tojáshéj fejeket
készítettek, Bereczné Lázár Nórával tojást írtak. Farkas Imre és kollegái jóvoltából nyuszikat és kis
kecskéket simogathattak és etethettek a gyerekek.
Délután kihirdettük, a sütemény-verseny résztvevõi közül a
nyerteseket. Doktor Istvánné lipcsei
krémesével megnyerte a 250 recepttel és színes fotóval ellátott sü-

teményes könyvet. A többi résztvevõnek a Szabóné Gyuris Zsuzsanna által készített mézeskaláccsal
köszöntük meg a részvételt. Az
eredményhirdetés után az utolsó
morzsáig elfogyott Fodor Jánosné
mogyorókrémes nyuszi tortája, Süli Istvánné õszibarackja, Gonda
Károlyné tótkomlósi kalácsa, és Ács
Lajosné hólabdája.
Az ez alkalomra meghirdetett
húsvéti pályázat nyertese: Izbékiné
Cseuz Gabriella foltvarrással készült
fali képe. A többi résztvevõ: Doktor Istvánné húsvéti kosara, Klatka
Tünde tûgobleinjei, Gonda Károlyné
keresztszemes hímzése jutalmaként mézeskalácsot kapott. Gyerek kategóriában Bíbor Máté tojásfája nyert díjat.
Reméljük, mindenki jól érezte
magát! Köszönjük a segítséget és
a részvételt mindenkinek. Jövõre
ismét együtt ünnepelünk!
Szõkéné Bera Szilvia

Orvosi rendelési idõpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

DR. KOVÁCS ÁGNES

háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

fogszakorvos rendelése

Május 04–08. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Május 11–15. között: 08.00-tól 12.30 óráig.
Május 18–22. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Május 25–29. között: 08.00-tól 12.30 óráig.
Június 02–05. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Június 08–12. között: 08.00-tól 12.30 óráig.
Üzem- egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Telefonszám: 06-62/267-202, 06-30/635-4717

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése minden héten
étfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután);
kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig.
2009. június 3-án, 4-én, 5-én
Dr. Kálmán Antónia helyettesít mindhárom napon DÉLELÕTT!
Telefonos elérhetõség: 267-707, 06-30/6381-863

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között
Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció)
fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer
tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig. Telefon: 20/965-0997
Elõzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak Esztétikus, kozmetikai
fehér tömések Fogtömések minden fajtája Fogpótlások egyéni igényekhez igazítva Ultrahangos fogkõ-eltávolítás Fogfehérítés, fogpolírozás Fogékszerek felrakása garanciaidõvel Lézeres nyálkahártya
kezelések Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
MOL, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül: ORSZÁGOS
MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038.
Hétfõ 8-tól 12 óráig Kedd 8-tó 11 óráig.
Szerda 13-tól 16 óráig Csütörtök 8-tól 10 óráig Péntek 8-tól 12 óráig.
Csecsemõtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védõnõi fogadóóra: csütörtökön 9-tõl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 13 óráig.
Rendel: dr. Sári Tamás;
Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.
Önálló védõnõi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyõ, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234.
Elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Megszületett:
Oláh Brigitta (2009. 03. 09.) - anya:
Guba Adrienn, apa: Oláh Péter;
Füzesi Eszter Kinga (2009. 03. 24.) - anya:
Tatár Krisztina, apa: Füzesi Marcell;
Kovács Jázmin (2009. 03. 25.) - anya:
Szalai Emese, apa: Kovács Zsolt;
Belovai Nedda (2009. 03. 31.) - anya:
Nagy Edit, apa: Belovai József;

Magyar Dominik (2009. 04. 01.) - anya:
Szabó Erika, apa: Magyar Zoltán.
Gratulálunk!
HÁZASSÁG:
Faragó Gábor és Molnár Mariann 2009.
03. 28-án házasságot kötött.
Sok boldogságot kívánunk!
HALÁLOZÁS:
Elhunyt Veres János 2009. 04. 22-én.
Nyugodjék békében!

