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Képeslap – a szivárványról
Boldogok leszünk mi, mindannyian
– a láttuk a szivárványt, a duplát,
az aranyat érõ tavaszi esõ után.
Legalábbis remélhetjük, kedves hú-
gom, ha hiszünk Kovács Kati egy-
kori slágere elsõ két sorának: „Hal-
lottam egy régi mesét, / el nem fele-
dem./ Ha átmegyek a szivárványon,
/ boldog lesz életem...”

Haza - Szegedrõl Algyõre – az ott-
hon felé közeledünk: a Tisza vonzá-
sában feszülõ szivárványív színei egy-
re jobban szikráznak a
lilásvöröstõl az ibolya-
kékig. „...Esik most az
esõ, ragyog fenn a nap.
/ Szaladok, hogy át-
menjek a szivárvány
alatt...” - dúdolom a
lányomnak a lányko-
romat idézõ dal refrén-
jét. Õ meg azon ügyes-
kedik, hogy a mobilte-
lefonnal lefényképezze,
így õrizze meg az örökkévalóságnak
a kettõs szivárvány ritka szépségét.

Csak csalfa kép, egyszerû optikai
jelenség a szivárvány: az   esõcsep-
peken mpizmaszerûen megtörik a
fény  és  spektumára bomlik – hal-
lom, ahogy a földhözragadt kétke-
dõk törvényszerûséggé csupaszítják
a színpompás égi látványt. Közben
a Kastélykerten, a falu szívébe ve-
zetõ úton is a Tisza felé villogunk:
szívjuk, raktározzuk magunkba a
jeles jelet. 

Immár a templom fölött látni a szi-
várványos hidat külsõ része vörös,
míg a belsõ ibolya. Mellette egy má-
sik, halványabb ív is az égbe tör, for-
dított színekkel. Mint egy templom
sokszorosan boltíves kapuzata. Fölöt-
lik a korábbról ismert kép: az Isten
algyõi hajlékának bejáratával szem-
beni szentély fölötti freskó, melynek
alkotója, a helyi piktor úgy látta he-
lyesnek, ha falfestményén a falu jel-
legzetes épületeit szivárványhíd alá
rendezi. Mintha így biztosíthatná az
ittenieknek a boldogságot, örökre.  

Szivárványt állandóan látni
Algyõn, s nem csak a templombeli
freskón. Merthogy az itteni kisded-
óvó neve: Szivárvány. S az ovi fa-

lán, a névadásra emlékeztetõ táblán
is rögzítették a pompás ívet, talán
az itteni  munka sokszínûséget, az
itt cseperedõ emberpalánták sokfé-
leségét jelképezendõ. 

Kint, a kirobbanó tavaszi való-
ságban a Kastélykerti bolt elõtt ácsor-
gók egymásnak mutatják az égi gyö-
nyörûséget – arcuk csupa mosoly.
Hosszú percek óta engedi csodálni
magát az innen  az  Aranyhíd utcá-
ig nyújtózó szivárvány. Zsong a fe-

jemben a dal: „Gyere
vélem, jó barátom, /
Induljunk hát el! / Vár
minket a szivárvány, /
megvár, higgyed el!...”

Hit kérdése – a bol-
dogság is. A hit erejé-
rõl pedig leckét ka-
punk ilyentájt. Mert a
tél végi nagypéntekkel
kezdõdõ, a húsvéti fel-
támadás örömében

csúcsosodó tavaszi ünnepi ívet pün-
kösd zárja, a szentlélek ésszel fölfog-
hatatlan eljövetele. De úgy is mond-
hatjuk – a népköltést idézve –, hogy
Jézus egy évben háromszor jelenti
magát ünnepien: nagykarácsony-
kor, hangos húsvéttal és piros pün-
kösd napján. Az esztendõ három
nagy egyházi ünnepe közül a pün-
kösd nem csak jeles, de színpompás
nap is. Ilyenkor ismét sûrûsödnek a
Föld pozitív energiái – hiszik. Hi-
hetjük?

Nálunk a családi ünnep sûrûsö-
dik, de minden tavaszon. Idén a
családfõ és neje jubileumi ünnepét
aranyozza be Mira, a legifjabb, mert
– Korvin és Lili után – a harma-
dik unoka érkezése. Ez bizony ma-
ga a boldogság!

Állunk a szivárvány alatt. Im-
már képesnek érezzük magunkat ar-
ra is, hogy megvalósítsuk a lehetet-
lent. Talán most megértjük és túl is
lépünk az ésszel fölfoghatón, kedves
húgom. Hihetjük, legalább olyankor,
ha – Rédey Tivadar verssorát idéz-
ve – „...szivárvány sávozza tarka ív-
ben az eget...”
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Nyár a Borbála fürdõben
A Borbála fürdõ már felkészült a
nyárra. A megszokott nyitva tartá-
si renddel, valamint szolgáltatá-
sokkal  várja vendégeit. Ugyanak-
kor a nyári szezonban:

– minden szombaton 20-tól 24
óráig éjszaki fürdõzés a Borbála
fürdõben,

– aquafitness – hétfõn, szerdán,
pénteken18 órai kezdettel, 

– bébiúszás – kedden, csütörtö-
kön 8 órától, szombaton 7:30, 8:30,
9:30 órától, 

– gyerek és felnõtt úszásoktatás,
– csoportos gyógyúszás.
A foglalkozásokra az elõzetes

bejelentkezés kötelezõ! 
A Borbála fürdõ telefonszámai:

62/ 517-520, 30/336-98-53.

Külcsíny, belbecs
Az Algyõi Hírmondó történeté-
ben fontos mérföldkõ volt a tava-
lyi év, mikor is részben színessé
változott az újság. A színesedés
nem volt zökkenõmentes: másfaj-
ta szerkesztési mechanizmusokat,
más jellegû tördelõ és nyomdai
munkát kívánt. Végül elõzõ, azaz
a 2009. évi májusi számunkkal ju-
tottunk el oda, ahová tartottunk.
Ez leginkább a nyomdai elõkészí-
tést végzõ új kollegánknak, Losjak
Lászlónak köszönhetõ, aki kreatí-
van, elkötelezetten foglalkozik a

nyersanyaggal, amibõl az újság fel-
épül. Azonban nemcsak tördelõt,
de nyomdát is váltottunk a múlt
hónapban: májustól az algyõi
Novum Nyomda gépein születik az
Algyõi Hírmondó. A külcsínyben
tehát közelítünk ahhoz, amit ide-
álisnak gondolunk, s ezt a külsõt
igyekszünk megtölteni tartalom-
mal, hogy külcsíny és belbecs
egyensúlyba kerülésével olyan la-
pot nyújthassunk át az Olvasónak,
amit örömmel vesz kézbe és szíve-
sen böngész át. A szerkesztõség
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Mit kínál, kik látogatják 
az www.algyo.hu honlapot?

1 hónap – több mint 16 ezer látogató

Örömmel tudatjuk a kedves honlap
látogatókkal, hogy 2009-re a
www.algyo.hu / algyo.eu, Algyõ nagy-
község hivatalos internetes honlap-
ja a lakosság és a településrõl érdek-
lõdök körében is napi/heti rend-
szerességgel látogatott portál lett.

A látogatottsági adatok alapján a
hónapról-hónapra folyamatosan nö-
vekvõ 1 havi oldalletöltések átlaga
meghaladta az 16000-t! Az elmúlt
idõszak adatai alapján: 2006. janu-
ár: 2.055; 2007. január: 8.882; 2008. ja-
nuár: 11.947; 2009. január: 16.335;
2009. április: 16.659 oldalletöltés.
Mindehhez most áprilisban már
5400 fölötti egyedi látogatás tarto-
zik, ami napi átlagos 182 látogatót
(555 megnyitott oldal) jelent. Vagyis:
2006. január: 1.137; 2007. január: 1.641;
2008. január: 3.118; 2009. január:
4.841; 2009. április: 5.463 látogató.

Köszönhetõ mindez mindenek-
elõtt az önök érdeklõdésének, a

folyamatos frissítésnek, az egyre
bõvülõ információknak. Javasolt
linkek: friss helyi hírek, hatályos
rendeletek, letölthetõ nyomtatvá-
nyok, napi frissítésû hírek, prog-
ramajánlók, buszmenetrend, az in-
tézmények hivatalos honlapjai,
sportajánlók, pályázati lehetõsé-
gek, médiaajánlatok és fényképga-
léria (fotóalbum). Továbbá ajánl-
juk az oldalunkon szereplõ politi-
kamentes hirdetési felületeket. Az
olvasók nagy része célzott böngé-
szõ, így mód van az oldalra helye-
zett reklámok révén az ön vagy vál-
lalkozása üzleti sikereit, kampánya-
it, ismertségét hatékonyan fokozni!
Amennyiben médiaajánlatunk fel-
keltette érdeklõdését, vagy kérdé-
se lenne a fent leírtakkal kapcso-
latban, kérjük írjon e-mailben az
informatikus@algyo.hu címre.

Csicsvári Attila
informatikus

Víz világnapjától a Föld napjáig tartó 
rendezvénysorozatunk programjairól

Megyei szintû 
természetismereti vetélkedõ

Iskolánk, ebben a tanévben is meg-
szervezte alsó tagozatosoknak a
„Csak együtt létezhetünk” címmel
meghirdetett megyei szintû ter-
mészetismereti vetélkedõt, mely a
Madarak és Fák Napjához kapcso-
lódott. Csongrád megye általános
iskoláiból 16 csapat nevezett, így az
idei versenyt a faluház nagyter-
mében rendeztük meg. Minden
csapat elõzetes feladatként 3 per-
ces elõadással készült az év fájá-
ról, a mézgás égerrõl és az év ma-
darairól, a kék vércsérõl és a ve-
tési varjúról; külön értékeltük a
csapatok ötletes kitûzõit. A komp-
lex természetismereti verseny ke-
retében sokrétû, színes feladatok
vártak a gyerekekre: betûkirakó,
növények felismerése és színezé-
se, a szabadban memóriajáték és
puzzle-vadászat. Az algyõi Vámos
Cukrászda jóvoltából egy 100 sze-
letes tortával kedveskedhettünk

minden résztvevõ gyereknek és
pedagógusnak; valamint a Flór-
atom Kft. jóvoltából minden fel-
készítõ pedagógus egy-egy szál
gerberát is kapott. Külön szeret-
nénk megköszönni az Algyõi Fa-
luház, Tájház és Könyvtárnak a
verseny megrendezéséhez nyúj-
tott segítségét. A megyei szintû ter-
mészetismereti vetélkedõnk az Al-
gyõi Általános Iskola, a HUN-
NIAREG Pedagógiai Intézet és a
Csongrád Megyei Közoktatási Köz-
alapítvány támogatásával valósult
meg.