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök,
péntek: 8–18 óra között szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.
Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
Május 04-tõl 08-ig: 7.30-tõl 12.00 óráig.
Május 11-tõl 15-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Május 18-tól 22-ig: 7.30-tól 12.00 óráig.
Május 25-tõl 29-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Június 02-tõl 05-ig: 7.30-tól 12.00 óráig.
Június 08-tól 12-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Tel.: 267-909, 06-30/249-57008.

Apróhirdetések
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés. Telefon: 06-30/953-0395

hetõ tûzhely eladó. Alku lehetséges.
Érdeklõdni: 06-20/334-18-22.

Algyõn albérletet keresek!
Telefonszám: 06-30-282-1350

Bontott vályogtégla eladó
Telefonszám: 06-20/5014100

Utánfutó 450 kg, mûszakival ellátott; ugyanitt 2 lángú magyar, palackról üzemeltet -

Fûnyírást, kertrendezést vállalok.
Telefonszám: 20/361-0157
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AGYÕI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene-Kovács Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütõ Erika
Könyvtárosok: Kis Mihályné, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

A falu napjai
A hagyományoknak megfelelõen
idén is a faluház felavatásának évfordulóján, április végén érkezett
el az Algyõi Falunapok ideje. Április 24-én, pénteken népszínházi
bemutató, 25-én a megszokott fesztiválhangulat.

gának” joviális arculatát. Az epizódszerepekben Vidovenyecz János
és Csenki József egyaránt megállta
a helyét. A rendezõ-mûvészeti vezetõ Kátó Sándor a legutóbbi fõszerep (Damjanich János) után ezúttal éppen csak megmutatta ma-

Algyõi Hagyományõrzõ Együttes,
az Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar és az Algyõi Általános Iskola néptánccsoportja szórakoztatta a nagyérdemût, õket Bakró
Lajos és népi zenekara követte.
A cigányzene hangjainak elcsen-

Barátságot jelképezõ fát ültetett el a fõtéren dr. Piri József és Alfred Wohlinger
Pénteken este 19 órakor dr. Piri
József polgármester úr megnyitójával vette kezdetét a falunapi rendezvény. A Móra Ferenc Népszínház ezúttal Gárdonyi Géza Annuska címû darabját állította színpadra. A címszerepben Mihály Helga
és Sárika szerepében Pál Anita egyaránt remekül alakították a bizonytalan, álmodozó, ám erõt és határozottságot mutatni szándékozó
kisasszonyokat. A két ifjú hölgy
méltó partnereinek bizonyultak a
szerelmes ifjak alakítói: Varga János (Balog Miklós) és Ádok Róbert
(Vas Imre). Cseszkó Mihály plébánosa kiválóan egyensúlyozott a komolyság és a paródia határán,
Kothencz Tibor harsány János barátja pedig méltán aratott óriási sikert. Dubecz György és R. Nagy Mária - Annuska szüleinek szerepében
- megbízható, egyenletes teljesítményt nyújtva, valamint Bera Sándor a maga kedélyes földbirtokosfigurájával a színpadra tudta idézni a Monarchia „úri Magyarorszá-

gát a színpadon, jóllehet színpadi jelenléte a leghangsúlyosabb pillanatokra, a végkifejletre esett.
Összességében egy feszes, jó tempójú, ízléses komédiát láthattunk
a Népszínház társulatától.
Másnap a reggeli órákban tüzek gyúltak, gulyásleves, kakas-,
sertés-, csülökpörkölt, halászlé rotyogott a bográcsokban; a bajorországi
testvértelepülésrõl,
Hebertsfeldenbõl érkezett vendégeink pedig csapra verték a magukkal hozott söröshordókat, és
„kísérõ” gyanánt külön erre az alkalomra palackozott snapszot és
frissen fõzött bajor kolbászt osztogattak. A falunapon Alfred
Wohlinger úr, Algyõ díszpolgára,
Hebertsfelden korábbi polgármestere és dr. Piri József, Algyõ polgármestere elültették a barátságot jelképezõ fát a fõtéren.
A színpadot elõször a Szivárvány
Óvoda, majd az Algyõi Általános
Iskola vette birtokba, õket a szegedi Mini Színház követte. Déltõl az

desedésével a Tóth Jánosné Incike
(Algyõi Nõegylet), Barta László (Algyõi Halászcsárda) és Vidács János (Algyõi Nyugdíjasklub) összetételû zsûri kihirdette a halételek
fõzõversenyének eredményét. A
tizenegy nevezõ csapat közül különdíjként egy tízezer forint értékû, az Algyõi Halászcsárdában
elköltendõ vacsorát érdemelt ki
a Kecskeméti Zoltán és barátai alkotta csapat. A dobogósok Zeptertermékekkel és a Délmagyarország
által felajánlott szakácskönyvekkel gazdagodtak: harmadik díjat
nyert az Algyõi MOL csapata; második lett az Algyõi Off-Road Klub,
míg a fõdíjat az Algyõi Természetvédõ Horgászegyesületnek ítélte a zsûri. A horgászok ezzel bebizonyították, hogy nemcsak a hal
kifogásában, de elkészítésében is
jeleskednek.
Versenyt verseny követett: 15
órától a Faluház karaoke versenyének döntõjén tapsolt a közönség. A korábbiakban megrende-

zett három elõdöntõn a Kovács Attila, Pallagi Anna és Zsura Zoltán
összetételû zsûri hat versenyzõt
juttatott tovább, akikhez a közönség kedvence csatlakozott. Az így
kialakult mezõny: Dohány Mihály,
Katona Krisztina, Molnár Áron,
Nokta Zsolt, Puskásné Kaszás Xénia,
Rébék-Nagy Dávid és Zsingellér Éva
volt. Közülük, a zsûri pontjai alapján, Katona Krisztina a harmadik,
Nokta Zsolt a második, míg Molnár
Áron az elsõ helyet szerezte meg.
Az AVON által felajánlott tárgyjutalmak mellé Bakos István, az Algyõi Lovasklub elnöke hármuknak fellépési lehetõséget ajánlott
fel a Lovasnapokon, augusztus
15-én és 16-án. Valamennyi döntõs versenyzõ 4–4 fürdõbelépõt
kapott a Borbála fürdõbe, valamint egy meghívást 1–1 italra
Kothencz Tibi büféjébe.
A karaokét a Parlandó Énekegyüttes mûsora követte, majd
Szandi következett. A „tinédzser
lamúr” Szandi fellépésnek végével
nem ért véget, hiszen 18 órától a
színpadon Márk énekelt. Este nyolc
órától következett a Magna Cum
Laude zenekar. Mezõ Misi és társai
valóban fergeteges buliról gondoskodtak, s a hangulat nem hagyott
alább az utcadisco idején sem, mikor is éjfélig Olajos Gyuri zenéire
rophatták a táncos lábúak.
Természetesen az idei falunapok sem jöhettek volna létre az
önkormányzat támogatása nélkül.
Köszönettel tartozunk továbbá Dohány Renátának és a GYEVIÉP Nonprofit Kft. munkatársainak, akik a
szó szoros értelmében véve éjt nappallá téve és fáradságot nem kímélve dolgoztak azon, hogy a faluház és környezete fogadni tudja
a vendégeket. Köszönjük az Algyõi
Faluvédõ Egyesület, az Off-Road
Klub és a Természetvédõ Horgászegyesület sok-sok segítségét, a fõzõ- és a karaoke verseny zsûrijének
munkáját, a Cora támogatását a
népszínházi bemutató díszleteinek
elkészítéséhez, és végül, de nem
utolsó sorban köszönjük Canjavec
Tamásnak a karaoke-döntõ elõkészítését és levezénylését.
A faluház munkatársai
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Mi? Hol? Mikor?