Versenyünkre jól felkészült csa-
patok érkeztek, melyet az eredmé-
nyek is alátámasztanak: Az algyõi
versenyzõk közül I. helyezést ért
el a Zöld szemfülesek csapat: Qell
Péter 2. osztályos, Németh Éva 3.b és
Bezdán Dóra 4.a osztályos tanuló
(felkészítõ pedagógus: Szabóné 
Kálmán Mária, Ördöghné Pungor 
Erzsébet és Torma Tiborné). 

Szebeni Lászlóné
szervezõ pedagógus

Rendhagyó környezetismeret 
óra egy biokertben

Az 1.a és az 1.b osztály tanulói kör-
nyezetismeret óra keretében egy
biokertbe látogattak el. Magyar
Józsefné ajánlotta fel az elsõsöknek,
hogy szívesen megmutatja a kert-
jét, mely egy igazi kis „paradi-
csom”. Tele van szebbnél-szebb vi-
rágokkal, gyógynövényekkel. Min-
den növényrõl rövid kis ismerte-
tõt is hallhattunk, mely lekötötte

a gyerekek figyelmét, kíváncsian
hallgatták; a gyógynövények fel-
használásához is kaptunk hasznos
tanácsokat. Megfigyelhettük a ka-
ticabogarakat, csigákat, de arra is
kaptunk ötletet, hogy a vakond ho-
gyan ûzhetõ el a kertünkbõl. A
komposztálás fontosságáról is szó
esett.

1.a és 1.b osztály tanulói
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Üléseztek az algyõi önkormányzati képviselõk
Több mint húsz témát vitattak meg
május 27-i ülésükön az algyõi kép-
viselõk. A nagyközség önkormány-
zati testületének munkáját dr. Pi-
ri József polgármester irányítot-
ta.Módosították a képviselõk az
idei költségvetési rendeletet töb-
bek között azért, mert idõközben
pályázati bevételek és állami tá-
mogatás érkezett. De új igény is in-
dokolta a korrekciót. 

Konténer-ovi
Örvendetesen növekszik az algyõi
gyerekek száma, ezért a Szivár-
vány Óvodában egy újabb, a nyol-
cadik csoport indítására is igény
mutatkozik. Jelenleg 7 csoportban
180 kicsivel foglalkoznak, szeptem-
bertõl várhatóan 208-ra nõ az ovi-
sok száma. Ám az intézményre je-
lenleg ki lehetne tenni a „Meg-
telt!”-táblát. Ezért döntöttek, hogy
mielõbb bõvíteni kell az ovit. A
testületi ülésen fölmerült a köny-
nyûszerkezetes épületszárny föl-
húzása, illetve az úgynevezett kon-
téneres „készen kapható” megol-
dás. Ezek áráról, elõnyeirõl és hát-
rányairól is hosszan vitáztak a kép-

viselõk. Azt is nagyító alá tették,
hogy azt az ovi udvarán, vagy a
Gyeviép telephelyén állítsák-e föl.
Végül a testület döntött: a pótóvo-
dát úgynevezett konténeres meg-
oldással az intézmény udvarán ala-
kítják ki, s növelik az intézmény
dolgozóinak számát. Így szeptem-
bertõl az algyõi Szivárvány Óvo-
dának lehet nyolcadik csoportja
is. A Szivárvány Óvoda házirend-
je is zöld utat kapott: többek kö-
zött azt rögzítették, hogy az intéz-
mény 5.30-tól 17 óráig tart nyitva,
a nevelési év szeptember 1-jén kez-
dõdik és augusztus 31-én zárul,
de természetesen szorgalmi és nyá-
ri idõszakra osztódik. E dokumen-
tum kitér például a gyermekek ét-
kezési rendjére, jogaira, de köte-
lességeire is. 

Legfeljebb 2 óráig
Élénk vitát váltott ki a vendéglá-
tóhelyek éjszakai nyitva tartási
rendjének szabályozása. Nem cso-
da, hiszen a nagyközségben 25
vendéglátóhely mûködik, s ezek
közül 6 nyitva tartási ideje 22 óra
utánra nyúlik. Az ilyen kocsmák,

Az algyõiek javaslatait is várják
Kitüntetõ címek adományoznak

Algyõ Nagyközség Képviselõ-
testülete idén is adományozni kí-
ván „Algyõ Díszpolgára” címet,
„Algyõ Községért” kitüntetést, il-
letve „Alkotói Díjat” és „Elismerõ
Oklevelet”.  

A címek adományozásának rend-
jérõl szóló 18/2007. (X. 3.) Önkor-
mányzati rendelet alapján az elis-
meréseket a falu lakosai, a képvi-
selõ-testület bizottságai, a község-
ben mûködõ társadalmi szerveze-
tek és közösségek kezdeményezhe-
tik. A testületi döntést követen a
címeket dr. Piri József polgármester
adja át az Algyõ Napja alkalmából
rendezett ünnepi testületi ülésen.

Algyõ Nagyközség Önkormány-
zata tisztelettel kéri a lakosságot,
valamint a társadalmi szervezetek
vezetõit, hogy legkésõbb június
22. (hétfõ) napjáig a polgármes-
teri hivatalba szíveskedjenek írás-
ban eljuttatni javaslataikat, hogy
a kitüntetésekben az arra legmél-
tóbb személyek részesülhessenek és
a képviselõ-testület a július havi
testületi ülésén fenti ügyben dön-
tést hozzon.

*
A „Virágos Algyõért Cím” kate-

góriái: „A legszebb virágos elõ-
kert”; „A legvirágosabb ablak, er-
kély”; a „Tiszta udvar, rendes ház”;
a „Közönség-díj”.

A „Virágos Algyõért Cím” adomá-
nyozására évente egy alkalommal
az ad hoc bizottság alakul, amely
szakemberek közremûködésével
dönt. A „Tiszta udvar, rendes ház”
kategóriában minden év augusz-
tus 31-ig lehet nevezni, a „Közön-
ség-díj”-as kategóriára a faluház-
ban, minden évben kiállításra ke-
rülõ fotók alapján, augusztus 31-ig
lehet szavazni. 

Ügyintézõk: 
– Címek adományozása: Bereczné

Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és
sportreferens (62/517-517/132,
nora.kozoktatas@algyo.hu). Postai cím:
6750, Algyõ, Kastélykert utca 40.

- „Virágos Algyõért Cím” és ka-
tegóriái: Dohány Renáta, GYEVIÉP
NKFT., 62/267-567, gyeviep@
t-online.hu

Dr. Varga Ildikó
jegyzõ

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban 

Fogadóórán várják a polgárokat
az önkormányzat vezetõi szerdán-
ként 14-17 óra között Algyõ Nagy-
község Polgármesteri Hivatalában
(6750, Algyõ, Kastélykert utca 40.). 

Június 10. és június 24.: dr. 
Piri József polgármester;

Június 3. és június 17.: Mol-
nárné Vida Zsuzsanna alpolgármes-
ter várja az érdeklõdõket.

(További információ: Algyõ, pol-
gármesteri hivatal – telefonszám:
62/517-517, villámposta: ph@
algyo.hu, honlap: www.algyo.hu )

diszkók közelében élõk rendre pa-
naszkodnak a fogadóórákon és
más fórumokon, hogy oda az éj-
szakai nyugalmuk az idõnként it-
tas, és gyakran hangoskodó ven-
dégek, a nyári melegben nyitott
ablaknál mulatozók miatt. A vitat-
kozó képviselõk között akadt, aki
éjfélkor minden vigalmat bere-
kesztene az algyõi polgárok több-
sége nyugalmát õrizve. Más a fia-
talok helyi szórakozási lehetõsé-
geinek bõvítése érdekében az el-
sõ hajnali autóbusz indulásához
közelítené a diszkó nyitva tartá-
sát. Végül a többség úgy döntött,
hogy a cukrászda, italüzlet és egyéb
vendéglátóhely hétfõtõl csütörtö-
kig és vasárnap hajnali 5 órától
23 (a zenés szórakozóhely, vagyis
a diszkó 24) óráig, míg pénteken,
szombaton és munkaszüneti na-
pokon 5-24 (a zenés szórakozó-
hely 05-02) óra között tarthat nyit-
va – július 1-jétõl. A rendelet be-
tartását a rendõrök és a faluvédõk
is ellenõrzik. A szabályt megszegõ-
ket 30 ezer forint bírsággal is bün-
tethetik.

A közterületi szeszesital fogyasz-
tást jogszabály tiltja. A további he-
lyi korlátozással foglalkozó rende-
letet a képviselõk most levették
napirendrõl, de a következõ ülé-
sükön errõl is döntenek.

A nemdohányzók védelmére, a
cigizés egészségkárosító hatása mi-
att az algyõi önkormányzat is meg-
alkotta saját rendeletét. Ez tiltja a
dohányzást például a játszótere-
ken, az intézményei és a templom
fõbejárata elõtti járdán. A kijelölt
dohányzóhelyek kivételével tilos a
„füstölgés” például a Borbála für-
dõ, a szabadidõközpont, a sport-
központ területén – július 1-jétõl.
A szabálysértõknek bírságot kell
fizetniük.

Bevált a közfoglalkoztatás
Közvilágítási rendszert építenek

ki a Borbála fürdõ parkolóinál,
ami növeli a fürdõzõk vagyontár-
gyainak biztonságát – határoztak
a képviselõk. Abban is egyetértet-
tek, hogy e köztéri lámpák csak a
fürdõ nyitva tartási idejében mû-
ködjenek, ezért annak villanyhá-
lózatához csatlakozzanak. 