Egészséghét Algyõn
Szûrõvizsgálatok
Ismét megrendezik Algyõn az
egészséget középpontba állító rendezvény-sorozatot. A szûrõvizsgálatokra elõre be kell jelentkezni a 267048-as telefonszámon. Kérik, a vizsgálatokra TAJ-kártyát hozzanak
magukkal!
Május 11-én, hétfõn
14-tõl 17 óráig: fül-orr-gégészeti
szakvizsgálat, allergiateszt
(Dr. Bucsai Ágnes).
Május 12-én, kedden
14-tõl 17 óráig: urológiai szûrés
40 év felettieknek
(Dr. Király István).
Május 13-án, szerdán
14-tõl 17 óráig: fül-orr-gégészeti
szakvizsgálat, allergiateszt
(Dr. Bucsai Ágnes).
Május 14-én, csütörtökön
9-tõl 12 óráig: fül-orr-gégészeti
szakvizsgálat, allergiateszt
(Dr. Bucsai Ágnes).
Május 15-én, pénteken
15-tõl 18 óráig: légzésfunkciós vizsgálat dohányosok, légúti panaszszal bajlódók részére (Dr. Karmazsin Márta).
Egészség- és szépségnap
Május 16-án, szombaton 9-tõl 17
óráig rendezi meg a faluház a hagyományos Egészség- és szépségnapot.
Várjuk a gyógyulni és szépülni
vágyókat a faluházba. Várjuk azok

jelentkezését is, akik aktív közremûködõkként szolgáltatásokkal,
termékekkel, tanácsadással vesznek részt nyílt napunkon.
Mit kínálunk a látogatóknak?
Lesz ingyenes látásvizsgálat, szemészeti szûrés (Prágai Andrásné); talpmasszírozás (Berek Ágota); frissítõ
masszázsok (Szalmáné Simon Évi,
Vanyóné Erika); allergiavizsgálat és
immunrendszer állapotfelmérés
(Horváth Nándorné); termékbemutatók (ÖKONET, Avon, Oriflame,
Zepter, Calivita, Aloe vera); táplálkozás-kiegészítõk; antioxidáns mérés; manikûr, pedikûr, kézápolás;
Thiens egészségmegõrzõ és regeneráló gépek bemutatása; Bioptron lámpás kezelések; smink készítés és arcápolás; gyógycipõk és
egészségmegõrzõ lábbelik. Nem
teljes a felsorolás, de ha eljön, mindent kipróbálhat, megnézhet, esetleg meg is vásárolhat.
Mindenkit várunk szeretettel!
Tegyünk együtt az egészségért és
a szépségért! (További információ: a 517-172 telefonszámon,
Leléné Erikától).
Ortopédiai szûrés
Május 29-én, pénteken 8 órától:
Mobil Buszos ortopédiai szûrés
lesz az egészségház elõtt gyerekek
és felnõttek részére. TAJ-, illetve
közgyógy kártyát mindenki hozzon
magával! A vizsgálat ingyenes.
Háziorvosok

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig
a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
MÁJUS 12. (kedd) 9–11.30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 14. (csütörtök) 8–12 óra: Katonai- és munkaruha vásár.
MÁJUS 18. (hétfõ) 9–12 óra: Fontos bolt = Vegyes iparcikk
vásár.