A testület foglalkozott a Tisza-
virág utcában található gördesz-
ka, görkorcsolya és bmx-pálya fel-
újításának ügyével, de sokallta az
elé tett árajánlatot. 

Tájékozódtak a képviselõk – töb-
bek között – az Állami Számvevõ-
széknek a települési önkormány-
zatok tulajdonában lévõ zöldterü-
leteket ellenõrzõ jelentésérõl, to-
vábbá a belsõ ellenõrzésekrõl.

Felülvizsgálta a testület a Sze-
gedi Kistérségi Többcélú Társu-
lása, illetve saját intézményei ala-
pító okiratait.

A közfoglalkoztatási terv végre-
hajtását (19 eddigi munkanélküli
elhelyezését) is nagyító alá tették
a képviselõk. Megállapították: az
az Út a munkához programba 14
algyõit sikerült bevonni. A Gye-
viép Nkft. 5 parkgondozót, 1 ta-
karítót; a faluház 1 takarítót; az
iskola 1 adminisztrátort és 1 ud-
varost; az ESZI és az óvoda 1-1
konyhai kisegítõt és 1-1 udvarost;
a polgármesteri hivatal 1 admi-
nisztrátort alkalmaz jelenleg is. Az
ilyen munkavégzésre 4-en egész-
ségi okok miatt bizonyultak alkal-
matlannak, 2-en pedig elutasítot-
ták a felajánlott munkát. Folytató-
dik a program: például az Alsó-Ti-
sza Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság szegedi sza-
kaszmérnöksége 5 személynek ad-
na munkát. 

Végül pályázati lehetõségekrõl
döntöttek a képviselõk. Zárt ülé-
sen pedig a Gyeviép Kht., az AKTV
Kft. és a Gyevitur Kft. múlt évi
munkájáról szóló beszámolót vitat-
ták meg. P. I.



4 G y e r e k e k n e k  é s  s z ü l õ k n e k 2009 június Hírmondó

Nyertes pályázatokkal fejleszthetõ az oktatás
Az Algyõi Általános Iskola 9,5 mil-
lió forintot a Szivárvány Óvoda 4
millió forintot nyert a kompetencia
alapú oktatási program eszközeinek
beszerzésére a HEFOP-3.1.3/B-09/03
pályázati kiíráson. A projekt kere-
tében oktatási eszközöket, digitális
oktatási tartalmakat, kis értékû tár-

gyi eszközöket vásárolnak. A nyer-
tes pályázat megvalósítása emelni
fogja településünk nevelési-oktatá-
si színvonalát. A digitális tartalom-
hordozók és a nyomtatott oktatási
anyagok könyvtári állományba fog-
nak kerülni. Jelenleg a támogatási
szerzõdések megkötése zajlik.

Tavaszi sportversenyek
Elkezdõdtek a versenyek a gyere-
kek nagy örömére! Célunk: a mo-
tiválás, a versenyzési lehetõség biz-
tosítása, a gyerekek mozgáskultú-
rájának és a reális önértékelésének
kialakítása; az egészséges életmód-
ra nevelés.

Futók
Az április 7-én az alsó tagozatosok
számára megrendezett iskolai fu-
tóversenyen a következõ eredmé-
nyek születtek: 1–2. osztályos lá-
nyoknál: I. helyezést ért el Bukor
Anna 1.b, II. lett Sárkány Alexand-
ra 2. osztályos és III. Tóth Vanessza
2. osztályos tanuló; 1-2. osztályos
fiúknál I. helyezést ért el Nemcsók
Balázs 2. osztály, II. lett Kalusi Zsolt
1.a és III. lett Rózsa Alex 2. osztá-
lyos tanuló; 

3-4. osztályos lányoknál: I. he-
lyezett lett Molnár Fanni 4.a, II.
lett Gyõrfi Kinga 4.b és III. lett Né-
meth Éva 3.b osztályos tanuló; 3-4.
osztályos fiúknál: I. helyezett lett
Bozóki Richárd 4.a, II. lett Demeter
Géza 3.b és III. lett Kõmûves Ádám
3.a osztályos tanuló. 

Atléták
Az alsó tagozatos diákok április
24-28. között házi atlétikaverse-
nyen mérhették össze tudásukat.
A versenyen az alábbi eredmények
születtek: az I. korcsoportban
(40m-es futásban és kislabda ha-
jításban) a lányoknál I. helyezett
lett Jaksa Vivien 3.a, II. lett Mol-
nár Viktória 2. osztályos és III. lett
Gábor Zsófia 2. osztályos tanuló; a
fiúknál I. helyezést ért el Bodó Já-
nos 4.a, II. lett Bálint Márk 3.a és
III. lett Dávid László 3.a osztályos
tanuló; a II. korcsoportban (60m
futásban, kislabda hajításban és
távolugrásban) a lányoknál I. he-
lyezést ért el Bangó Alexandra 4.a,
II. lett Molnár Fanni 4.a és III. lett
Szaniszló Varga Erzsébet 3.b osztá-
lyos tanuló; a fiúknál I. helyezést
ért el Bozóki Richárd 4.a, II. lett
Szvetnyik Martin 4.a és III. lett Ilia
Róbert 4.a osztályos tanuló.

Sportmajális
Május 2-án Sportmajálissal várták a
mozogni vágyókat a Sportközpont-
ba. Diákjaink a napot egy kis futás-
sal kezdték az edzõteremtõl a sport-
központig, kísérték õket Malustyik
Mihályné, Varga Ágnes és Retkes Zsolt
pedagógusok. A célnál ugrálóvár
várta a gyerekeket, majd szivacské-
zilabdában mérhették össze erejüket
a kiskundorozsmaiak csapatával. Az

újonnan átadott strandröplabda pá-
lyán a HPQ Szeged Röplabda SE
játékosainak: Nacsa Gábornak, Bojti
Róbertnek, Bondor Tamásnak és 
Affentáller Gábornak a bemutató játé-
kát nézhették meg az érdeklõdõk.
Késõbb kicsik és nagyok is közelebb-
rõl is megismerkedhettek a strand-
röplabdázással. Kötetlen, felhõtlen
szabad játék volt a jellemzõ ezen a
napon.

Magosi Krisztina

Kerékpártúra
Az Egészséghét keretében rendez-
ték meg május 8-án az alsósok szá-
mára a kerékpártúrát. Az alsós gye-
rekek családjukkal közösen vettek
részt a programon, ahol kellemes
napsütésben tettük meg a 23 km-t.
A töltésen madártávlatból megte-
kinthettük az épülõ M43-as út híd-
ját. A családtagok védõszárnyai tet-
ték biztonságossá a hazafelé vezetõ
utat. Jó volt együtt „kerekezni”!

Köszönöm a szülõknek, család-
tagoknak, résztvevõknek, hogy el-
kísérték csapatunkat a kerékpár-
túrára.

Varga Ágnes
testnevelõ 

*
Az Egészséghét keretein belül mi
a felsõs diákokkal a Holt-Tiszáig
kerekeztünk. A túrát egy 300 mé-
teres „gyorsasági szakasszal” tettük
izgalmasabbá, melyet meggyõzõ
fölénnyel Süli Bence 7.a osztályos ta-
nuló nyert. Útközben gólyákat,
szürke gémeket is láthattunk és
hihetetlen színpompában- virág-
zó pipacsokban, kamillákban és
gólyahírekben- gyönyörködhet-
tünk. A Holt-Tiszánál rövidebb
ideig idõztünk, ahol megnézhet-
tük, mit fogtak ki a horgászok és
láthattuk hogyan virágzik a hínár.
A túra végén mindenkinek jól esett
a hûvös kétgombócos fagylalt a
melegben. A kerékpártúrára elkí-
sérte kis csapatunkat Bodó Gyula és
Miklós Attila, akiknek ezúton sze-
retnénk megköszönni, hogy pén-
tek délután velünk tartottak. 
Malustyik Mihályné és Koczka Ágnes

szervezõ pedagógusok

EELLÕÕJJEEGGYYZZÉÉSS  FFEELLVVEESSZZEEKK

CCSSIIRRKKÉÉRREE
FFEEHHÉÉRR  HHÚÚSSHHIIBBRRIIDD  22,,66  KKGG--OOSS  440000  FFTT//KKGG

SSZZÍÍNNEESS  HHÚÚSSHHIIBBRRIIDD  445500  FFTT//KKGG

KKEETTTTÕÕSS  HHAASSZZNNOOSSÍÍTTÁÁSSÚÚ  550000  FFTT//KKGG

KKIISSTTEERRMMEETTÛÛ  TTOOJJÓÓ  JJÉÉRRCCEE  660000  FFTT//KKGG

ÉÉRRKKEEZZIIKK::  JJÚÚNNIIUUSS  2277--ÉÉNN  

SSZZOOMMBBAATTOONN  88..3300  ÓÓRRAAKKOORR..

AALLGGYYÕÕ,,  BBEERREEKK  UU..  2222..  TTEELL..::  6622//226677--009933

Megbízható, nem italozó kõmûves
mindenféle munkát vállal: felújítás,

belsõ átalakítás, új kivitelezés,
burkolás.

Referenciát adok.
Tel.: 06/20-482-4792,

06/30627-4847, 
E-mail: daroczilaszlo@t-online.hu

VILLANYSZERELÉSI
MUNKÁT VÁLLALOK.
Tel.: 06/30/636-55-21.

FÛTÉSSZÁMLÁJÁT 20–30%-KAL IS 
CSÖKKENTHETI, HA NYÍLÁSZÁRÓIT KICSERÉLI!

Minõségi MÜANYAG-FA NYÍLÁSZÁRÓK 
egyedi méretre gyártása, forgalmazása, beépítése,

– teljeskörû körû lakásfelújítás,
– külsõ homlokzati hõszigetelés garanciával.

CÉGÜNK 10 ÉVES SZAKMAI 
TAPASZTALATTAL, REFERENCIÁVAL RENDELKEZIK.

Ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat készítés.
Napkollektorok forgalmazása.

TAVASZI AKCIÓ! 20% KEDVEZMÉNY A LISTÁRÓL!

Területi képviselõ: Kõmûvesné Elekes Valéria
Telefonszám: 20/9384-102, Algyõ, Egészségház u. 8.  

HOMLOKZATI ÉS 
GURULÓÁLLVÁNY 

BÉRELHETÕ.

AZ ÁLLVÁNYOKRÓL

ÉRDEKLÕDHET ÉS

HÕSZIGETELÉSRE

ELÕJEGYZÉST KÉRHET A

06-30/987-40-60-AS

TELEFONON.

„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
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Az örök életû fák
Szomorúan néztük a gyerekekkel,
hogyan vágták ki az öreg fákat az
óvoda udvarán. Sivító fûrészek, nagy
teherautók és szorgos emberek dol-
goztak azért, hogy a szél a korhadt
fák ágait le ne törje, esetleg balese-
tet is okozva. Sajnáltuk a nagy lom-
bú fákat, melyeknek árnyékában
nyáron sokat hûsöltünk. A bánat-
nak most vége! A gyerekeket nagy
meglepetés fogadta, mikor hétfõ

délelõtt kimentek az udvarra. Egy
gyönyörû kismozdony várt rájuk,
melyet a kivágott fák egyikébõl az
OFF ROAD Klub tagjai készítettek.
Boldogan „utaztak” rajta az elkép-
zelt tájakra. Köszönet Varga Zoltán-
nak, az OFF ROAD Klub elnökének
és lelkes csapatának az ötletes új já-
tékért, mely rövid idõ alatt a gye-
rekek kedvence lett!

Óvónõk

Kirándultak a Süni csoportosok 

Színházi elõadások az ovisoknak
Kedves bábelõadáson vettek részt
az ovisok májusban. A faluházban
a Kalap kaland címû mesét nézhet-
ték meg a gyerekek a Budai báb-
színház elõadásában. Izgalommal
figyelték, hogy Világjáró Viktor (Cs.
Szabó István) kirándulása közben,
hogyan veszíti el kalapját, hogy csa-
varog el kis mókuskája, és persze
azt, hogy végül hogyan találnak
egymásra a történet végén. Az elõ-
adás sikerét mosolygós gyermek-
arcok tükrözték és vastapssal kö-
szöntek el a kedves „csavargóktól”.

Az óvoda udvarán május 22-én
meglepetés várta a gyerekeket.  A
Micimackó Vándorszínház látoga-
tott el hozzánk. Az elõadáson va-
rázsszõnyeggel repültünk Agrabah
városába, ahol Aladin és Jázmin
kalandos történetével ismerked-
tünk meg. A palota csodás világát
a színes díszletek és jelmezek va-
rázsolták elénk. A nap végén új
élményekkel gazdagodva öröm-
mel mesélték szüleiknek a csoda-
lámpa történetét. 

Szalainé Erika

Megérkeztünk!

Jaj, de elfáradtunk!

Nyári szüneten a drámások
Az algyõi faluház drámacsoport-
ja, a Nevesincs Társulat a nyári
idõszakban szabadságra megy. Ta-

lálkozunk legközelebb: szeptem-
ber 4-én, pénteken 16 órakor a fa-
luházban.  Bereczné Lázár Nóra

MEGEMLÉKEZÉS!
Az Algyõi Általános Iskolából 1978-ban ballagott 

8. b osztály õszinte részvéttel emlékezik 

BACSA JULIANNA, HOFFMANN ERZSÉBET, 
DRÁVAI MIHÁLY, SZABÓ ANDRÁS

osztálytársaikra, akikkel már csak gondolatban 
lehetnek együtt az osztálytalálkozón.

Közlekedési verseny
A Szegedi Rendõrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya által az
5-8. osztályosok részére kiírt Kerék-
páros Iskola Kupa városi döntõjén
iskolánk tanulói a következõ helye-
zéseket érték el: VIII. helyezést ért
el Samu István 7.a, XIII. helyezést
Süli Bence 7.a és XIX. helyezést
Gyõrfi Dávid 6.a osztályos tanuló.
A diákoknak KRESZ-tesztet és ke-
rékpáros ügyességi feladatokat kel-
lett kitölteniük. Felkészítõ taná-
ruk Retkes Zsolt.

A Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium által meghir-
detett „Serdülõkorú általános isko-
lás tanulók országos közlekedésre
nevelési versenye” megyei forduló-
ján Bíbor Viktória 7.a osztályos tanu-
ló IV. helyezést ért el; „Kisiskolások
országos közlekedésre nevelési ver-
senye” megyei fordulóján Márta
Csenge 3.b osztályos tanuló indult el.

Felkészítõ tanáraik: Dobó Gyöngyi
és Retkes Zsolt.

Retkes Zsolt szervezõ pedagógus
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Zenei hírek
A Pro Musica Zeneiskola április
23-án rendezte meg házi verse-
nyét Szegeden az iskola kamara
termében (Szeged, Fõ fasor 68.)
Az Algyõi Iskolából öt növendék
szerepelt sikeresen. Kecskeméti Zsa-
nett, Bacsa Vivien, Németh Éva
„Arany Minõsítést”, Szûcs Lilla és
Vágó Angéla „Kiemelt Arany Minõ-
sítést” szerzett.

*

A Csongrád Megyei Kistelepülések
Mûvészeti Iskoláinak Hangszeres
Versenyét Csengelén tartották áp-
rilis 25-én. Az algyõi iskolát Vágó
Angéla és Szûcs Lilla képviselte. Sa-
ját korcsoportjukban mindketten

I. helyezést értek el. Felkészítõ ta-
náruk dr. Zomboriné Gergely Klára.

*

Májusban és júniusban nyilvános
évzáró hangversenyekre kerül sor
az óvodában és az iskolában.

*

Május 27-én, a Szeged Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata rende-
zésében nyílt meg a XIX. Szege-
di Rajzpedagógus Tárlat. Ennek
megnyitóján zongorán közremû-
ködtek Vágó Angéla és Szûcs Lilla
a Pro Musica Zeneiskola növen-
dékei. 

Dr. Zomboriné Gergely Klára

Angol bemutató az oviban
Az óvodai angol nyelvû foglalkozás-
ra, május 25-én a szülõk meghívást
kaptak Nagy érdeklõdés, figyelem kí-
sérte a gyermekek és Tálas Katalin
óvodapedagógus közös munkáját. A
hangulatos, pergõ bemutatót angol
nyelvi játékok, dalok színesítették.

Nagyon örültünk a lehetõség-

nek, hogy bepillanthattunk az an-
golnyelv oktatásának rejtelmeibe.
Köszönjük a sok türelmet, mellyel
Katika tanítgatja gyermekeinket!
Reméljük, a következõ évben is ta-
lálkozhatunk egy hasonló szép nap
keretében!

Egy elégedett Szülõ

Zenedélután az óvodában 
A Pro Musica  zenei tehetséggon-
dozás záró foglalkozásán, május
13-án délután kedves kis mûsor
keretében adtak ízelítõt zenei is-
mereteikbõl, azok az ovisok, akik
idén Zomboriné Gergely Klárika né-
ni irányításával barangoltak a ze-

ne világában. A bemutatót az al-
gyõi általános iskola alsó tagoza-
tos tanulóinak fellépése tette még
hangulatosabbá. A közönség a mû-
sort és a fáradhatatlan pedagógus
munkáját lelkes tapssal köszönte
meg. 

RRUUHHAAVVÁÁSSÁÁRR  
MMIINNDDEENN  HHÉÉTTFFÕÕNN,,  SSZZEERRDDÁÁNN  ÉÉSS  

SSZZOOMMBBAATTOONN  77  ÉÉSS  1122  ÓÓRRAA  KKÖÖZZÖÖTTTT  
AA  FFAALLUUHHÁÁZZ  MMÖÖGGÖÖTTTTII  PPAARRKKOOLLÓÓBBAANN..

NNõõii,,  fféérrffii  ééss  ggyyeerrmmeekkrruuhháázzaatt,,  llaakkáásstteexxttiill,,
eexxttrraa  mméérreettûû  nnyyáárrii  rruuhháákk  44xxll--ttõõll  1100xxll--iigg,,

aakkcciióóss  ootttthhoonnkkáákk  880000  FFtt--éérrtt,,
aakkcciióóss  nnõõii  bbllúúzzookk  999999  FFtt--éérrtt..

„Nemcsak  a húszéveseké a világ!”
Zenés-táncos nosztalgia-est élõzenével

szombatonként 18 órától
Szegeden, a Deák Ferenc Gimnáziumban.

Zenész: Sándor Csaba.

Asztalfoglalás telefonon: a 268-078,
illetve a 06/20-335-5479-es számon.

Gercsó Lángos

PEDIKÛR, MANIKÛR, JAPÁN MANIKÛR,
PARAFINOS KÉZ-, LÁBÁPOLÁS ALGYÕN,

A BORBÁLA FÜRDÕBEN
Kedd, csütörtök: 16.00–19.00 

Szombat, vasárnap: 9.00–13.00

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)

Algyõ, 
Komp u. 21

Rendelésfelvétel: 
Telefonon: 

62/267-660
30/281-943-1

Házias Lángos Töltött Lángos

Pizza

Palacsinta

HamburgerHot- Dog

Gercsóné Terike a nyár folyamán hosszabbított 
nyitva tartással, délután is várja új és régi vendégeit!
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Garabolyos ünnepek…
Miért nincs Algyõn piac?

„Hogy a tojás, Kedveském?” „Ócsóbban
nem adja?” „Jaj, hallotta, mi történt? A
Jóskának már megint kitette a szûrit az
asszony!” „Na, de assé köll félteni!” Ma-
napság hol hallhatunk Algyõn ilyen, és
ehhez hasonló mondatokat? Szomorúan
kell megállapítanunk, hogy a piacon biz-
tos nem, mert az bizony nincs szeretett köz-
ségünkben. Pedig Piac terünk van, igaz,
piacolók nélkül. Idõs gyeviekkel való be-
szélgetéseim során gyakran merül föl ez
a kérdés: Miért nincs Algyõn piac? Va-
lamikor a piaci napokat Garabolyos ün-
nepeknek hívták. Gazdák, gazdasszony-
ok szép ruhába öltözve, legszebb portéká-
jukat kínálták garabolyaikból, gyékénye-
ikrõl, ki ácsorogva, ki zsámolyon, sám-
lin üldögélve. Pezsgett az élet. Sokan nem
vásárolni mentek, hanem csak nézelõd-
ni. Találkozni a falubéliekkel, barátok-
kal, „felszedni” a legfrissebb „híreket”,
köszörülni a nyelvüket esetleges ellensé-
geiken. Belegondolva, a piac, akár sze-
lepnek is felfogható: ott beszélhettek, ki-
beszélhettek, s nem utolsó sorban olcsón,
szép portékát vehettek. S kiét? Hát a he-

lyi gazdák terméseit, terményeit. Õseink
számtalan kisebb, és egy-két nagyobb vál-
ságot is átéltek, sõt: túléltek! Meggyõzõ-
désem, hogy – többek között – éppen az
ilyen helyi piacoknak, „vásároknak” kö-
szönhetõen. Felhívom a Tisztelt Olvasó
– és esetleg az ügyért tenni tudó illetéke-
sek – szíves figyelmét a jelenlegi nehéz gaz-
dasági helyzetre, melyet a 20-as, 30-as
évekbelihez hasonlítgatnak a szakértõk.
Egy közös a „történetekben”, hogy mi is
szeretnénk túlélni. Ha helyzetünk köny-
nyítésének egyik eszköze a piac lehet, a
boltinál olcsóbb áraival, a helybéli õster-
melõknek lehetõséget adó értékesítési for-
májával, akkor érdemes lenne megfon-
tolni szabályozott keretek közötti életre hí-
vását. Hangsúlyozni kívánom, hogy e
cikk megírásával nem a spanyolviasz is-
mételt feltalálása volt a szándékom, csak
egy, a község polgárai körében egyre erõ-
södõ, s mára talán igényként is felmerü-
lõ gondolat felszínre hozatala. Csúnya szó
a recesszió, szerintem a Garabolyos ün-
nep szebben cseng. Viszont látásra a pi-
acon! H. G.

Tudni illik, mi illik
Jótanácsok fürdõzõknek

A fürdõkben, strandokon, uszo-
dákban megkezdõdött az igazi
strandidõszak. Miképp vigyázzunk
értéktárgyainkra az önfeledt szó-
rakozás, kikapcsolódás, vagy rek-
reáció közepette is? 

A medencetérben vagy vízparton
soha ne hagyjuk õrizetlenül cso-
magjainkat! Ne vigyünk be drága
naptejet, úszó- vagy napszemüve-
get, márkás papucsot, törölközõt! Az
ilyen tárgyakért a fürdõk nem vál-
lalnak felelõsséget. Ajánlatos érté-
keinket megõrzõbe helyezni. A he-
lyi Borbála fürdõben viszont min-
den tekintetben vigyáznak ránk.
Zsura Zoltán fürdõvezetõtõl meg-
tudtuk: a fürdõ pénztáránál külön
kérhetjük értéktárgyaink megõrzé-
sét – az értékmegõrzõ szekrények
beszerzése már folyamatban van. 

Ne hagyjuk iratainkat, az autó

papírjait, fontosabb okmányain-
kat, pénzt, mobiltelefont, egyéb
értékeinket a parkoló személygép-
kocsinkban! A fürdõvezetés erre
is gondolt: a Borbála fürdõ meden-
cetere, teljes területe valamint a
parkoló õrzött, kamerával megfi-
gyelt terület. 

Amennyiben bûncselekmény
sértettjévé, áldozatává válunk:
azonnal szóljunk a fürdõ személy-
zetének, hogy megtegyék a szük-
séges intézkedéseket, illetve mie-
lõbb tegyünk bejelentést a rend-
õrségen, vagy hívjuk a 107-es, 112-
es segélyhívószámokat!

Ne feledjük, ha betartjuk a fenti
jó tanácsokat: nyugodtan gyógyul-
hatunk, szépülhetünk, felfrissülhe-
tünk a Borbála fürdõben, vagy más
választott wellness intézményben! 

Bereczné Lázár Nóra

Tavaszi zsongás 
a Mozgáskorlátozott Egyesületnél

Mint már két éve folyamatosan,
most is érdekes és vidám napokat
töltöttünk el együtt: megünnepel-
tük a húsvétot, megöntöztük hölgy
tagjainkat.

Hagyományosan a falunapon is
ott voltunk bográcsokkal felszerel-
kezve, jó marhapörkölttel és sült
hallal vendégeltük meg magun-
kat.

Miközben mi szórakoztunk,
Deszken, a megyei egyesületünk
vetélkedõjén Kocsisné Ildikó, Belo-
vainé Julika és Magyarné Anna kéz-
mûves tárgyaikkal arattak sikert.

Májusi klubfoglalkozásunkon
anyák napi megemlékezést tartot-
tunk Molnárné Rózsika saját és Ser-
mann József választott versével.

Május 20-án 45-en külön busz-

szal Pusztaszerre kirándultunk.
Megcsodáltuk a tanyai mûvészeti
alkotóház festményeit, feltöltõd-
tünk az Árpád domb magnetikus
energiájával, elbeszélgettünk a vi-
lág dolgairól. (Népes csoportunk
a fényképen látható.)

Már lapzárta után kerül sor a
házi horgászversenyükre május 27-
én, a Kormorán Horgász Egyesü-
let jóvoltából.

Június 10-i klubnapunkon fel-
köszöntjük a névnapjukat a II. ne-
gyedévben ünneplõket. 17-én a
tájházban, a tavalyi siker után, ka-
lácsot sütünk a kemencében.

Klubnapunkra várjuk a hozzánk
csatlakozni szándékozókat!

Sermann József
vezetõségi tag

Figyeljünk értékeinkre!
A meleg és a nyár közeledtével fo-
kozottan figyeljünk arra, hogy a la-
kóépület nyílászáróit, ablakait a szel-
lõztetés idején is tartsuk figyelem-
mel, attól függetlenül, hogy az abla-
kokra szúnyoghálót szereltetünk. Ha
nem tartózkodunk otthon, akkor zár-
juk be az ajtót és az ablakokat!

Amennyiben nyaralás vagy
egyéb szabadidõs tevékenység mi-
att több napra is õrizetlenül hagy-
juk az ingatlanunkat, arról minél
kevesebb személy tudjon!

További fontos tanács, hogy a
gépjármûvek ablakait ne hagyjuk
nyitott állapotban, ha azt õrizetle-
nül hagyjuk, továbbá az értékein-
ket ne hagyjuk a gépkocsiban, va-
lamint olyan helyen, hogy azt bár-
ki észrevegye és eltulajdoníthassa!

Strandon vagy sûrûn látogatott
helyen fokozottan figyeljünk érté-
keinkre, azokat, ha nem feltétlenül
szükséges, ne vigyük magunkkal.

A körzeti megbízottak a telepü-
lésen tartott közúti ellenõrzéseken
szerzett tapasztalatok alapján az
alábbiakra hívják fel a lakosság fi-
gyelmét. Ellenõrizzék, hogy a jár-
mû, mellyel közúti közlekedésben
vesznek részt, rendelkezik-e érvé-
nyes forgalmi engedéllyel, illetve
környezetvédelmi igazolólappal!

Az új típusú, plasztikkártyás veze-

tõi engedélyben rögzített adatokat
a jármûvezetõk nem tudják értel-
mezni. A vezetõi engedélyben rög-
zített adatok alapján sokan úgy gon-
dolják, hogy a vezetõi engedélyük a
kártya elsõ oldalán a 4(b) pontban
megjelölt idõpontig érvényes, de a
vezetõi engedély orvosi érvényessé-
ge a kártya hátoldalán a 11. pontban
megjelölt idõpontig érvényes. Az el-
sõ oldalon található idõpont a kár-
tya személyazonosság igazolásra szol-
gáló idõpontját jelöli.

További probléma, hogy a köz-
úton közlekedõ kerékpárosok nagy
többsége fényvisszaverõ és világí-
tóberendezés nélkül vesz részt a
közlekedésben. Tegyenek ellene,
hiszen saját és környezetünk biz-
tonsága érdekében fontos, hogy
lássunk és látszódjunk!

Kérdéseikkel munkaidõben ke-
ressék az algyõi körzeti megbízot-
takat, probléma, baj esetén pedig
hívják a segélyhívószámokat!

Az algyõi körzeti megbízottak
és telefonszámaik:

Tóth Gábor rendõr fõtörzsõrmes-
ter – 06/20/209-53-19;

Horváth Zoltán rendõr fõtörzsõr-
mester – 06/20/209-53-18.

Az algyõi körzeti megbízottak
fogadó órái: hétfõn 14-tõl 16 órá-
ig, szerdán 16-tól 18 óráig.
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Ladacross Bajnokság Tótkomlóson
Berkes István elsõ lett!

Második fordulóját tartották má-
jus 3-án, vasárnap a Ladacross Baj-
nokságnak. E tótkomlósi (Békés
megye) megmérettetésen több
mint 30-an vettek részt. Az algyõi
versenyzõ, Berkes István az elsõ he-
lyen végzett. 

A gépátadás már reggel hét óra-
kor elkezdõdött, majd az elõfu-
tamokkal folytatódott és a döntõ-
futamokkal zárult. A nyertes autó
paramétereirõl a versenyzõ csak
szûkszavúan nyilatkozott, nehogy
a többiek szakmai titkokat tudja-
nak meg. Elárulta, hogy a Lada
1200-as kasztni 1600-as motorral
fut, melyen kisebb átalakítások is
történtek, persze csak olyanok,

melyek nem sértenek versenysza-
bályokat. A következõ megméret-
tetés Pusztaottlakán lesz, június
14-én. 

Berkes István köszönetet mond
a támogatóknak: Algyõ Nagyköz-
ség Önkormányzata; Algyõi Falu-

ház, Könyvtár és Tájház; Bakos
Karosszéria- és gumiszerelõ Mû-
hely; Laguna sörözõ; Oláh Endre
Rádió 7, www.promenad.hu (Hód-
mezõvásárhely); Szívós Mihály és
családja; Varga Zoltán – Off Road
Klub a segítõ BARÁTOK (Algyõ);
Wolf Motor – Farkas Gábor (Sán-
dorfalva). Forrás: www.promenad.hu. 

Balskovics Dávid 
Bereczné Lázár Nóra

Aranyérmes az algyõi kajakos 

A Szegeden április 25-én megren-
dezett Hanzok Õrs Emlékversenyen
4000 méteres távon az algyõi kaja-
kos versenyzõ, Kopasz Bálint I. he-
lyezést ért el.

A 2009. április 26-án megrende-

zett Ausztria Maratoni Kajak Baj-
nokságán, Bécsben 20 kilométeres
távon osztrák, német, cseh, újzélan-
di versenyzõkkel küzdött meg a két
algyõi edzõ-versenyzõ – Demeter Irén
4., Kopasz Péter 4. helyezést ért el.

Megyei amatõr sakkbajnokság 
A 10. forduló eredményei: Algyõ –
Üllés 1 : 4; Sípos Kálmán – Nagy 
Zoltán 0 :1 ; Grószpéter Zoltán –
Papp Zoltán 0 : 1; Gonda András –
Balogh Ferenc 0 : 1; dr.Gonda János

– Rácz Gábor 1 : 0; Miklós Attila –
Gábor Géza 0 : 1.  A Mórahalom –
Maróczy SE  bajnokságot elhalasz-
tották, május 24-én rendezték meg.

Dr. Gonda János
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FFÖÖLLDDÜÜGGYYII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  AALLGGYYÕÕNN
FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSSII  MMUUNNKKÁÁKK::

tteelleekkmmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittûûzzéésseekk
ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,  ééppüülleett  kkiittûûzzééss,,  bboonnttáássii  tteerrvveekk

sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss  mmûûvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss
mmiinnddeenn  mmááss  ffööllddmméérrééssii  mmuunnkkaa......

EEGGYYÉÉBB  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK::  
iiggaazzssáággüüggyyii  ffööllddmméérrééssii  sszzaakkéérrttééss::  sszzaakkvvéélleemméénnyy  ppeerrmmeeggeellõõzzõõ  eelljjáárráássbbaann

iinnggaattllaann  éérrttéékkbbeeccssllééss
kköözzvveettííttõõii  eelljjáárrááss  lleeffoollyyttaattáássaa  vviittááss  ffeelleekk  kköözzöötttt..

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGÜÜNNKK::
sszzeemmééllyyeesseenn::hhíívváássáárraa  sszzeemmééllyyeesseenn  ffeellkkeerreessssüükk

tteelleeffoonn::  3300--221188--88995533  ffaaxx::  6622--442244--440044  eemmaaiill::  iinnffooggeeoo@@vvnneett..hhuu      
lleevvééllccíímm::  IINNFFOOGGEEOO  FFööllddmméérrõõ  IIrrooddaa  66772244  SSzzeeggeedd,,  PPááll  uu..  88//aa

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ingyenes kiszállással.

Csongrád megye területén.
Biztosításkötés kedvezõ díjakkal, 

Átírás ügyintézés GPS navigáció.

Érdeklõdni: Pataki László
Tel.: 30/336-2324 www.regiofinance.hu

Strandröpizni és kézizni is lehet a Borbála fürdõben
A hagyományos Algyõi Sportma-
jálist idén május 2-án tartották
meg – a nagyközség intézményei,
társadalmi szervezetei, magánsze-
mélyek részvételével. A rendez-
vényt az Algyõi Sportkör, valamint
az Algyõ Sportjáért Közalapítvány
szervezte. 

Az SPO-SIF-08 projekt keretében
készült el a Borbála fürdõ területén
felépített új strandröplabda pálya,
melyet Molnárné Vida Zsuzsanna al-
polgármester asszony, Zsura Zoltán
fürdõvezetõ, Dohány Renáta, a Gye-
viép Nkft. ügyvezetõje adott át. Dísz-
vendégek: a HPQ – Szeged Röplab-
da SE játékosai: Nacsa Gábor, Bojti
Róbert, Bondor Tamás és Affentáller
Gábor. Bemutató játékukat az algyõi
gyermekek és kísérõik, tanáraik kö-
vették: együtt ütögettek az Algyõi
Általános Iskola tanulói, kicsik és na-

gyok, Retkes Zsolt, Krucsó Ákos, Varga
Ágnes és Magosi Krisztina vezetésével. 

A pályán az elsõ strandröplabda
versenyt is megrendezték, melyre a
helyszínen is lehetett nevezni. Hely-
színi és elõnevezések: 1. csapat: Var-
ga Tamás – Ritter Tamás; 2. csapat:
Vidács Dávid – Szalai H. Ákos; 3. csa-
pat: Draxler Rita – Bakó Zsuzsa; 4.
csapat: Draxler Orsolya – Kovács-Zöldi
Aliz. Eredmények – 3-4. csapat: 25-
19; 1-2. csapat: 13-25; 3-2. csapat: 25-
20;  4-1.csapat: 23-25; 1-3. csapat:
15-25 ; 2-4. csapat: 25-11. Elsõ helye-
zett a 3. csapat, nyereménye kupa;
strandröplabda; 2. helyezett a 2. csap-
at, nyereménye strandröplabda, 2
póló; 3. helyezett az 1. csapat, nye-
reménye 2 póló; 4. helyezett a 4.csap-
at, nyereménye meglepetés játék.

A helyszínen lévõ gyerekek, felnõt-
tek megismerkedhettek a strand-

röplabdázással, kedvükre ütögettek.
Jutalom gyanánt meglepetésjátékot
játszhattak a válogatott fiúkkal.

Köszönet a rendezvény támo-
gatóinak: Algyõ Nagyközség Ön-
kormányzata, Algyõi Általános Is-
kola, Algyõi Faluház, Könyvtár és

Tájház, Algyõi Sportkör, Algyõ
Sportjáért Közalapítvány, Borbá-
la fürdõ (GYEVITUR KFT.), GYE-
VIÉP NKFT., Szivárvány Óvoda,
algyõi intézmények, civil szerve-
zetek, baráti társaságok.

Magosi Krisztina

Amatõr színjátszókat, 
díszletezõket keresnek

A Mandula Színház Alapít-
vány várja olyan fi-
atalok és felnõttek
jelentkezését, akik
kedvet éreznek az
amatõr színjátszás-
hoz. Várjuk továbbá
díszletfestésben, jelmez-
készítésben – varrásban szívesen

segítõk jelentkezését! Bárminemû
felajánlást, segítséget öröm-

mel fogadunk.
Elérhetõség: e-mail: 

mandulaszinhaz@freemail.hu 
Telefonszám: 

06/70/237-55-64.

Benyák Gábor

Algyõi reformátusok
Istentiszteletet tartanak az algyõi
reformátusok minden hónap 4.
vasárnapján (június 28-án) dél-

után 3 órakor a római katolikus
templomban.

Papp László református lelkész

Új helyre költöznek 
az idõsek gondozói

Az Algyõi Nõegylet mûködteti az
egyedül, vagy családi segítség nélkül
élõ idõseket gondozó hálózatot. Az
eddigi szolgáltatások – például há-
zi betegápolás és gondozás, gyógy-
szer felíratás, bevásárlás, postai csekk
feladás, szociális ügyintézés, tornáz-
tatás – mellett újdonság a rendsze-
res vérnyomásmérés. Az 5 képzett
szociális gondozónõ többnyire az
említett szolgáltatásokat igénylõ idõs
algyõiek házánál, vagy lakásán dol-
gozik, illetve intézi a rá bízott ügye-
ket. De fontos, hogy a gondozóköz-
pontot az eddigieknél könnyebben
megközelíthessék az idõs, eseten-
ként mozgásukban korlátozott em-
berek. Ezért Algyõn a Búvár utcá-

ban marad, de júniusban új, jól meg-
közelíthetõ, földszintes helyiségek-
be költözik a gondozási központ –
tudtuk meg Kovácsné Budai Évától.
A Nõegylet elnöke, a szolgálat veze-
tõje elmondta: a 30/97-28-229 szá-
mú mobilon, vagy Búvár utcai köz-
pontjukban továbbra is várják azok-
nak az algyõi idõseknek a jelentke-
zését, akik segítséget kérnek min-
dennapi életük megszervezéséhez.
A gondozó hálózat szolgáltatásait
igénybe vevõk számára a díjat jöve-
delmi viszonyaik alapján állapítja
meg az önkormányzat: a rászoru-
lók ingyen, a jobb anyagi helyzetû-
ek óránként 260 forintot fizetnek a
segítségért.
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Anyakönyvi hírek
SSZZÜÜLLEETTÉÉSS::
MMeeggsszzüülleetteetttt::  
MMooddookk--KKoovvááccss  ÁÁkkooss (2009. 04. 26.)
– anya: Kovács Helga, apa: Modok
Zoltán;

PPeerrnneekkii  ZZssoommbboorr (2009. 04. 29.) –
anya: Nagy Annamária Dóra, apa:
Perneki Zoltán.

Gratulálunk!

HHAALLÁÁLLOOZZÁÁSS::
EEllhhuunnyytt::
KKeeccsskkeemmééttii  LLaajjooss április 21-én;

BBeerréénnyyii  IIssttvváánn  JJáánnooss május 9-én.
Nyugodjék békében!

DDRR..  BBAAKKÓÓ  IILLDDIIKKÓÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Június 08-12. között: 08.00-tól 12.30 óráig.
Június 15-19. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Június 22-26. között: 08.00-tól 12.30 óráig.

Június 29-Július 03. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Július  06-10. között: 08.00-tól 12.30 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány 
hosszabbításának megszervezése

TTeelleeffoonnsszzáámmookk:: 06-62/267-202 06-30/635-4717.

DDRR..  KKOOVVÁÁCCSS  ÁÁGGNNEESS
fogszakorvos rendelése

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. TTeelleeffoonn::  226677--220022

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LLAAKKAATTOOSS  AALLBBEERRTTNNÉÉ  DDRR..  TTÓÓTTHH  MMÁÁRRIIAA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése minden héten

hétfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután); 
kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig.

TTeelleeffoonnooss  eelléérrhheettõõsséégg::  267-707, 06-30/6381-863

TTÖÖRRÖÖKKNNÉÉ  DDRR..  KKÁÁLLMMÁÁNN  AANNTTÓÓNNIIAA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendel>

június 08-tól  12-ig: 12.30–16.30 óra között;
június 15-tõl  19-ig: 07.30–12.00 órá között;
június 22-tõl  26-ig: 12.30–16.30 óra között;

június 29-tõl július 03-ig: 07.30–12.00 óra között;
július 06-tól  10-ig: 12.30–16.30 óra között.

TTeelleeffoonnsszzáámmookk:: 267-909 06-30/249-57008

DDRR..  MMOOLLNNÁÁRR  MMÁÁRRIIAA
gyermekorvos

MMoobbiillsszzáámm:: 06-30/96-33-756 TTeelleeffoonn:: 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. 
CCsseeccsseemmõõttaannááccssaaddááss: csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.

VVééddõõnnõõii  ffooggaaddóóóórraa:: csütörtökön 9-tõl 10 óráig.
TTeerrhheess  ttaannááccssaaddááss:: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 13 óráig.

RReennddeell::  ddrr..  SSáárrii  TTaammááss;;
HHeellyyee:: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.

ÖÖnnáállllóó  vvééddõõnnõõii  ttaannááccssaaddááss::  kedden 13-tól 15 óráig.
Algyõ, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234.

Elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

DDRR..  SSZZÍÍJJÁÁRRTTÓÓ  MMÁÁRRTTAA
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.

MMOOLL,,  OOTTPP,,  UUNNIIQQUUAA  EEggéésszzssééggkkáárrttyyáákkaatt  eellffooggaadduunnkk!!

GGYYEEVVII  PPAATTIIKKAA
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.

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett  rreennddeellééssii  iiddõõnn  kkíívvüüll::  OORRSSZZÁÁGGOOSS  
MMEENNTTÕÕSSZZOOLLGGÁÁLLAATT  KKÖÖZZPPOONNTTII  OORRVVOOSSII  ÜÜGGYYEELLEETTEE  
SSzzeeggeedd,,  KKoossssuutthh  LL..  ssggtt..  1155––1177..  TTeelleeffoonn::  447744--337744

Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; 
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 

másnap reggel 7.30 óráig.

Apróhirdetések
CCssoonnggrrááddoonn  aa  KKöörrööss--ttoorrookkhhoozz  kköözzeellii,,  TTii--
sszzaa--ppaarrttii  kkeerrtteess  ccssaallááddii  hháázz  eellaaddóó  vvaaggyy  éérr--
ttéékkeeggyyeezztteettéésssseell  sszzeeggeeddii//aallggyyõõii  kkeerrtteess  hháázz--
rraa  ccsseerrééllhheettõõ..  IIrráánnyyáárr::  1122  mmiilllliióó  ffoorriinntt..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  3300//221188--2222--2222..

EEllaaddóó  vvaaggyy  eellccsseerrééllhheettõõ..  SSáárrvváárroonn  kkeerrtteess

ccssaallááddii  hháázz  eellaaddóó  vvaaggyy  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell
11,,55  sszzoobbááss  sszzeeggeeddii//aallggyyõõii  ppaanneellllaakkáássrraa
ccsseerrééllhheettõõ..  IIrráánnyyáárr::  1122  mmiilllliióó  ffoorriinntt..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  3300//221188--2222--2222..

FFûûnnyyíírráásstt,,  kkeerrttrreennddeezzéésstt  vváállllaallookk..  
2200//336611--00115577
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Gyermeknap és repüléstörténeti emléknap
A gyermekek és a repülés szerelmesei népesítették be május utolsó hétvégéjén az algyõi szabadidõközpontot

KÕMÛVES VÁLLAL 
TELJES ÁTALAKÍTÁST,

BURKOLÁST, 
ÚJ HÁZ ÉPÍTÉSÉT.
KKEERREESSZZTTEESS IISSTTVVÁÁNN
Algyõ, Tiszavirág u. 64.

Tel.: 20/57-45-598.

FRISS 
TANYAI TOJÁS 

FOLYAMATOSAN
KAPHATÓ, LEGELÕN

TARTOTT ÁLLOMÁNY-
BÓL, TERMELÕI ÁRON!

ALGYÕ, 
KASTÉLYKERT u. 169.

Tel.: 20/914-51-12
20/591-88-48

ÖÖNNTTSSÜÜNNKK  TTIISSZZTTAA  VVIIZZEETT  AA  PPOOHHAARRUUNNKKBBAA!!
Nincs megelégedve a csapvizének minõségével?

Vízszûrõk, és RO víztisztító berendezés közül választhat, 
hogy javítsa ivóvize minõségét,tisztaságát. 

Fúrott kútra is felszerelhetõ a víztisztító készülék, 
amivel forrásvíz minõséget kapunk!

Naaggyy  hhaattéékkoonnyyssáággúú  vvíízzsszzûûrrõõkk,,  ééss  vvíízzttiisszzttííttóókk  bbeesszzeerreelléésssseell,,  
11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall  4422  000000  FFtt--ttóóll  116688  000000  FFtt--iigg..

Ingyenes vízvizsgálat: a saját csapjából folyó vizet a helyszínen
díjmentesen megvizsgálom.

NNAAPPEELLEEMM  AAKKCCIIÓÓ!!
40 W-os napelemek 42 000 Ft-ért

Töltésvezérlõ 6–10–20 A-es 19 000 Ft-tól
(pl.: 160W-os szett 240 000 Ft, 4 db 40 W-os napelem+20 A-es

töltésvezérlõ+1200W-os inverter)
IInnvveerrtteerreekk

12V-220V-os  300 W 10 800 Ft 12V-220V-os  600 W 28 000 Ft
12V-220V-os 1200 W 38 000 Ft 12V-220V-os 3000 W 120 000 Ft

ÉÉrrddeekkllõõddnnii:: 06-70/581-76-78
(+36-70/581-76-78) Bíbor József

Ismerkedés a repülõgéppel

Ugrálóvár Kiss Levente, a pünkösdi király

Arcfestés

A MOLDVAI CSÁNGÓK ÉVSZÁZADAI címû kiállítás megnyitójára jjúúlliiuuss  22--áánn  1177::0000  óórraa--
kkoorr  kkeerrüüll  ssoorr  a Faluház Galériában. A legkeletibb magyar népcsoport tárgyi emlékeit és
HHaarraannggoozzóó  IImmrree fotóit bemutató kiállítást SSzziilláággyyii--PPeerrjjééssii  KKaattaalliinn,, az Algyõi Tollforgatók
Körének tagja nyitja meg. Közremûködik: JJáávvoorrsszzkkyy  ZZoollttáánn (furulya) és KKrriisszzttiinn  RRóóbbeerrtt
(koboz).A kiállítás megtekinthetõ: jjúúlliiuuss  1155--iigg,, munkanapokon 8-tól 20 óráig

*

NNAAPPFFOORRDDUULLÓÓ  ÜÜNNNNEEPP  ––  SSZZEENNTT  IIVVÁÁNN--ÉÉJJ  
Hagyományos Szent Iván-napjához kötõdõ rendezvényünkrõl az idei
évben sem feledkezünk meg! Táncházzal, gyermekmûsorral, egyéb
produkciókkal múlatjuk az év leghosszabb éjszakáját. Természetesen
nem marad el a tûzugrás sem! Gyertek el, jöjjenek el, mindenkit sze-
retettel várunk jjúúnniiuuss  2277--éénn  1166 órától a tájházban! a szervezõk



ALGYÕI HÍRMONDÓ
MMeeggjjeelleenniikk  hhaavvoonnttaa  11110000  ppééllddáánnyybbaann  KKiiaaddóó::  AAllggyyõõii  FFaalluuhháázz,,  KKöönnyyvvttáárr  ééss  TTáájjhháázz

FFeelleellõõss  sszzeerrkkeesszzttõõ::  BBeennee--KKoovvááccss  ZZoollttáánn..  SSzzeerrkkeesszzttõõssééggii  ttiittkkáárr::  MMéénneessii  LLaajjoossnnéé
SSzzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg::  BBaaii  IIssttvváánnnnéé,,  BBaakkoossnnéé  FFeekkeettee  MMáárriiaa,,  BBeerreecczznnéé  LLáázzáárr  NNóórraa,,  BBoorrbbééllyy  JJáánnooss,,  

HHaarrccssááss  GGiizzeellllaa,,  KKaarrssaaii  LLáásszzllóónnéé,,  KKiiss  MMiihháállyynnéé,,  KKoocczzkkaa  ÁÁggnneess,,  MMoollnnáárrnnéé  VViiddaa  ZZssuuzzssaannnnaa,,  ddrr..  PPiirrii  JJóózzsseeff
CCiikkkkeekk,,  hhiirrddeettéésseekk  lleeaaddáássii  hhaattáárriiddeejjee  mmiinnddeenn  hhóónnaapp  2255--ee!!

AA  sszzeerrkkeesszzttõõsséégg  ccíímmee::  66775500  AAllggyyõõ,,  KKaassttééllyykkeerrtt  uu..  6633..
EE--mmaaiill::  aallggyyooiihhiirrmmoonnddoo@@ggmmaaiill..ccoomm

TTeelleeffoonn::  551177--117700,,  551177--117722  NNyyoommddaaii  mmuunnkkáákk::  NNOOVVUUMM  NNyyoommddaa
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Országos Lakossági 
Egészségfelmérés (OLEF) 2009

Az ÁNTSZ Országos Szakfelügye-
leti és Módszertani Központja má-
jus 25. és június 20. között orszá-
gos reprezentatív adatfelvételt vé-
gez a lakosság egészségi állapotára
vonatkozóan. A szervezõk ezúton ké-
rik a lakosság segítségét: a www.olef.
oszmk.hu oldalon található kérdõ-
ívet szíveskedjenek kitölteni, akik
névre szóló levelet kaptak, ezúton is
segítve az egészségfelmérést. 

A kapott adatokat feldolgozzák
és kistérségenként  helyezik fel az
ÁNTSZ honlapjára. A felmérés ak-
tuális képet ad majd kistérségen-
ként a lakosság egészségi állapo-
táról, egészségügyi ellátásáról,
egészségmagatartásáról. 

A kérdõívek alapján nyert ada-
tok elemzésére alapozva az önkor-
mányzatok pályázni tudnak a la-
kosság egészségi állapotának javí-
tására, megelõzési programokra. 

A lakosság segítségét elõre is kö-
szöni az ÁNTSZ Országos Szak-
felügyeleti és Módszertani Köz-
pont. (Bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ: ÁNTSZ Országos Szakfel-
ügyeleti és Módszertani Központ
címén: 1097, Budapest, Gyáli u. 2-
6.; vagy telefonon: 1/476-6416, il-
letve villámpostán: benyi.maria@
oszmk.antsz.hu

Dr. Bényi Mária 
osztályvezetõ fõorvos,

az OLEF2009 projekt vezetõje

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

VÁSÁRNAPTÁR
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig 
aa  ffaalluuhháázz  mmööggööttttii  ppaarrkkoollóóbbaann  nnõõii--,,  fféérrffii--  ééss  ggyyeerrmmeekkrruuhhaa  vváássáárr..
JJÚÚNNIIIIUUSS  1100..  ((sszzeerrddaa))  99--1122  óórraa::  RRuuhhaa  ééss  vveeggyyeess  iippaarrcciikkkk  vváássáárr..

JJÚÚNNIIIIUUSS  1111..  ((ccssüüttöörrttöökk))  99--1122  óórraa::  RRuuhhaa  ééss  cciippõõ  vváássáárr..
JJÚÚNNIIIIUUSS  1155..  ((hhééttffõõ))  99--1122  óórraa::  RRuuhhaa  ééss  vveeggyyeess  iippaarrcciikkkk  vváássáárr..
JJÚÚNNIIIIUUSS  1166  ((kkeedddd))  99--1122  óórraa::  RRuuhhaa  ééss  vveeggyyeess  iippaarrcciikkkk  vváássáárr..

JJÚÚNNIIIIUUSS  2233..  ((kkeedddd))  99--1122  óórraa::  FFOONNTTOOSS  BBOOLLTT::  VVeeggyyeess  iippaarrcciikkkk  vváássáárr..
JJÚÚLLIIIIUUSS  66..  ((hhééttffõõ))  99--1111  óórraa::  VVeeggyyeess  iippaarrcciikkkk  vváássáárr..

RENDEZVÉNYNAPTÁR
JJÚÚNNIIUUSS  88..  ((hhééttffõõ))  1177  óórraa::

Pedagógusnap – az algyõi pedagógusok köszöntése a faluház színháztermében
JJÚÚNNIIUUSS  2255..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1188  óórraa:: FOLKHÍD Fesztivál – 

nemzetközi néptánc gála a Faluház színháztermében. Fellépnek:
JJÚÚNNIIUUSS  2277..  ((sszzoommbbaatt))  1166  óórrááttóóll  

NAPFORDULÓ ÜNNEP – Szent Iván-éj a tájházban
JJÚÚNNIIUUSS  2299..  ((hhééttffõõ))  1177  óórraa:: ingyenes jogi tanácsadás a kisteremben (Dr. Gonda János)
JJÚÚLLIIUUSS  22..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1177  óórraa:: A Moldvai csángók évszázadai címû fotókiállítás

megnyitója a Faluház Galériában.

TÁBOROK 
Az Algyõ Faluház, Könyvtár és Tájház a 2009-es esztendõben is rendez nyári tábort a gyerekeknek.
Az idei HHééttffõõ--ppéénntteekk  ttáábboorrtt,, 3 X 5 napon át, hétfõtõl péntekig rendezi meg jjúúnniiuuss  2299--jjúúlliiuuss  33..,,  jjúú--
lliiuuss  66––1100..,,  jjúúlliiuuss  1133––1177.. 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 prog-
ramja mindhárom turnusban azonos. Minden reggel 8 órakor gyülekezõ a Szabadidõközpontban
Kedden és csütörtökön 8:15 órakor a Borbála fürdõ elõtt.
HHééttffõõnnkkéénntt:: 8–12 óra között: ismerkedés; 13 órakor: ebéd; 14.30 órától: fitness Kovács Krisztával;
16 óra: uzsonna; utána 17.30-ig szabadtéri játékok. KKeeddddeennkkéénntt:: 8.15–12 óra között: program a
Borbála fürdõben; 13 órakor: ebéd a szabad-idõközpontban, 14.30-tól: kézmûves foglalkozások;
17.30-ig szabadtéri játékok. SSzzeerrddáánnkkéétt:: autóbuszos kirándulás az Üllési Alkotóházba vagy a Sze-
gedi Vadasparkba. CCssüüttöörrttöökköönnkkéénntt::  8.15–12 óra között: program a Borbála fürdõben; 13 órakor:
ebéd a szabadidõközpontban; 14 órától: kerékpáros kirándulás. PPéénntteekkeennkkéénntt:: 9–12 óra között: lo-
vaglás a Lovasklub Egyesület tagjainak segítségével a Lovasudvarban; 12 órakor: bográcsos ebéd
a tájházban; 13 órától: akadályverseny a tájházban, 17.30-kor táborzárás. A táborozáshoz szüksé-
ges felszerelés: kerékpár, fürdõruha, törölközõ, papucs, váltóruha és cipõ a lovagláshoz, sapka vagy
egyéb fejfedõ. Jelentkezési lapot a Faluházban lehet kérni! A részvételi díjak befizetése mindig a
turnust megelõzõ hét csütörtökig lehetséges. Bõvebb információ: Leléné Erika, Sütõ Erika, Szõkéné
Bera Szilvia

*
NNééppttáánncc  TTáábboorr jjúúlliiuuss  2200..  ééss  2244.. között a Faluházban. A tábort vezeti: Bagi Szilvia néptáncoktató. A
részvételi díj 6000 forint, ami háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában.

*
Várjuk a jelentkezõket KKéézzmmûûvveess  TTáábboorruunnkkbbaa is! A tábor idõpontja: jjúúlliiuuss  2277––3311..  
A részvételi díj 6000 forint, ami háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában. A mi-
nimális létszám: 15 fõ a maximális létszám: 20 fõ
Gálné Nagy Ildikó és az Algyõi Mûvészkör tagjainak, valamint más helyi kézmûvesek vezetésével
különbözõ kézmûves technikákat ismerhetnek meg a résztvevõk, mûhelyek látogatásával a gyakor-
latban is lûáthatják és kipróbálhatják a velünk élõ hagyományt.

*
SSppoorrttttáábboorrookk indulnak  a  Borbála fürdõ szervezésében. A tábor díja: 11 000 forint, de az algyõi
gyerekek részére – az Algyõ Sportjáért Közalapítvány támogatásával – 6000 forint.  Támogatásban
a jelentkezés sorrendjében az elsõ 60 algyõi gyerek részesülhet. Jelentkezés jjúúnniiuuss  11--ttõõll folyama-
tosan a fürdõben, vagy az 517-520 telefonszámon, valamint a 30/3-369-853 Magosi Krisztina mo-
biltelefon számán. A gyerekek számára ebédet biztosítanak az alábbi idõpontokban szervezett tur-
nusokban.
JJúúlliiuuss  2200--ttóóll  2244--iigg Sport Mix Tábor, vezeti: Magosi Krisztina. A tábor ideje alatt több sportággal
(például úszás, kerékpározás, strandröplabda, strandkézilabda, strandfoci, görkorcsolya, tenisz, ke-
nuzás, kajakozás) ismerkedhetnek meg a résztvevõk.
JJúúlliiuuss  2277--ttõõll  3311--iigg Focitábor, vezeti Krucsó Ákos. 
AAuugguusszzttuuss  33--ttóóll  77--iigg Ovis Tábor, vezeti: Magosi Krisztina. A tábor ideje alatt folyamatos óvónõi felügye-
let biztosított. 
AAuugguusszzttuuss  1100--1144--iigg Foci és Sport Mix Tábor, vezeti: Magosi Krisztina és Krucsó Ákos.

*
Az Algyõi Lovasklub Egyesület szervezésében jjúúnniiuuss  2222..  ééss  2266  kköözzöötttt 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.

*
LLOOVVAASSTTÁÁBBOORR

HHeellyyee::  AAllggyyõõii  LLoovvaassuuddvvaarr  ((AAllggyyõõ,,  kkaassttééllyykkeerrtt  uu..  4444..))
IIddõõppoonnttjjaa::  22000099..  jjúúnniiuuss  2222--2266..,,  hhééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg..

Kérjük, a gyerekek minden nap 7.30 és 8 óra között érkezzenek meg! A programok 16.30-ig tarta-
nak. Minden nap délelõtt lovas foglalkozás, lovaglás, játékok (labdajátékok, tollaslabda), kézmû-
ves foglalkozás. Délutáni programok: fürdõzés a Borbála Fürdõbe, lovasjáték, lovardalátogatás, lo-
vasdráma-foglalkozás. Pénteken: játékos vetélkedõ, lovasdráma-bemutató a szülõknek. A tábor dí-
ja 15 000 Ft, amely tartalmaz napi háromszori étkezést; befizethetõ az alábbi napokon a Lovasud-
varban (Kastélykert u. 44.): június 9., június 12. és június 16. 17–19 óra között.

LLOOVVAASSEERREEDDMMÉÉNNYYEEKK
Az Algyõi Lovasklub Egyesület versenyzõi rendszeres szereplõi a Dél-Alföld lovasversenyeinek. A
2009. április 18-i, mezõhegyesi versenyen CO és B1/b kategóriában Zajzon András egyaránt 11.
helyen végzett. Az április 26-án Zsombón rendezett versenyen a CO kategória 26 indulója között
Mágori Szófia a 2., Tóth Zsófia a 3., Zajzon András a 6. helyen végzett. A B1/b kategóriában Zaj-
zon András a 9. helyig jutott, míg a B2 nyitott kategóriában a 10.-ig. Április eredmény még Mágori
Szófia nagylóval elért és nyílt kategóriában megszerzett 3. helyezése. Május 17-én, Mindszenten,
szintén CO kategóriában, 27 induló között az 5. helyet szerezte meg Zajzon András, Tóth Zsófia pe-
dig 12 indulóból a 9. lett. Ugyanezen a versenyen, B1A kategóriában Mágori Szófia a dobogó har-
madik fokára állhatott, Tóth Zsófia a hatodik helyen végzett. Ugyancsak a B1A kategóriába Zajzon
András a 21 nevezõ közül 15-öt megelõzve 6. lett. 

Algyõi Lovasklub Egyesület