2009 májusi Hírmondó

Rendezvénynaptár
MÁJUS 11. (hétfõ) 14 óra: Drogprevenciós elõadás a színházteremben általános iskolásoknak.
MÁJUS 12. (kedd) 17 óra: Annak, aki szeret… - Pálfy Margit elõadóestje a könyvtárban.
MÁJUS 14. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban.
MÁJUS 15. (péntek) 16-18 óra: Drámafoglalkozás a könyvtárban (Bereczné Lázár Nóra).
MÁJUS 16. (szombat) 9-tõl 17 óráig: Egészség- és Szépségnap a faluházban. Szûrések,
állapotfelmérések, ingyenes kezelések, elõadások, termékbemutatók, tanácsadás, vásár.
MÁJUS 19. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, IV. szemeszter,
Téma: Az erdõirtás mint globális probléma Borneó példáján.
Elõadó: dr. Karancsi Zoltán fõiskolai docens (SZTE JGYPK).
MÁJUS 23. (szombat) 18 órától: „Forgassátok, serítsétek, / amíg bennünk zeng a lélek!”néptánc mûsor a faluházban. Fellépnek: az Algyõi Általános Iskola néptáncosai és a Délikert Napsugár Táncegyüttes.
MÁJUS 28. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban.
MÁJUS 29. (péntek) 16-18 óra: Drámafoglalkozás a könyvtárban (Bereczné Lázár Nóra).
MÁJUS 31. (vasárnap): Gyermeknapi interaktív fellépés a szabadidõközpontban
(Bereczné Lázár Nóra).
MÁJUS 31. (vasárnap): GYERMEKNAP ÉS REPÜLÉS-TÖRTÉNETI EMLÉKNAP a szabadidõközpontban.
JÚNIUS 2., 3., 4. (kedd, szerda, csütörtök) 9-tõl 17 óráig: Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.
JÚNIUS 4. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában. Balasi Mariann tárlata. Megtekinthetõ: június 27-ig.

Táborok

Az Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház a 2008-as esztendõben is rendez nyári tábort a gyerekeknek. Az idei Hétfõ-péntek tábort, 3 X 5 napon át, hétfõtõl péntekig rendezi meg jú nius 29-július 3., július 6–10., július 13-17. között.
A részvételi díj 6.000 forint, ami háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában. A minimális létszám: 15 fõ, a maximális létszám: 20 fõ. A tábor programja mindhárom turnusban azonos. Kezdés: minden reggel 8 órakor - gyülekezõ: a faluházban.
Hétfõnként: 8–12 óra között: ismerkedés a faluházban; 13 órakor: ebéd a szabadidõközpontban; 14.30 órától: fitness Kovács Krisztával a faluházban; 16 óra: uzsonna; 16–18:
szabadtéri játékok.
Keddenként: 8.15–12 óra között: program Borbála fürdõben; 13 órakor: ebéd a szabadidõközpontban, 14.30 órától: kézmûves foglalkozások a szabadidõközpontban az Algyõi
Mûvészkör segítségével; 17–18 óra között: szabadtéri játékok.
Szerdánként: 9–12 óra között: lovaglás a Lovasklub Egyesület tagjainak segítségével a Lovasudvarban; 13 órakor: ebéd a szabadidõközpontban; 14 órától: autóbuszos kirándulás.
Csütörtökönként: 8.15–12 óra között: program a Borbála fürdõben; 13 órakor: ebéd a
szabadidõközpontban; 14 órától: kerékpáros kirándulás.
Péntekenként: 9–12 óra között: lovaglás a Lovasklub Egyesület tagjainak segítségével a
Lovasudvarban; 12 órakor: bográcsos ebéd a tájházban; 13 órától: akadályverseny a
tájházban.
* * *
Lovastábor
Az Algyõi Lovasklub Egyesület szervezésében június 22. és 26 között az algyõi Lovasudvarban és a tájházban táborba várják a gyerekeket.
Minimális létszám: 15 fõ. A tábor díja: 15 000 forint, amely a Lovasklub Egyesületnek
fizetendõ és tartalmaz napi háromszori étkezést.
A tábor díja befizethetõ az alábbi napokon a Lovasudvarban (Kastélykert u. 44.): június 9.,
június 12. és június 16. 17–19 óra között.

MÁJUS 19. (kedd) 9–12 óra: EUROTÉSZ Kft.: Tisztítószerek és
vegyi áruk vására.
MÁJUS 20. (szerda) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 25. (hétfõ) 8–11 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 27. (szerda) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 3. (szerda) 8–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 8. (hétfõ) 8–11 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.

ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély János, Harcsás
Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu
Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda

