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Képeslap – az újságíróról
Algyõi Hírmondó. Csillagpor. Algyõi Gondolat. Immár három helyi
lap készül Algyõn az algyõieknek,
kedves húgom.
Fénykorát éli a helyi újságcsinálás
Algyõ nagyközségben! Megújult, színes oldalakkal és fényképekkel gazdagodott az ifjúkorú, 18. évfolyamát élõ
Algyõi Hírmondó. Újszülött lapként
kapja az olvasó a Csillagpor szivárványosan színes kiadványát. Újabb,
immár harmadik számával jelentkezik az Algyõi Gondolat. Hasonlítanak,
mégis nagyon különbözõek e lapok! A
magyar sajtó történetének kezdetét élhetik át az algyõiek.
A hõskorról annyit, hogy 1848 elõtt
szinte nincs vidéki, vagyis helyi sajtó,
pedig Kossuth eleget hangsúlyozta:
„Az országos véleményt csak úgy mondhatni ki, ha minden vidéknek megvan
a saját közlönye.” Mindez Szegedrõl
nézve: a város elsõ valódi újságja az
1849 januárjában hetente kétszer jelentkezõ Tiszavidéki Újság, elsõ napilapja az 1849 márciusa és júliusa
közötti Szegedi Hírlap. A vidéki sajtó egyik fellegvárává a kiegyezést követõen növekszik Szeged: 1890-ben
itt 4 napilapot olvashatnak, míg az országban 866 újság jelenik meg.
Algyõ nevét kolumnás újságoldalon
sokáig csak szegedi lapok hírei között,
esetleg a falusi/járási/vidéki összeállításaiban találjuk meg. Mint például a
Délmagyarország 1922. április 30-i,
vasárnapi számában: „Algyõn megkezdõdött a földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatos eljárás... A kora
reggeli órákban már mintegy 700-800
fõnyi földnélküli földmíves gyûlt össze
a községháza udvarán… Algyõ népe
teljesen szegény és az ott duzzadó munkaerõ a földhiány miatt parlagon
hever…” Vagy 1946. március 14-én,
hétfõn, mikor a botrányból lesz hír:
„Híd hiányában az algyõi komp jelenti Szeged egyetlen összeköttetését a Tiszántúllal. Ennek a fontos közlekedési
eszköznek a mûködése ellen az utóbbi
idõben számos panasz merült fel... A részeg révészek megtámadták az utasokat, mert nem voltak hajlandók borban
fizetni a révdíjat” - az algyõi kompnál.
A helyi nyilvánosság kora a húsz évvel ezelõtt kezdõdõ rendszerváltozással

érkezett el - Algyõre is. Azóta mutathatja meg a sajtó helyben is, mire képes. Merthogy a nyilvánosság eszközeként születõ sajtótermék sohase lebecsülendõ. Sõt:
minél kisebb területet lát el egy média,
annál nagyobb a befolyása. Hiszen mindenkire jobban hat, amit a személyes ismerõse ír a helyi lapban például a szomszédról, mint amit egy távoli ismeretlenrõl mesél egy arctalan médiamunkás.
Ilyen értelemben nincs "kis média", ugyanis a kisebb helyi lap ugyanazt a hatást
éri el, mint a nagyobb példányszámú. Tapasztalják ezt az olvasók Algyõtõl kezdve Földeákon át Szegvárig.
Közös sajátja e helyeknek, hogy a
helyiek között akad önkéntes riporter,
szerkesztõ, lapkiadó és terjesztõ, vagyis olyan ember, akinek mondanivalója van a közössége számára, aki
kíváncsi, de kutatni is hajlandó a helyi hírért, aki eltökélt, aki felismeri,
hogy mi a téma, és a tények közötti
kapcsolatot közvetíteni is akarja.
A Csillagpor, a legifjabb algyõi újság készítõinek figyelmébe ajánlom,
illetve neked, kedves Húgom, és minden olvasónak csemegének nyújtom
az alábbi, Az újságíró címû, Heltai
Jenõ-karcolatot: „A nagy, finom elõkelõ és befolyásos újságíró meghalt.
Lelkét az angyalok rögtön szárnyukra emelték, és a kitûnõ férfiú nagyon
hamar megérkezett a mennyország
kapujához. Be akart vonulni, azonban Szent Péter útját állta.
– Polgári foglalkozása? - kérdezte katonás szigorúsággal.
– Újságíró!
– Megtelt! - mondta Péter röviden,
és becsapta az ajtót.
– Méltóztassék talán a pokolba menni! - tanácsolta az egyik angyali jóindulattal.
– Nekem mindegy! - szólt az újságíró, és lement a pokolba.
– Újságíró? - kérdezte a pokol ajtónállója rémülten. - Nincs hely!
És õ is becsapta az ajtót.
Az újságíró nem esett kétségbe. Megvonult egy lakatlan csillagon, és lapot
alapított.
Egy hét múlva szabadjegye volt úgy
a mennyországba, mint a pokolba.”
Ölel nõvéred:
Ágnes
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Anna-napi búcsú
Július 25., szombat:
10 órától az ÖBK szervezésében
algyõiek és Algyõrõl elszármazottak hagyományos találkozóját tartják a faluházban.
17 órától Tóth Orsika énekmûvész ad koncertet a Szent Annatemplomban.
18 órától Anna-napi kerti partira várják az algyõieket és vendégeiket a tájházba: elõször Süli
Tibi és barátai muzsikálnak, majd
a Ritmo Di Christin latin-olasz zenéje szórakoztatja az érdeklõdõket, táncolni vágyókat.
Július 26., vasárnap:
9 órától ünnepi szentmise a templomban.
10 órától a tájház új kiállítási
terének átadása. A Herke István
magángyûjteményébõl nyíló állandó tárlatot megnyitja: Molnárné
Vida Zsuzsanna alpolgármester.

Közremûködik Faragó István (Szabadka).
15 órától lovas kocsis felvonulás a Szent Anna-templomtól a faluházig.
16 órától ünnepi mûsor a faluház színháztermében: népzene,
néptánc.

A kegyelemmel áldott napja
Július 26-a a katolikus egyházi naptárban Szent Anna, a magyar néphagyományban a Kedd asszonyának
napja. A Szent Annának szentelt kedd
évszázadokon át, még századfordulónkon is asszonyi dologtiltó nap volt.
Lehetséges ugyan, hogy a Keddasszony
képzetkörébe valami régi mitikus, ám
nem föltétlenül jóindulatú, rettegve
tisztelt nõi alak jellemvonásai is beleszövõdtek, aki megbünteti azokat az
asszonyokat, akik az õ napját, a keddet nem tartják tiszteletben. Ugyanakkor azonban a Keddasszony Szent Anna módjára és az õ képében megsegíteni is képes a benne bizakodó, gyermekáldásért, könnyû szülésért könyörgõ asszonynépet. Jámbor szõregi öregasszonyok még a múlt század végén is

misét mondattak újhold keddjén Szent
Anna tiszteletére.
A katolikusok Szent Annában Szûz
Mária édesanyját tisztelik. Az ünnep dátuma, Szent Anna feltételezett halálának napja, valójában egy templom felszentelésérõl emlékezik meg. Mária állítólagos jeruzsálemi szülõházát még a IV.
században építették át templommá és
szentelték fel egy július 26-i napon. Mária szüleirõl, Annáról és Joakimról az
újszövetségi könyvek egy szót sem szólnak.
Anna elsõ férje volt Joakim. Sokáig nem
volt gyerekük, végül is angyali jövendölést követõen Anna teherbe esett és megszülte Máriát, a majdani „Istenszülõ”
Szûzanyát. Az Anna név annyit jelent:
kegyelemmel áldott, míg a Joakim jelentése: Isten megvigasztal.
M.J.
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Együtt futottunk a „Tisza nagykövetével”
Hídvégi-Üstös Pál igazi „vasember”,
Tisza és Béke Nagykövet idén ismét
a Tisza partvonala mellett fut végig oda-vissza teljesítve a távot. A
futásnak természetesen jószolgálati küldetése is van.
Az élsportoló többek között átszelte már Afrikát, átúszta a Tiszát. A
„Tisza jószolgálati nagykövete” az
idei 2050 kilométeres távval sze-

retné felhívni a figyelmet hazánk
második legnagyobb folyójára, valamint a környezettudatos gondolkodásra. Hídvégi-Üstös Pál célja az
is, hogy felhívja a figyelmet a folyó
szépségére és a benne rejlõ turisztikai lehetõségekre, különös tekintettel a falusi turizmus népszerûsítésére.
A programhoz nagyszabású környezetvédelmi akció is kapcsolódik
Vásárosnamény és Beregszász támogatásával, az EGT és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus anyagi támogatása mellett a „Határon
átnyúló együttmûködés fejlesztése
a magyar-ukrán határtérségben”
pályázat keretében. A szervezõk feltérképezik az illegális hulladéklera-

kókat, a Felsõ-Tisza vidékén szemétszedési versenyt hirdetnek, reményeik szerint sok ezer zsáknyi
palacktól sikerül így megszabadítani a folyópartot.
A futót május 30-án, szombat délelõtt népes kis csapat várta az algyõi
körforgalomnál, ahol a Szivárvány
Óvoda gyermekei, a helyi általános
iskola diákjai, pedagógusok, szü-

lõk, sportkedvelõ civilek és helyiek
csatlakoztak hozzá, hogy együtt fussanak el a tájházig. Az algyõiek nevében Karsai Lászlóné sportbizottsági elnök (SZOKES), önkormányzati képviselõ köszöntötte a világhírû sportembert.
Hídvégi-Üstös Pál 2009-ben minden tiszai települést felkeres, hogy
kezet rázzon és konzultáljon a polgármesterekkel, akik egy közös nyilatkozat aláírásával fejezhetik ki a
tiszai összefogás melletti elkötelezettségüket. Ennek keretében csatlakozott hozzá a Tisza-menti településünk és írta alá Algyõ is a fenti szándéknyilatkozatot.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Komplex eszközfejlesztések
Az Algyõi Hírmondó hasábjain korábban már beszámoltunk róla: az
Algyõi Általános Iskola 9,5 millió
forintot, a Szivárvány Óvoda 4 millió forintot nyert kompetencia alapú oktatási program eszközeinek
beszerzésére a HEFOP-3.1.3/B09/03 pályázati kiíráson.
Az európai uniós forrásból az
óvoda számára beszereztek egyéni
fejlesztést szolgáló speciális eszközöket négyféle képességterület fejlesztésére, „Meseládikó” komplex
óvodai taneszközt, „Varázsláda” az

óvoda-iskola átmenet fejlesztésére, digitális készség- és képességfejlesztõ oktatási programokat, kognitív és pszichikus képességeket
fejlesztõ készleteket, játékos önálló képességfejlesztõ programokat.
Az iskola számára matematika,
szövegértés-szövegalkotás és szociális-életviteli kompetenciaterülethez kapcsolódó oktatási eszközöket és interaktív és digitális tananyagokat szereztek be.
Juhász Zsolt
pályázati tanácsadó
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Miniszteri kitüntetés
az algyõi pedagógusoknak
Algyõ Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete és a lakosság nevében pedagógusnap alkalmából dr. Piri József polgármester
köszöntötte az algyõi Szivárvány
Óvoda és az Algyõi Általános Iskola minden munkatársát június
8-án a faluház színháztermében.

Az algyõi pedagógusnapon ünnepi mûsort adott Kiszely Zoltán
színmûvész és Merényi Nicolette
Pásztory Ditta-díjas operaénekes.
A Szegedi Nemzeti Színház mûvészei mellett színre léptek a helyi

iskolások: Bacsa Vivien és Vágó Angéla is.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere, Hiller
István által aláírt Pedagógus Szolgálat Emlékérem kitüntetéseket
Karsai Lászlóné nyugalmazott óvodapedagógusnak és Kis Ferencné
nyugalmazott tanítónak adta át
dr. Piri József polgármester.
Az algyõi pedagógusoknak gratulálunk és fáradtságos munkájukhoz további szép sikereket kívánunk.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Beérkeztek a támogatási kérelmek
A Déli Napfény
Akciócsoport területén 2009. elején
lezárult a támogatási kérelmek benyújtásának elsõ szakasza. Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program intézkedéseire az akciócsoport rendelkezésére álló keretet már az elsõ alkalommal „túljegyezték” a kedvezményezettek.
A Leader-akciócsoport települései: Algyõ, Bordány, Deszk, Dóc,
Domaszék, Kübekháza, Röszke,
Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó.
Jogcímek (ÚMVP III. tengely):
1. Falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatások – 16
pályázat érkezett be.
Igényelt támogatás:
283 662 185 Ft.
Keret: 298 703 466 Ft.

2. Vidéki örökség megõrzéséhez nyújtandó támogatások – 12
pályázat érkezett be.
Igényelt támogatás:
75 314 232 Ft.
Keret: 77 132 615 Ft.
3. Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások – 18 pályázat érkezett be.
Igényelt támogatás:
265 842 977 Ft.
Keret: 258 413 857 Ft.
4. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások – 24 pályázat érkezett be.
Igényelt támogatás:
187 394 819 Ft.
Keret: 69 089 702 Ft.
A fent felsorolt jogcímek 2009.
III. negyedévben kerülnek újra
kiírásra, meghirdetésre.

Milliók az algyõi pedagógusok továbbképzésére
Algyõ Nagyközség Önkormányzata 32 millió Ft-ot nyert a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ
hozzáférés - Innovatív intézményekben” (kódszám: TÁMOP
3.1.4-08/2) címû pályázaton. A pályázatból az Algyõi Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda peda-

gógusai képzéseken vehetnek
részt, majd az elsajátított tudást a
napi munkájukban kell alkalmazniuk.
A pályázat megvalósítása a teljes 2009/2010-es tanévet átfogja.
Jelenleg a támogatási szerzõdés
megkötése zajlik.
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Önkormányzat

A vendéglátó ipari üzletek
éjszakai nyitva tartásáról
A vendéglátó ipari tevékenységet
folytató kereskedõk figyelmét felhívjuk, hogy Algyõ Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testülete megalkotta a 2009. július 1.
napjával hatályba lépõ 11/2009.
(VI.4.) Ör. rendeletét az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérõl. A
rendelet hatálybalépését követõen a cukrászda, italüzlet, és egyéb
vendéglátóhely üzletköri megnevezésû vendéglátó ipari üzletek
hétfõtõl csütörtökig és vasárnap
5-tõl 23 óráig, pénteken és szombaton, valamint munkaszüneti
napokon 5-24 óra között tarthatnak nyitva. A zenés szórakozóhely
üzletköri megnevezésû vendéglá-

tó ipari üzletek (ide tartozik a diszkó is) hétfõtõl csütörtökig és vasárnap 5-tõl 24 óráig, pénteken
és szombaton, valamint munkaszüneti napokon 5-tõl 02 óráig
tarthatnak nyitva. A rendelet szabályozza – többek között – a hangosító berendezések üzemeltetését is. Amennyiben a vendéglátó
ipari üzlet üzemeltetõje az éjszakai nyitva tartás rendjét megszegi, szabálysértést követ el, bírsággal sújtható.
A rendelet teljes szövege a
www.algyo.hu honlapon elérhetõ.
Dr. Nagy Judit Pálma
aljegyzõ

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.) szerdánként 14-17 óra
között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi.
Július 8., július 22.: dr. Piri József polgármester;

július 15. és július 29.: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
További információ: a polgármesteri hivatal telefonszáma:
62/517-517, villámposta: ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu

110 millió forint Algyõ útjaira
Algyõ Nagyközség Önkormányzata 109,5 millió forintot nyert a
Dél-alföldi Operatív Program
„Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztése”
DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázaton.
A projekt részeként felújítják a
Búvár utca, Bartók Béla utca –
Téglás utca közötti szakaszát. A
takarékszövetkezet elõtt várakozóhelyeket alakítanak ki. A felújí-

tás után javulni fog a takarékszövetkezet, a faluház, az egészségház,
valamint a posta megközelíthetõsége.
A projekt másik részében új út
épül a Téglás utca és a 01763 hrsz.
közötti szakaszon. A külterületi út
megépítésével a PRÍMAGÁZ telephely megközelíthetõsége javul,
miközben elterelik a gázpalack
szállító autókat a Téglás utcáról.
Juhász Zsolt
pályázati tanácsadó

A közterületen történõ dohányzás rendjérõl
Algyõ Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete, a nemdohányzók védelme érdekében
megalkotta, a 2009. július 1. napján hatályba lépõ 12/2009. (VI.4.)
Ör. rendeletét. A rendelet értelmében tilos a dohányzás többek
között a játszótereken, a buszmegállóhelyek váróiban, oktatási,
egészségügyi, és szociális feladatokat ellátó intézmények fõbejárata elõtti járdán, úttesten, valamint

a járdát szegélyezõ zöldsávban.
Néhány közintézmény, kulturális
és szabadidõs intézmény területén csak a dohányzásra kijelölt helyen lehet dohányozni. A rendelet rendelkezéseit megszegõk bírsággal sújthatók. A rendelet teljes szövege a www.algyo.hu honlapon elérhetõ.
Dr. Nagy Judit Pálma
aljegyzõ
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Üléseztek a képviselõk
Szeszesital és ivóvíz
Az algyõi önkormányzati képviselõ-testület legutóbbi, június 24-i
ülését dr. Piri József polgármester
irányította.
A megtárgyalt témakörök között szerepelt többek között – a
lakosság részrõl felmerülõ igény
alapján – az is, hogy korlátozzák
a szeszesital közterületen történõ
fogyasztását. Ezzel a problémával
már május 27-i ülésükön is foglalkoztak a képviselõk. Akkor levették napirendrõl azzal, hogy „készüljön új rendelet-tervezet az országos szabályok figyelembevételével”. Az ezek, illetve a májusi vitában a képviselõk által megfogalmazott módosító javaslatok
alapján megalkotott helyi szabályrendszer tervezetét véleményezte
az ESZI, a rendõrség körzeti megbízottja, de még a kereskedelemi
és iparkamara is.
Mindezek figyelembe vételével
júniusi ülésén úgy határozott az
algyõi önkormányzati képviselõtestület, hogy augusztus 1-jétõl a
nagyközség közterületein korlátozza a szeszesital fogyasztást, hogy
ezzel is befolyásolja az alkoholfogyasztási szokásokat. Tilos szeszesitalt fogyasztani például a közintézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, boltok
elõtt és környékén; a buszmegállók váróiban és a közforgalmú jármûveken; a lakóépületek kapualjaiban, lépcsõházaiban és idegenek
számra elzárt udvarain. Ellenben
a rendeletben rögzítettek nem ter-

jednek ki például a Borbála fürdõ és a faluház területére, a közterület-használati engedéllyel rendelkezõ vendéglátós teraszokra,
kitelepülésekre, illetve a közterületen engedélyezett rendezvényekre, továbbá az év elsõ és utolsó
napjára.
A helyi rendeletet megsértõk elleni büntetés mértékét kormányrendelet határozza meg. Így a közterületi szeszesital fogyasztás algyõi tilalmat megszegõ 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható; a rendeletet megsértõ ellen
a közterület-felügyelõ 3-tól 20 ezer
forintig terjedõ összegû helyszíni
bírságot szabhat ki.
Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és ellenõrzésérõl szóló kormányrendeletben Algyõ (három
másik dél-alföldi településsel egyetemben) szerepel. Ennek oka,
hogy a településünkön szolgáltatott ivóvíz minõsége kifogásolható, mert ammóniatartalma a literenkénti 0,5 milligramm határértéknél nagyobb. E határértéket
legfeljebb ez év végéig lehet alkalmazni. Az ivóvíz minõségének
javítását célzó fejlesztéseket, programot az EU-forrásból táplálkozó KEOP-pályázati lehetõség támogatja. E támogatás elnyerése
érdekében az önkormányzati képviselõk úgy határoztak: Algyõ is
belép a Dél-alföldi Ivóvízminõségjavító Konzorciumba. Így a vízminõségi problémákat a már résztvevõ 209 településsel együtt oldhatja meg.
P. I.

Algyõi reformátusok
Istentiszteletet tartanak az algyõi
reformátusok minden hónap 4.
vasárnapján (július 26-án) dél-

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

Európai parlamenti választás, Algyõ
Az Európai Parlament tagjainak
választásán, június 7-én Algyõ
4.274 voksolásra jogosul lakosa
közül 1.127 jelent meg a 4 szavazókör valamelyikében. Ez a 26,34
százalékos választási aktivitás elmarad a megyei 33,48 százalékostól
– derül ki a www.valasztas.hu portál adatai között böngészve. A faluházi szavazókörben 310, a sárga iskolaiban 265, a fehér iskolaiban 281, a Ksárfonó utcaiban 271

választópolgár jelent meg. A választásra listát állító pártok a következõképpen osztoztak az algyõi
voksok számán és arányán. A Fidesz-KDNP 619 (55,37%), az
MSZP 193 (17,26%), a Jobbik 192
(17,17%), az MDF 49 (4,38%), a
Lehet Más Politika – HP 30
(2,68%), az SZDSZ 20 (1,79%), a
Munkáspárt 13 (1,16%), az MCF
Roma Összefogás 2 (0,18%) szavazatot kapott.
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Iskolai úszóverseny
az alsós diákoknak
Az alsó tagozatosok számára házi úszóbajnokságot szerveztünk a
Borbála Fürdõben. Az óvodásoknál és az alsó tagozatosoknál a
következõ eredmények születtek.
Az óvodásoknál 20 m-es lány
mellúszásban: I. helyezett lett Kertész Tekla, II. lett Budai Réka; 20
m-es fiú mellúszásban: I. helyezést
ért el Karasz Bence, II. lett Vincze
Zsombor, III. lett Tóth Kása Bence,
és IV. lett Mesterházy Máté.
1-2. osztály 20m-es mellúszás:
a lányoknál I. helyezést ért el Szekeres Laura 2. osztályos, II. lett
Gábor Zsófia 2. osztályos és III. lett
Vidács Bianka 1.b; a fiúknál I. helyezett lett Rózsa Alex 2. osztályos,
II. lett Gyursánszky Bence és III.
lett Demecs Bálint 2. osztályos tanuló; 1-2. osztály 20 m-es hátúszás: a lányoknál I. helyezett lett
Kiss Zsanett 2. osztályos, II. lett
Vidács Bianka 1.b és III. lett Gábor Zsófia 2. osztályos; a fiúknál I.
helyezett lett Rózsa Alex 2. osztályos, II. lett Vidács Balázs 2. osztályos és III. lett Szalontai Botond
1.a; 1-2. osztály 20 m-es gyorsúszás: a lányoknál I. lett Vidács

Bianka 1.b és II. lett Túri Alíz 1.a;
a fiúknál I. lett Demecs Bálint 2.
osztályos, II. lett Rózsa Alex 2. osztályos és III. lett Gyursánszky Bence.
3-4. osztály 20m-es mellúszás:
a lányoknál I. helyezést ért el Portörõ Dorina 3.a, II. lett Molnár Fanni 4.a és III. lett Bangó Alexandra
4.a; a fiúknál I. helyezést ért el
Bodó János 3.a, II. lett Bozóki Richárd 4.a és III. lett Szvetnyik Martin 4.a; 3-4. osztály 20m-es hátúszás: a lányoknál I. lett Portörõ
Dorina 3.a, II. lett Bangó Alexandra 4.a és III. lett Jaksa Vivien 3.a;
a fiúknál I. lett Bozóki Richárd 4.a,
II. lett Bodó János 3.a és III. lett
Szvetnyik Martin 4.a; 3-4. osztály
20m-es gyorsúszás: a lányoknál I.
helyezett lett Portörõ Dorina 3.a
és II. lett Molnár Fanni 4.a; a fiúknál I. helyezett lett Bodó János
3.a, II. lett Bozóki Richárd 4.a és
III. lett Szvetnyik Martin 4.a.
A versenyzõket felkészítették:
Varga Ágnes, Magosi Krisztina és
Zsura Zoltán.
Varga Ágnes
testnevelõ

Atlétika megyei verseny
Csongrád Megyei Atlétika Diákolimpia IV. korcsoportos egyéni
bajnokságán iskolánk tanulói a
következõ eredményeket érték el:
távolugrásban II. helyezett lett Rózsa Norbert 8.b; kislabda dobásban
V. lett Rózsa Norbert 8.b, IX. lett
Tix Norbert 8.b; iskolánk csapata

(Rózsa Norbert, Budaházi Gergely,
Tix Norbert 8.b és Bakó Attila 7.b)
a 4x100m-es váltóban a VI. helyet szerezte meg
Felkészítõ tanáraik: Retkes Zsolt,
Ficsór Barnabás.
Retkes Zsolt
testnevelõ

„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.

4

NAP Diákolimpia
Többpróba Bajnokság
Május 6-7. között rendezték meg
Szegeden a NAP Diákolimpia Többpróba Bajnokság körzeti versenyét.
A bajnokságon kicsik és nagyok egyaránt képviselték iskolánkat:
Az I. korcsoportos lányok egyéni
versenyében: 21. lett Gábor Zsófia
141 ponttal, 27. lett Molnár Viktória
128 ponttal, 28. lett Jaksa Vivien 127
ponttal, 32. lett Belovai Rita 106
ponttal, 34. lett Túri Alíz 94 ponttal és 37. lett Kiséri Fanni 76 ponttal. A lányok csapata a VI. helyet
szerezte meg 639 ponttal. Az I. korcsoportos fiúk egyéni versenyében:
10. lett Bodó János 196 ponttal, 14.
lett Bálint Márk 190 ponttal, 20. lett
Rózsa Alex 179 ponttal, 33. lett Belovai Krisztián 146 ponttal, 35. lett Dávid László 144 ponttal és 37. lett
Kalusi Zsolt 136 ponttal. A fiúk csapata a VI. helyet szerezte meg 942
ponttal.
A II. korcsoportos lányok egyéni
versenyében: 13. lett Molnár Fanni
315 ponttal, 32. lett Bangó Alexandra 285 ponttal, 34. lett Portörõ Dorina 277 ponttal, 50. lett Dékány Kira
241 ponttal, 60. lett Poprádi Nóra 221
ponttal és 62. lett Szaniszló Varga
Erzsébet 218 ponttal. A lányok csapata a IX. helyet szerezte meg 1435
ponttal. A II. korcsoportos fiúk egyéni versenyében: 11. lett Bozóki Richárd 318 ponttal, 29. lett Ilia Róbert 279 ponttal, 30. lett Szvetnyik
Martin 276 ponttal, 56. lett Slebics

Gábor 238 ponttal, 59. lett Pál Máté 226 ponttal és 62. lett Tóth Dániel 224 ponttal. A fiúk csapata a VIII.
helyet szerezte meg 1424 ponttal.
A III. korcsoportos lányok egyéni versenyében: 15. lett Kis Franciska 513 ponttal, 19. lett Kõmûves Brigitta 504 ponttal, 26. lett Kiss Evelyn 489 ponttal, 30. lett Kõmûves Mariann 482 ponttal, 33. lett Bús Melinda 465 ponttal és 65. lett Koza
Viktória 348 ponttal. A lányok csapata a VI. helyet szerezte meg 2453
ponttal. A fiúk egyéni versenyében:
25. lett Miklós Péter 491 ponttal, 37.
lett Jani Zoltán 464 ponttal, 47. lett
Papdi Pál 436 ponttal, 53. lett
Kotogán Sándor 427 ponttal, 77. lett
Molnár Andor 363 ponttal ls 82. lett
Miklós Dávid 324 ponttal. A fiúk csapata a XI. helyet szerezte meg 2181
ponttal.
A IV. korcsoportos fiúk egyéni
versenyében: 2. lett Rózsa Norbert
775 ponttal, 14. lett Tix Norbert 699
ponttal, 37. lett Bakó Attila 605 ponttal, 42. lett Pataki Dániel 584 ponttal, 43. lett Budaházi Gergely 581
ponttal és 51. lett Bodó Zoltán 559
ponttal. A fiúk csapata a IV. helyet
szerezte meg 3244 ponttal
Felkészítõ tanáraik: Varga Ágnes,
Ficsór Barnabás és Retkes Zsolt
Az összeállítást készítette
Varga Ágnes és Retkes Zsolt
testnevelõk

FÛTÉSZÁMLJÁT 20–30%-KAL
IS CSÖKKENTHETI,
HA NYÍLÁSZÁRÓIT KICSERÉLI!
Minõségi MÛANYAG- FA NYÍLÁSZÁRÓK egyedi
méretre gyártása, forgalmazása, beépítése,
teljeskörû lakásfelújítás
külsõ homlokzati hõszigetelés garanciával.
CÉGÜNK 10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL,
REFERENCIÁVAL RENDELKEZIK.
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás,árajánlat,
pályázat készítés.
Napkollektorok, napelemes rendszerek forgalmazása.
AKCIÓ! 20 % KEDVEZMÉNY A LISTÁRÓL !
Területi képviselõ: Kõmûvesné Elekes Valéria
Telefonszám: 20/9384-102 Algyõ, Egészségház u. 8.
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Ballagtak az óvodások
Szülõk és gyermekek nagy örömére, ismét ballagási ünnepség keretében – június 4-én és 5-én – kö-

szönhettek el, az óvó néniktõl, barátoktól és a kedves Szivárvány óvodától a nagycsoportos gyerekek.
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Országos montessori értekezlet
Országos Montessori értekezleten
vettünk részt június 20-án Budapesten. A területi körök éves beszámolójának meghallgatása után
a személyi változások bejelentése
következett. Megköszönték Karsai Lászlóné Manyikának az Országos Montessori Egyesületalapító
tagjának, a Dél-Alföldi Területi

Kör eddigi elnökének lelkiismeretes kitartó munkáját. A jövõben
Szénásiné Juhász Csilla Brigitta tölti be e tisztséget. Kedves ünnepséggel zárult a nap nagy szeretettel köszöntöttük B. Méhes Vera nénit a Magyarországi Montessori
Egyesületet megalapítóját 90. születés napja alkalmából.
M. O.

Kirándultunk
Júniusban a gyermeknap alkalmából kirándultunk a közeli szivatytyútelepre az algyõi Tisza töltés
mellé. A gyermekek megnézhették
a szivattyúházat, és az erdõ lakóinak életét is megfigyelhették.

Vendéglátóinknak, a Karai családnak köszönjük a türelmet és a
kedvességet, a frissen sült sós kiflit a finom teát mellyel kedveskedtek nekünk.
Óvónõk

„Interaktív” óvó nénik
Nyolcadik csoport
az óvodában

Nyári ügyelet
az iskolában

A magas gyermek létszám indokolttá teszi, hogy 2009. szeptemberétõl egy új csoportot indítsanak a Szivárvány óvodában. A nyolcadik
csoport egy mobil
épületben kap helyet, melyet nyáron
telepítenek az intézmény udvarába.

Nyári ügyelet az iskolában: július 29-én (szerdán) 800-tól 1530
óráig.
Hivatalos ügyintézés: augusztus 24-tõl minden
nap munkaidõben.
Javító vizsga idõpontja: augusztus
24. 800 óra, Fehér
iskola.

DÖK-ös meglepetés
Az iskolai pedagógusai ezúton szeretnének köszönetet mondani a
Diákönkormányzat (DÖK) tagjainak: Mandász Vivennek, Bús Hajnalkának, Kõmûves Mariannak,
Kotogán Sándornak, Szûcs Lillának,
Molnár Krisztiánnak, Kiss Evelynnek, Kiséri Krisztiánnak, Szekeres

Henriettának, Barta Gábornak, Szûcs
Lászlónak és segítõ pedagógusuknak Janek Erzsébetnek, mert a legutolsó suligyûlésen verssel és virággal kedveskedtek – pedagógusnap alkalmából. Figyelmességetek kellemes meglepetés volt!
Az iskola tanárai

RUHAVÁSÁR HÉTFÕN, SZERDÁN
ÉS SZOMBATON A FALUHÁZ MÖGÖTTI
PARKOLÓBAN. FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ NYÁRI ÁRUKÉSZLETTEL, A MEGSZOKOTT MINÕSÉGGEL
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!
– PÓLÓK 4-10 XL-IG
– RÖVID NADRÁGOK 4-8 XL-IG
– EXTRA MÉRETÛ NÕI HALÁSZ NADRÁGOK
– NÕI, FÉRFI, GYEREKFÜRDÕRUHÁK
– GYERMEKEGYÜTTESEK

A Szivárvány óvoda két óvodapedagógusa, Füzi Otília és Tálas Katalin
nagy érdeklõdéssel vetették bele
magukat a HEFOP 3.1.3 pályázattal elnyert interaktív tábla nyújtotta lehetõségek megismerésébe. Úgy
döntöttek, hogy ötleteikkel részt
vesznek a SMART cég által meg-

hirdetett Kreatív Interaktivitás pályázaton. Lelkesedésük meghozta
gyümölcsét, hiszen Otília a pályázat VI. helyezettjeként az Informatika-Számítástechnika Tanárok
Egyesület, valamint az Educatio
Kht. jutalmában részesült, Kati a
SMART jutalomcsomagját kapta.

„Energiapályázatunk” óvodásoknak, családoknak
A Víz világnapjától a Föld napjáig tartó egyhónapos rendezvénysorozatunk „Energia” elnevezésû
rajzpályázatára ismét nagyon sok
óvodástól kaptunk rajzot. Az ovisok között a következõ eredmények születtek: I. helyezett lett
Horváth Bálint (6 éves Süni csoport), II. Lantos Szabina (6 éves Süni csoport), III. helyezést ért el
Szalontai Regina (6 éves Maci csoport); emléklapot kapott: Zakar
Zsanett (6 éves Süni csoport), Izbéki Flóra (6,5 éves Gesztenye csoport), Kertész Tekla (7 éves Gesz-

tenye csoport), Pócsik Sarolta (6
éves Süni csoport) és Juhász Fanni (6 éves Süni csoport).
A színvonalas pályamunkák iskolai kiállításunk részei. Mindenkinek gratulálunk!
Hagyományainkhoz híven a családoknak is volt lehetõsége pályamunkák elkészítésére: I. helyezett lett Németh Éva 3.b és családja, II. lett Oláh
Dániel 4.b és családja, III. helyezést
ért el Pap Roland 4.b és családja és
Lengyel Márk 1.b és családja.
Köszönjük a családok aktív közremûködését!

2M2R BT Algyõ
Nyílászáró csere, Árnyékolástechnika
Fa és mûanyag homlokzati nyílászárók Belsõ ajtók
Redõnyök, reluxák, szúnyoghálók, szalagfüggönyök.
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás.
Bontás, beépítés, kõmûves helyreállítás megrendeléstõl
számítva két héten belül.
Érdeklõdni, árajánlatot kérni: a 20/3407-407-es
mobilszámon, a 62/268-464-es faxszámon
és a hajdu5961@freemail.hu e-mail címen lehet.
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Tanév végi eredményeink
A 2008/2009-es tanévben az iskolánk 47 nyolcadik osztályos tanulója közül 8 (17%) gimnáziumban,
25 diák (53,2%) szakközépiskolában és 14 (29,8%) szakiskolában
folytatja tanulmányait. Az 1-2-3.
osztályosok éves munkáját szöve-

chárd 4.a; Csenki Gabriella, Kecskeméti Zsanett, Vágó Angéla,
Csamangó Krisztián, Oláh Dániel és Molnár Szabolcs 4.b; Rózsa
Evelin, Furka Barbara, Mandász
Vivien és Kalcsú Tünde 5. osztály;
Szûcs Lilla, Misku Péter és Mol-
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Programok, elõadások, rendhagyó órák
Az Algyõi Általános Iskola Zöld épületében Természetvédelmi témájú
mobilkiállítást tekinthettünk meg
egy héten át, az egy hónapos rendezvénysorozatunk keretében. A tárlat anyagát – fokozottan védett madárfajok, Magyarország Nemzeti
Parkjai, védett gombák és zuzmók,
halak, kétéltûek, hüllõk, stb. – a Kiskunsági Nemzeti Park bocsátotta
rendelkezésünkre a Megyezöld Napok pályázat keretében. E pályázat
segítségével tanulóink környezetvédelmi, természetvédelmi témákban
elõadásokon vettek részt a Kiskunsági Nemzeti Park elõadóival, Ábrahám Krisztiánnal és Albert Andrással.
Az elõadás témái: Hogyan mentsük
meg a Földet?, A globális felmelegedés következményei, Az Energia

legyen veled!, A Kiskunsági Nemzeti Park védett értékei, Megfordulhat még a világ, A Fehér-tó madárvilága. Ábrahám Krisztián a lakosság számára is tartott elõadást az algyõi faluházban Hogyan mentsük
meg a Földet? címmel. Ábrahám
Krisztián terepi foglalkozása során
30 tanuló ismerhette meg a Fehértó növény- és állatvilágát.
Kiss Tibor algyõi építész elõadása
is érdeklõdést keltett a tanulók körében. A diákok megtudták, hogyan
kell és érdemes házat építeni a megújuló energiák felhasználásával.
Márity Anikó a Démász munkatársa tájékoztatta iskolánk felsõs gyermekeit az áramszolgáltató cég ökoprogramjairól, amely nagy figyelmet és érdeklõdést váltott ki.

Fórum a Föld Napján
gesen, a többi tanulóét osztályzattal értékeltük. Az iskola diákjainak tantárgyi átlaga az idei tanévben 3,88, a tantárgyi dicséretek
száma 137, a kitûnõ tanulók száma 39.
Kitûnõ bizonyítványáért értékes
könyvjutalomban részesül: Bura
Beatrix, Belovai Krisztián, Szalontai Botond, Gyömbér Mihály, Major Ernõ és Gyurcsik Andrea 1.a;
Bukor Anna, Pál Krisztián, Belovai Koppány, Boldizsár Mihály,
Kecskeméti Réka, Hermán Ariella és Pipicz Dominika 1.b; Szekeres Laura és Molnár Gergõ 2. osztály; Portörõ Dorina 3.a; Németh
Éva 3.b; Bangó Alexandra, Bezdán
Dóra, Tóth Adrienn és Bozóki Ri-

nár Krisztián 6.b; Kiss Evelyn 7.a;
Pataki Zsófia, Golhovics Kitti és
Bakos Máté 8.a; Szûcs László 8.b
osztályos tanuló. Köszönet a Borbála Fürdõnek, hogy minden kitûnõ bizonyítvánnyal rendelkezõ
diákunkat egy 7 alkalomra szóló
fürdõbelépõvel ajándékozták meg.
*
Az Algyõi Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az évben
Kis-herceg díjjal jutalmazta Bezdán
Dóra és Bozóki Richárd 4.a, Papdi
Dorina és Molnár Szabolcs 4.b osztályos tanulókat; az Algyõi Általános Iskola Kiváló diákja címet adományozta Pataki Zsófia és Bakos
Máté 8.a, valamint Szûcs László 8.b
osztályos tanulóknak (képünkön).

N. Rgia
Hol dolgozik a napelem,
nyugodtan hajtom le a fejem,
mert az áramot nem én fizetem,
hanem magamnak termelem.

Már az autókat sem kedvelem,
inkább kerékpárral közlekedem,
mert az kíméli a környezetem.
***

Fûtésre sincs gondom,
mert azt én megoldom,
erre a nagy megoldás:
napkollektor semmi más.
Természetem felhasználom,
kertem esõvízzel locsolgatom.

A fenti, a Víz világnapjától a Föld
napjáig tartó egyhónapos rendezvénysorozat zárónapi forgatagában
született verset írták: Bakó Attila,
Tóth Márió, Sándor Márk és Bodó
Zoltán 7.b osztályos tanulók.

Az idei tanévben árpilis 23-án rendeztük meg Föld napi fórumunkat
a faluházban, amelyet Öko-házat
építünk címû jelenettel nyitottak
meg iskolánk 8.b osztályos tanulói,
felkészítõ tanáruk Malustyik Mihályné. Legnagyobb örömünkre elfogadta meghívásunkat: Fróman Gábor az önkormányzat mûszaki elõadója, Zsura Zoltán a Borbála Fürdõ vezetõje, dr. Majó Zoltán egyetemi adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központ gazdasági vezetõje, Bukor József vállalkozó, geotermikus energiával foglalkozó szakember, Dedovics Zoltán villanyszerelõ és Ábrahám Krisztián a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa; fórumunkat megtisztelte jelenlétével

Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester aszszony is. A fórum a vendégeink rövid bemutatkozásával
kezdõdött, majd a gyerekek feltették felmerülõ kérdéseiket a vendégekhez. Így például: Algyõn használnak-e napelemet? Az új iskola
tervezésénél figyelembe veszik-e a
megújuló energiaforrások felhasználását? Megtudhattuk Dedovics
Zoltántól, hogy egy új találmányt
próbálnak ki településünkön: az utcai lámpák alatti betonban érzékelõket helyeznek el, amely összegyûjti a felette elhaladó autók, kerékpárok energiáját és ezzel képesek
lesznek a lámpát mûködtetni. Elmondhatjuk, hogy kérdéseinkre
minden esetben érthetõ és kimerítõ válaszokat kaptunk.

Víztõl a Földig
Április 24-én hagyományainkhoz híven játékos vetélkedõvel zártuk a Víz
világnapjától a Föld napjáig tartó egyhónapos rendezvénysorozatunkat. A
megszokottól eltérõen az idei tanévben új helyszíneken állítottuk fel az
állomásokat: a Sárga és a Fehér iskola udvarán, a templom melletti pályán,
illetve a töltés melletti erdõben, a tanösvény elején, végén és a Piac téri játszótéren. Nemcsak az új helyszínek,
de a feladatok is elnyerték diákjaink
tetszését. Az idei tanévben az állomásokon minden feladat a „energia,
megújuló energiaforrások” köré csoportosult: volt találós kérdés, hulladékhorgászat, erdõséta tükörrel, rejtvények, anagrammák, energiateszt,

gombavadászat bekötött szemmel és
célbadobás tobozzal, képkirakó és
háztervezés; a zárónapi játékos vetélkedõ lezárásaként minden osztály 11 élõképet mutatott be. A zárónap
versenyén az osztályok az alábbi eredményeket érték el: 1-2. évfolyamon:
I. helyezett lett az 1.a és a 2.osztály,
II. lett az 1.b osztály; 3-4. évfolyamon:
I. helyezett lett a 4.a osztály, II. lett a
4.b osztály, III. lett a 3.a osztály és IV.
lett a 3.b osztály; 5-6. évfolyamon: I.
helyezett lett az 5. osztály, II. lett az
6.b osztály és III. lett a 6.a osztály; 78. évfolyamon: I. helyezett lett a 8.b
osztály, II. lett a 8.a osztály, III. lett a
7.a osztály és IV. lett a 7.b osztály.
Szivacski Angéla és Koczka Ágnes
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ÚMVP IV. TENGELY – LEADER
Mintegy 270 millió forintnyi támogatás nyílik meg 2009. õszén,
mely szintén segíti a vállalkozások,
hagyományos mesterségek fejlõdését, illetve a kistelepülések közösségi célú szolgáltatásainak bõvítését.

Bizalommal fordulhatnak a Déli Napfény Nonprofit Kft. munkatársaihoz azok, akik a III. és IV.
tengelyt koordinálják – az alábbi
elérhetõségen: www.delinapfenyhacs.hu; 06/62 440-402.
Déli Napfény Nonprofit Kft.

Milliók az algyõi pedagógusok
továbbképzésére
Algyõ Nagyközség Önkormányzata 32 millió Ft-ot nyert a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ
hozzáférés - Innovatív intézményekben” (kódszám: TÁMOP
3.1.4-08/2) címû pályázaton. A pályázatból az Algyõi Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda peda-

gógusai képzéseken vehetnek
részt, majd az elsajátított tudást a
napi munkájukban kell alkalmazniuk.
A pályázat megvalósítása a teljes 2009/2010-es tanévet átfogja.
Jelenleg a támogatási szerzõdés
megkötése zajlik.

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 pályá-

zati 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

Virágosítási verseny
A „Virágos Algyõért Cím” kategóriái: „A legszebb virágos elõkert”; „A legvirágosabb ablak, erkély”; a „Tiszta udvar, rendes ház”;
a „Közönség-díj”.
A „Virágos Algyõért Cím” adományozására évente egy alkalommal az ad hoc bizottság szakembereinek közremûködésével. A
„Tiszta udvar, rendes ház” kate-

góriában minden év augusztus
31-ig lehet nevezni, a „Közönségdíj”-as kategóriára a faluházban,
minden évben kiállításra kerülõ
fotók alapján, augusztus 31-ig lehet szavazni.
További információ: Dohány
Renáta, GYEVIÉP NKFT., 62/267567, gyeviep@t-online.hu

2009 július Hírmondó

Figyeljünk az idõsekre és az egyedül élõkre!
A bûnözés nincs helyhez, idõhöz, alkalomhoz kötve. A nyári idõszakban
azonban hajlamosak vagyunk a fokozott figyelmetlenségre. A szegedi Bárka Csoport bûnmegelõzési jó tanácsait betartva meggátolhatjuk, hogy
áldozattá váljunk.
A lakókörnyezetünkben feltûnõ
idegeneket kísérjük figyelemmel, jegyezzük meg a „gyanús” személyek
jellegzetes vonásait, öltözködését!
Házalókat, táskából áruló személyeket ne engedjünk be otthonainkba,
tõlük ne vásároljunk! Amennyiben
pénzváltás ürügyével keresnek fel,
utasítsuk vissza az ajánlatot! Ha a
látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjük, hogy igazolja magát, mutassa meg fényképes igazolványát,
jelvényét!
Megtakarított pénzünket, ékszereinket, értékeinket ajánlatos minden esetben elzárva tartani. Otthonunk ajtaját zárjuk mindig kulcsra!
Pénzintézetekbõl, ATM automatákból egyedül ne vegyünk fel pénzt és
ne a bankkártya mellett tartsuk a
PIN-kódot!
Tömegközlekedési eszközökön,
boltokban, bevásárlóközpontokban
a táskát, pénztárcát, iratokat és egyéb
értékeinket ne egy helyen tároljuk,

azokat minden esetben zárt, védett
helyen tartsuk!
Alakítsunk ki jó kapcsolatot a szomszédainkkal, s mérjük fel, hogy probléma, baj esetén kihez fordulhatunk!
Bizalommal kérjünk segítséget a környezetünkben dolgozó hivatalos személyektõl (például: a körzeti megbízott, postás, tanyagondnok, védõnõ, faluvédõ, egyházi személy)!
Amennyiben mégis bûncselekmény áldozataivá válunk, illetõleg
bûneset jutott a tudomásunkra, azonnal hívjuk a rendõrség ingyenesen
hívható segélyhívószámait: 107, 112.
Egyéb, ingyenes segélyhívó telefonszámok – rendõrség: 107, mentõk:
104, tûzoltók: 105, központi segélyhívó: 112. Áldozatsegítés: az Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat, melynek ingyenesen
hívható zöldszáma: 06-80-20-55-20
(0-24 óráig); a Csongrád Megyei
Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ
Szolgálata telefonszáma: 62/549-190;
a Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
telefonszáma 62/549-195. A Telefontanú elérhetõ a 06-80-555-111
ingyenesen hívható zöld számon.
M. Toronykõy Márta
rendõr õrnagy

Megkérdeztük:
A körforgalomban mi segíti a gyalogost?
A balesetveszély elhárítása volt az
elsõszámú cél, mikor az algyõi önkormányzat ösztönzésére és jelentõs anyagi támogatásával körforgalom épült a 47-es fõút és a Téglás
utca keresztezõdésébe. Hasznosságáról meggyõzõdve megszerették az algyõiek a különleges, két
sávos körforgalmat. Ugyanakkor
több lakossági fórumon is elhangzott már: a gyalogosokat miért
nem segíti jobban a körforgalom?
Miért olyan magas a körforgalom közepe, hogy eltakarja az alacsonyabb növésû gyalogos elõl a
gyûrûbe érkezõ autót? Miért nincs
ott például a buszmegálló megközelítésének biztonságát növelõ, jól
láthatóan fölfestett zebra?
Az Algyõi Hírmondó továbbította a kérdéseket a közutakat kezelõ cég közlekedési szakembereihez. Megtudtuk: a körforgalom
közepét azért magasítják meg,
hogy az arrafelé közeledõ autóst sebességének csökkentésére ösztönözzék azzal is, hogy a sofõr nem
látja, miként folytatódik az út – a
gyûrûn túl. Ugyanakkor a sebes-

séget csökkentve a körgyûrûbe érve már jól eligazítják az autózót a
táblák, az úttestre festett jelek.
Az érvényes útügyi mûszaki elõírás tiltja, hogy a kétsávos körforgalomban zebrát fessenek föl. E szabályzat nem indokolja a tiltást, de a
„szokásjog” alapján érvényesíti az
olyan, külterülettel érintkezõ helyen,
mint Algyõ a lakóházas övezete és a
vasútállomás közötti rész. Az utakat
kezelõ és a közlekedési szakemberek is javasolják és remélik: az új
mûszaki elõírás körültekintõbben
szabályozza a rendet, s lehetõvé teszi zebra fölfestését a kétsávos körforgalomban is. Ugyanakkor hozzáteszik: a zebra növeli ugyan a gyalogos biztonságérzetét, de önmagában nem védi meg, hiszen a magyar
közlekedési morált az jellemzi, hogy
a szabályokat gyakran „fölülbírálják”, önkényesen értelmezik, vagyis
megszegik a jármûvezetõk.
Addig is: a gyalogosok biztonságát a 47-es és a Téglás utca keresztezõdésében kialakított úgynevezett
járdasziget szolgálja – és a türelem.
A. H.

2009 július Hírmondó

Sok szeretettel várom vendégeimet a nyári akción
– talp-, egész test-, olajos-,
cellulit, narancsbõr masszázs
– thai masszázs,
– nyirok masszázs.
Kis Lászlóné, Ildikó.
Bejelentkezés a Borbála fürdõ 517-52-as telefonon,vagy
a 06-70/350-0319-es számon.
A hirdetési szelvénnyel 10 % kedvezmény.

Megbízható, nem italozó kõmûves
mindenféle munkát vállal:
felújítás belsõ átalakítás
új kivitelezés burkolás.
Referenciát adok.
Telefonszám: 20-482-4792 30- 627-4847
E-mail: daroczilaszlo@t-online.hu
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SZERETNE MEGTUDNI
TÖBBET EGÉSZSÉGÉRÕL?
Biofotonikus szkenner,
a mérhetõ egészség!
A BIOFOTON SZKENNER olyan mérõmûszer, mely képes
az antioxidáns szint FÁJDALOMMENTES lemérésére az
emberi szövetben. Megbízható képet ad a test sejtjeinek
általános antioxidáns védelmérõl.
Mik az antioxidánsok?
A szabadgyökök közömbösítése és az oxidációs folyamat minimálisra csökkentése egyedül az antioxidánsok révén lehetséges. Különféle antioxidánsoknak, mint
például karotinoidoknak, flavonoidoknak, vitaminoknak, ásványi anyagoknak stb.
kell együttmûködniük ahhoz, hogy megóvják sejtjeinket a szabadgyökök okozta
károsodásoktól. Az antioxidánsok közé tartozik a C- vitamin, az E- vitamin, a bétakarotin, továbbá egyes enzimek.
Minél magasabb a mért antioxidáns szint, Ön annál egészségesebb.
Mik a szabadgyökök?

A szabadgyökök olyan sejtjeinket károsító molekulák, melyeket vagy szervezetünk
saját maga állít elõ, vagy táplálkozás légzés, sugárzás útján juttatjuk be környezetünkbõl.
A szabadgyökök gyorsítják testünk öregedési folyamatait, gyengítik az immunrendszert, károsítják a genetikai állományt, daganatos sejteket hozhatnak létre.

A mérési lehetõséggel egybekötött szûrés idõpontja:
2009. JÚLIUS 8, 15,22,29. (szerdánként)
Bejelentkezés telefonon: 517-261
Helyszín: GYEVI PATIKA, Algyõ, Egészségház u. 42.
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Karasz Béla, az Algyõi Természetvédõ Horgász Egyesület elnöke
Nemcsak a Tisza szépségérõl, a folyópart tisztaságáról beszélgettünk
az egyik legifjabb civil szervezet, az
Algyõi Természetvédõ Horgász

Karasz Béla a horgászok új egyesületének
elnöke büszke az oklevélre, amit a falunapon nyertek – halászlevükkel
Egyesület vezetõjével, Karasz Bélával, hanem arról is, minek neveznék a kezelésükbe vett új tavat. Arról is szó esett: miként fér meg
egymás mellett a méh és a hal.
– Belecseppentem egy összetartó csapatba – szabadkozik Karasz
Béla, mikor arról kérdeztük: ho-

gyan lett a méhészkedéssel foglalkozó nyugdíjas horgászegyesületi elnök. - Gyerekkorom óta horgászom: kedvencem akkor a Tisza
mellett a Lencsés volt. A legnagyobb fogásom? - kérdez vissza.
Megtudjuk: egy 2 kilós 60 dekás
ponty... A Tisza közelsége is hozzájárult ahhoz, hogy 1978-ban
Algyõre költözött a családjával. Az
egykori teherfuvarozó, a Mol volt
mûszakvezetõje a nyugdíjba vonulás után nem bírta a tétlenséget,
ezért a méhészkedésben új és természetesen természet-közeli hobbit talált magának. De maradt az
örök szerelem is: a horgászat és a
Tisza.
„A” folyó, vagyis a Tisza érdeke – ez állt a középpontban, mikor algyõi horgászok beszélgetnek. 2007 õszén aláírást is gyûjtöttek, majd legalább negyvenen
összejöttek, s elhatározták: egyesületben egyesülnek – a folyó érdekében.
– A nagy elhatározásból nehezen született meg az egyesület –
jórészt a hivatalos papírokat hanyagoló ügyvéd hibájából. Aztán
egy másik szakember gyorsan lépett: idén januártól a bíróság által bejegyzett szervezet lettünk,
29 alapító taggal. Felkértek, én
meg elvállaltam az elnökséget –
idézi a formaságok körüli huza-

vonát Karasz Béla. Megtudjuk:
mára több mint hatvan tagot számlál az Algyõi Természetvédõ Horgász Egyesület. A tagdíj – az egyszeri 1500 forint átigazolási díj kifizetése után – évente 2 ezer forint.
„Társadalmi munkában”, még
2008-ban rendbe tették a természet védelme iránt elkötelezett horgászok az algyõi strandtól egészen
a régi gabonaberakóig tartó szakaszon a folyó-partot. Az volt a
cél, hogy az itt kialakított úgynevezett tanösvény akkor is járható
legyen, ha medrébõl kilép a Tisza.
Azóta is rendben tartják ezt a területet: vágják a füvet a volt gabonaberakó területén, még virágágyasokat is kialakítottak.
– Nem becsülik a másik munkáját azok, akik ellopták a vízparti virágágyasból a muskátlit,
meg a szemét összegyûjtésére
odatett hordót – panaszkodik a
többiek nevében is az egyesületi
elnök. Gyorsan hozzáteszi: pótolták a virágot. Az ott ácsolt egyik
padot vandálok verték szét, õk
meg kijavították. De ezek után
nem csoda, ha az egyesületi tagok
között volt már, aki feladta a küzdelmet a rongálókkal és szemetelõkkel.
A faluvédõk által szervezett szemétszüreten részt vettek a termé-

szetvédõ horgászok is, de az algyõi rendezvényeken is bemutatkoztak. Például a falunapokon: az
elnök büszkén mutatja az oklevelet – a halászlé fõzõ versenyén elsõ díjat nyertek. Új tagokat, horgászokat szívesen fogad az öt fõs
vezetõség: az elnökön kívül Kiss
András elnök-helyettes, SzaniszlóVarga Attila gazdasági felelõs (õ
foglalkozik az engedélyek kiadásával, telefonszáma: 70/373-0411), Novák János horgászmester,
Pécsi Ferenc környezetvédelmi felelõs. A felügyelõ bizottság elnöke: Bakos András, tagjai: Zombori
Szilveszter és Bokor Tibor.
– Haltelepítéssel, vettük kezelésbe az algyõi híd lábánál nemrégiben kialakított tavat, amit magunk közt máris Gyevi-tónak hívunk. 40 ezer forint értékben 160
kiló keszeg került ott a vízbe –
mondja Karasz Béla. A kiadásokhoz az egyesület vezetõsége járult
hozzá anyagilag, hiszen a tagdíjakból erre még nem futotta volna.
Horgászni máris lehet ott, de a
tóból kifogott halat vissza kell engedni. A „pecahelyek” kialakítása
elkezdõdhet. Az egyesület 10–15
fõs aktív magja energiát leköti a
tó körüli munka, de persze nem
feledkeznek meg az általuk gondozott folyópartról, a Tiszáról sem.
P. I.

GYEVIÉP Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2008. 01. 01. – 2008. 12. 31.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
A.

VII.
VIII.
B.
C.

IX.
X.
D.
E.
XI.
F.
G.

1000 HUF

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés közvetlen költsége
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
Értékesítés közvetett költségei
Egyéb bevétel
V. sorból: visszaírt értékvesztés
Egyéb ráfordítás
VI. sorból: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
(I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)
Pénzügyi mûveletek bevételei
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE
(VII-VIII. sor)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY
(+-A+-B sor)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X. sor)
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
(+-C+-D. sor)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XI. sor)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

15 208
50 243
-35 035
9 864
45 913

15 132
58 666
-43 534
15 866
52 657

180

184

834
296
2

-6 927
590
222

294

368

1 128
148

-6 559
148

148

148

1 276

-6 411

1 276

-6 411
-6 411

1000 HUF

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Elõzõ év

Tárgyév

A. Befektetett eszközök (02+04+06. sor)
74 692
I. Immateriális javak
134
2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
74 558
4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
6. sorból: Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor)
6 298

82 087
68
82 019

1.
a.)
b.)
c.)
d.)
2.
3.

1 998

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idõbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
(01+08+13. sor)
D. Saját tõke
I. Jegyzett tõke
16. sorból: visszavásárolt tulajdonrész névértéke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)
III. Tõketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idõbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN
(15+24+25+29. sor)

968

436

5 330
763

1 562
2 895

81 753
71 808
3 000

86 980
77 873
3 000

68 200
-668

80 676
608

1 276

- 6 411

3 191

2 502

3 191
6 754

2 502
6 605

81 753

86 980

Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatásának elõírt
tagolása a kettõs könyvvitelt vezetõ közhasznú egyéb szervezetnél
2008 év adatok eFt-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
a
b
c
d
E
A.

Mérleg
2008. december 31.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.
11.
12.
13.
14.

Összes közhasznú
tevékenység bevétele
Közhasznú célú mûködésre
kapott támogatás
-alapítótól
-központi költségvetésbõl
-helyi önkormányzattól
-egyéb
Pályázati úton
elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységbõl
származó bevétel

48 380

55 109

45 797
39 835

53 244
50 838

5 962

2 406

2 085

1 823

4.
5.
B.

Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
498
Vállalkozási tevékenység
13 186
bevétele
C.
Összes bevétel (A+B)
61 566
D.
Közhasznú tevékenység
ráfordításai
47 674
Anyagjellegû ráfordításai
14 712
Személyi jellegû ráfordítások
29 182
Értékcsökkenési leírás
3 637
Egyéb ráfordítások
142
Pénzügyi mûveletek
ráfordításai
1
Rendkívüli ráfordítások
E.
Vállalkozási tevékenység
ráfordításai
12 615
Anyagjellegû ráfordítások
4 484
Személyi jellegû ráfordítások 7 712
Értékcsökkenési leírás
380
Egyéb ráfordítások
38
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F.
Összes ráfordítás (D+E)
60 289
G.
Adózás elõtti vállalkozási
eredmény (B-E)
571
H.
Adófizetési kötelezettség
I.
Tárgyévi vállalkozási
eredmény (G-H)
571
J.
Tárgyévi közhasznú
eredmény (A-D)
706
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegû ráfordítások
37 507
1.
Bérköltség
25 175
Ebbõl: -megbízási díjak
-tiszteletdíjak
840
2.
Személyi jellegû egyéb
kifizetések
2 731
3.
Bérjárulékok
8 761
B.
A szervezet által nyújtott
támogatások
13
Ebbõl: az e rendelet 16§(5) bekezdése szerint
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támogatás

42
13 417
68 526
59 014
16 722
36 543
5 421
149
179

15 924
6 525
8 770
550
36
43
74 938
-2 507
0
-2 507
-3 905
45 313
29 097
75
840
5 770
9 830
34
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Nyári csillagképek
A nyári éjszaka ezüstporos országútja a Tejút. A Tejútról azt mondja a csillagász, hogy az nem más,
mint sok millió csillagból álló, halványan világító, szabálytalan, tejszerû sáv, mely végigvonul a Sas,
Hattyú, Cassiopeia, Perseusz, Auriga, Ikrek, Skorpió, Nyilas csillagképeken. A Hattyú csillagkép táján kettéválik, s újból egyesül a
Kentaur csillagképben, ez azonban már a horizont alatt van, s
nálunk nem látható.
A szabad ég alatt tartózkodó
pásztor, vadász, halász sokszor
gyönyörködött benne, és meséket, legendákat fûzött hozzá. Kézenfekvõ volt az összehasonlítás
az út fogalmával.
Sok helyen nevezi népünk a lelkeket szállító Szent Mihály ösvényének. A kettészakadást úgy magyarázza, hogy egy mennyei kocsis ott akart kitérni az elõtte tántorgó részeg embernek.
A székely eredetû monda a hun
mondakör Csaba vezéréhez kapcsolódik. Két változata ismeretes,
egyik a Csaba Útja, a másik a Hadak Útja.
Következzen elõször a Csaba
Útja legendája. A szánakozó Hadúr csodát tett Csaba királyfi búcsúzásakor. Mikor az vitézeivel elindult a holdvilágos éjjel, az égbe

emelte õket, útjukat csillagok mutatták, s a lábuk nyomán gyémántszikra lobbant, mely ott maradt
örökkön-örökké.

A Hadak Útja története szerint
Csaba királyfi az apjának, Attilának halála után kitört testvérháborúban csatát vesztett, és Bizáncba menekült. Seregének egy részét
hátrahagyta, s õk a Csigle mezõn
várták visszatérését. Az Erdélyben
õrködni hátrahagyott székelyeknek Csaba esküvel ígérte, hogy veszedelem idején a segítségükre siet. Háromszor kellett a keletre
tartó seregnek visszafordulnia.
Csaba hadai a csillagos égen végigvágtázva érkeztek, majd - sebezhetetlenek lévén - teljes létszámban ugyanarra, ugyanoda vonul-

A bolygók láthatósága
Merkúr: Hó elején még egy órával
kel a Nap elõtt, hajnalban kereshetõ a keleti ég alján. Láthatósága
gyorsan romlik, 14-én felsõ együttállásban van a Nappal. Hónap végén már az esti ég alján kereshetõ,
fél órával nyugszik a Nap után.
Vénusz: Feltûnõen látszik a hajnali keleti égen, magasan a látóhatár
felett. A hónap elején két és fél, a
végén már három órával kel a Nap
elõtt.
Mars: Elõretartó mozgást végez a
Kos, majd a Bika csillagképben. Éjfél után kel, hajnalban látható a keleti-délkeleti égen.

Jupiter: Hátráló mozgást végez a
Bak csillagképben. Késõ este kel,
az éjszaka nagy részében látható
mint a déli ég feltûnõ égitestje
Szaturnusz: Elõretartó mozgást végez az Oroszlán csillagképben. Este látható, éjfél elõtt nyugszik.
Uránusz: Éjfél elõtt kel, az éjszaka
második felében látható. Immár
hátráló mozgást végez a Halak csillagképben.
Neptunusz: Az esti órákban kel. Az
éjszaka nagy részében látható a Bak
csillagképben.

Könyvtári közlemény
Az algyõi könyvtár augusztus 3tól 15-ig szabadságolás miatt zárva tart. Ezt követõen az intézmény
elõreláthatólag augusztus végén
vagy szeptemberben újabb há-

rom hétig, a TIOP 1.2.3 pályázat
keretében megvalósítandó felújítási munkálatok miatt lesz zárva.
Bene-Kovács Zoltán
igazgató

tak vissza, miután az ellenséget
megfutamították. „A fényes hadak
ösvénye pedig, melyet jöttökben
és visszatértökben taposának, eltörölhetetlen marad az ég boltozatán: az õ lábaik és lovaik patkóinak nyoma az, mit derült éjfeleken mint tejfehér szalagot látsz
tündökölni a magasban, s melynek
azon órától Hadak Uta a neve a
székelyeknél, melyre tekintve megemlékeznek õk Csabáról és hõs
atyjáról, Etelérõl.”
Egy másik székely monda a Tejutat Szépasszony Vásznának tartja: “A szépasszony hûtlen lõn kedveséhez. Ez arcul csapta õt, s letûnt a feneketlen kristálytóba, ezt
mondván: Várhatsz engem ezer
esztendeig! A szépasszony most
kedvesét ezer esztendõ óta várja,
éjjelenként kiteregetve vásznát s
estve-reggel a kristálytó vizével
öntözgetve azt, mi aláperegvén
szüli a harmatot.”
A Csallóközben a Tejutat Tündérfátyolnak és Harmatos Útnak
is hívják. A népi képzelet gyakran
kapcsolja össze a Tejutat a tündérek útjával, amelyen éjszakánként
a földre ereszkednek. Erre utaló
elnevezések: Tündérek Útja, Tündérek Járása, Tündérek Fordulója, Tündérút.
De Hajnalszakadék, Hajnali Ha-

sadék nevet is viseli. Ez valószínûleg onnan ered, hogy hajnal
közeledtével fokozatosan tünedeznek el a halványabb csillagok, így
a Tejút derengõ fénye is eltûnik
hajnalhasadtára.
A legelterjedtebb név a Szalmásút. Ehhez hasonlatosak a Szalmaút, Szómásút, Szalmahullató Út,
Pelyvaút, Pozdorgyás Út elnevezések. Többnyire a Göncölszekér
utasai, máshol a cigányok szórták
szét a szalmát. Innen erednek a Cigányút, Cigányok Útja nevek. Ehhez is számtalan monda fûzõdik.
A legfontosabb nyári csillagképek legfényesebb csillagai a Nagy
Nyári Háromszöget alkotják. Könnyen megtaláljuk az égbolton a
nyári égbolt legfényesebb csillagát, a Vegát, mely a Lant (Lyra)
csillagképben tündököl. Kiterjesztett szárnyú madárhoz vagy egy
szép csillagkereszthez hasonló a
Hattyú (Cygnus) csillagkép, melynek Deneb a legfényesebb csillaga. A Hattyút „három hadnagy
csillagának” nevezi a magyar pásztorlegény. A háromszög harmadik csillagát egy másik madár fejében találjuk. Ez a Sas (Aquila)
csillagképben lévõ Atair.
A Vega, A Deneb és az Atair
együtt egy nagy egyenlõ szárú háromszöget formáz.

Holdállás
Július 7.: Telehold
(a Nyilas csillagképben).
Július 15.: Utolsó negyed
(a Halak csillagképben).

Július 22.: Újhold
(a Rák csillagképben).
Július 29.: Elsõ negyed
(a Szûz csillagképben).
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„Gyevi Zsongás” a Borbálában
A kistérségi sport fellendítésére kiírt pályázaton az Algyõ Sportjáért
Alapítvány sikeresen pályázott. Ennek a pályázatnak a keretein belül
került megrendezésre a „Gyevi
Zsongás” kistérségi úszóverseny és
labdarúgótorna.
A kistérségi úszóversenyen 3 település, Algyõ, Domaszék és Kistelek diákjai csobbantak a Borbála
Fürdõ medencéjébe. A versenyen
a következõ eredmények születtek:
I. korcsoportosok 20m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezést
ért el Szekeres Laura (Algyõ), II. lett
Gábor Zsófia (Algyõ) és III. lett Horváth Patrícia (Kistelek); a fiúknál I.
helyezést ért el Rózsa Alex (Algyõ),
II. lett Gyursánszky Bence (Algyõ) és
III. lett Horváth Máté (Kistelek);
20m-es hátúszásban a lányoknál I.
lett Kiss Zsanett (Algyõ), II. lett Vidács
Bianka (Algyõ) és III. lett Horváth
Patrícia (Kistelek); a fiúknál I. lett
Rózsa Alex (Algyõ), II. lett Magyar
Bálint (Kistelek) és III. lett Vidács Balázs (Algyõ); 20m-es gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett
Horváth Patrícia (Kistelek), II. lett
Vidács Bianka (Algyõ) és III. lett Túri Alíz (Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett Demecs Bálint (Algyõ), II.
lett Rózsa Alex (Algyõ) és III. lett
Magyar Bálint (Kistelek).
II. korcsoportosok 20m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezett
lett Portörõ Dorina (Algyõ), II. lett
Molnár Fanni (Algyõ) és III. lett Takács Diána (Domaszék); a fiúknál I.
helyezett lett Bodó János (Algyõ), II.
lett Bozóki Richárd (Algyõ) és III.
lett Bodnár Gábor (Domaszék); 20mes hátúszásban a lányoknál I. lett
Bangó Alexandra (Algyõ), II. lett Portörõ Dorina (Algyõ) és III. lett Simon
Ágnes (Domaszék); a fiúknál I. lett
Bozóki Richárd (Algyõ), II. lett Bodó
János (Algyõ) és III. lett Bába Gábor
(Kistelek); 20m-es gyorsúszásban
a lányoknál I. helyezést ért el Molnár Fanni (Algyõ) és II. lett Portörõ
Dorina (Algyõ); a fiúknál I. helye-

zést ért el Szécsi Richárd (Domaszék),
II. lett Bodó János (Algyõ) és III. lett
Bozóki Richárd (Algyõ).
III. korcsoportosok 40m-es mellúszásban a lányoknál: I. lett Rózsa
Evelin (Algyõ), II. lett Balogh Kinga
(Domaszék) és III. lett Szekeres
Dzsenifer (Algyõ); a fiúknál Temkó
Bence (Algyõ), II. lett Nikolényi Gergõ (Kistelek) és III. lett Gyõrfi Dávid (Algyõ); 40m-es hátúszásban a
lányoknál I. helyezést ért el Rózsa
Evelin (Algyõ), II. lett Balogh Boglárka (Kistelek) és III. lett Szekeres
Dzsenifer (Algyõ); a fiúknál I. helyezést ért el Gyõrfi Dávid (Algyõ), II.

KÕMÛVES VÁLLAL

FRISS
TANYAI TOJÁS

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

lett Jaksa Tamás (Algyõ) és III. lett
Nikolényi Gergõ (Kistelek); 40m-es
gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett Rózsa Evelin (Algyõ), II.
lett Szekeres Dzsenifer (Algyõ) és III.
lett Balogh Boglárka (Kistelek); a fiúknál I. helyezett lett Nikolényi Gergõ (Kistelek), II. lett Pálnok Patrik
(Kistelek) és III. lett Jaksa Tamás
(Algyõ).
IV. korcsoportosok 40m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezést
ért el Simon Sarolta (Domaszék), II.
lett Bíbor Viktória (Algyõ) és III. lett
Kovács Kitti (Algyõ); a fiúknál I. helyezést ért el Kovács Roland (Algyõ),

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

II. lett Sejben Tibor (Kistelek) és III.
lett Szûcs László (Algyõ); 40m-es
hátúszásban a lányoknál I. lett Kovács Kitti (Algyõ), II. lett Simon Sarolta (Domaszék) és III. lett Bíbor
Viktória (Algyõ); a fiúknál I. lett Kovács Roland (Algyõ), II. lett Szûcs
László (Algyõ) és III. lett Kovács Eliot
(Domaszék); 40m-es gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett Kovács Kitti (Algyõ), II. lett Simon Sarolta (Domaszék) és III. lett Bíbor
Viktória (Algyõ); a fiúknál Kovács
Roland (Algyõ), II. lett Sejben Tibor
(Kistelek) és III. lett Samu István
(Algyõ).

A II. korcsoportosok 4*20m-es
mellúszás váltójában a lányoknál
I. helyezést ért el az Algyõi Általános Iskola csapata 1:15,28-as idõeredménnyel, a csapat tagjai: Portörõ Dorina, Dénes Dorina, Szekeres
Dzsenifer és Rózsa Evelin; a III. korcsoportos lányoknál I. helyezett lett
a domaszéki iskola csapata 1:40,25ös idõeredménnyel. A II. korcsoportosok 4*20m-es mellúszás váltójában a fiúknál I. helyezett lett az Algyõi Általános Iskola csapata
1:18,37-es idõeredménnyel, a csapat tagjai: Bodó János, Jaksa Tamás,
Temkó Bence és Gyõrfi Dávid; a III.

KECSKE SAJT ÉS
TÚRÓ KAPHATÓ
Algyõ,
Bartók B. u. 20.
Telefon:
20/36-22-028

korcsoportos fiúknál I. lett a kisteleki iskola csapata 1:26,22-es idõeredménnyel. A IV. korcsoportosok 4*20m-es mellúszás váltójában
a lányoknál I. helyezést ért el a kisteleki iskola csapata 1:25,72-es idõeredménnyel; a fiúknál I. helyezett
lett az Algyõi Általános Iskola csapata 1:14,75-ös idõeredménnyel, a
csapat tagjai: Samu István, Kovács
Roland, Jani Attila és Szûcs László.
Az „Gyevi Zsongás” tavaszi úszóversenyén a vándorkupát az Algyõi
csapat diákjai nyerték.
Az algyõi gyerekeket felkészítette: Varga Ágnes, Magosi Krisztina,
Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás és
Zsura Zoltán. Az érmeket és a kupát az Algyõ Sportjáért Közalapítvány biztosította.
Magosi Krisztina
úszásoktató
A „Gyevi Zsongás” kistérségi labdarúgótornán két csoportban (az „A”csoportban a Rókus II., Algyõ,
Újszentiván, a „B” csoportban a
Mórahalom, Ásotthalom és Kistelek)
kezdték el a labdát rúgni a diákok.
A körmérkõzések eredményei: Rókus II.–Algyõ: 10-0, Algyõ–Újszentiván: 4-10, Újszentiván–Rókus II.:
0-5; Mórahalom–Ásotthalom: 2-1,
Ásotthalom–Kistelek: 2-3, Kistelek–Mórahalom: 4-2. Az ötödik helyért folytatott meccsen Algyõ–Ásotthalom: 11-1; a harmadik helyért folytatott meccsen Újszentiván–Mórahalom: 8-3 és a döntõben Rókus II. –Kistelek: 6-1.
Labdarúgótorna eredménye: I. helyezett lett a Rókus II., II. lett Kistelek, III. lett Újszentiván, IV. lett Mórahalom, V. lett Algyõ és VI. lett Ásotthalom. A focitorna legjobb védõjátékosa: Bozsog Jenõ (Rókus II.), a legjobb
mezõnyjátékosa: Bozóki Richárd (Algyõ), a legjobb góllövõje: Mátó Márk
14 góllal (Újszentiván) és a legjobb
kapusa: Mityók Roland (Ásotthalom).
Krucsó Ákos
edzõ

Algyõi pizzériába
gyakorlattal
rendelkezõ
pizzasütõt,
felszolgálót
keresünk.
Fényképes szakmai
önéletrajzot várunk:
olajbogyopizza@
citromail.hu
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Sport és egészség

Berkes – újabb I. helyezés
Az éves ladacross bajnokság III. fordulójához ért az algyõi csapat Berkes Istvánnal az élen. Az izgalmas
versenyt a Viharsarok AMSE Autó

volt off-road autón is kocsikázni. A
kicsiknek állatsimogatót is berendeztek a szervezõk. A gyeviek ismét
sikert arattak: a nap végén fárad-

és – Motorsport Egyesület rendezte Pusztaottlakán, június 14-én.
Nem ért véget egyetlen futam
sem úgy, hogy ne kellett volna egyegy domb tetejérõl autót levenni,
a felborult vagy sérült gépeken és
versenyzõkön segíteni. A pusztaottlaki futam számos meglepetést tartogatott – többek között lehetõség

tan, porosan de, izgalmas élményekkel teli és egy elsõ helyezettnek járó kupával tért haza a csapat.
Versenyeredmény: 1. Berkes István (Algyõ), 2. Duda Gábor, 3.
Vacsi Imre
Köszönet a támogatóknak, segítõknek, barátoknak!
Gáli Ágota, Bereczné Lázár Nóra
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HAJRÁ ALGYÕ!
Sport-, versenynaptár
Július 11. (szombat): Díjugrató Lovasverseny Domaszéken. Versenyez az Algyõ Lovasklub. (További információ: Bakos Istvántól
– Algyõ Lovasklub.)
Július 12. (vasárnap) 8 órától:
Ladacross Területi Bajnokság –
Nagyszénás. Algyõ színeiben Berkes István és csapata indul. (További információ: Berkes Istvántól.)
Július 18. (szombat): Gyermek
Ügyességi Lovasverseny Szentmihálytelken. versenyez az Algyõ
Lovasklub. (További információ:
Bakos Istvántól – Algyõ Lovasklub.)
Július 18. (szombat): Eszkimo
– indián játékok (Sukoró). (További információ: Kopaszné Demeter Iréntõl – Algyõi Sportkör, KajakKenu Szakosztály.)
Július 19. (vasárnap) 8 órától:
Ladacross Területi Bajnokság –
Felgyõ. Algyõ színeiben Berkes
István és csapata indul. (További
információ: Berkes Istvántól.)
Július 25. (szombat): Simon-Fiala Emlékverseny (Békésszentandrás). (További információ:

Kopaszné Demeter Iréntõl – Algyõi
Sportkör, Kajak-Kenu Szakosztály.)
Augusztus 1. (szombat): III. Algyõi Offroad Esõerdõ Kaland. (További információ: Varga Zoltántól
– Algyõi Offroad Klub.)
Augusztus 1.-2. (szombat-vasárnap): Díjugrató Lovasverseny
Szegeden. Versenyez az Algyõ
Lovasklub. (További információ:
Bakos Istvántól – Algyõ Lovasklub.)
Augusztus 2. (vasárnap): Gyermek Magyar Bajnokság (Sukoró).
(További információ: Kopaszné Demeter Iréntõl – Algyõi Sportkör,
Kajak-Kenu Szakosztály.)
Augusztus 15.-16. (szombat-vasárnap): Gyermek Ügyességi Lovasverseny. Díjugrató Lovasverseny (Algyõ), az Algyõi Lovasnap
keretében. (További információ:
Bakos Istvántól – Algyõi Lovasklub.)
A mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntartják! – Összeállította:
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági
és sportreferens

III. Algyõi Offroad Esõerdõ Kaland „Legyen az egészség hungarikum!”
Az Algyõi Offroad Klub szervezésében augusztus 1-jén szombaton
a kijelölt tiszai ártérben tartják a
harmadik Algyõi Offroad Esõerdõ
Kalandot. Az extrém terepjárós
offroad versenyre az ország minden területérõl érkeznek épített és
gyári, valamint extrém kategóriás
terepjárók és egyéb autókülönlegességek. Az Algyõi Offroad Klub, valamint a szegedi DORT közös szervezésében mindenkit várnak a
Gyevi Kócsag Szabadidõ Hajó mel-

letti területre, az algyõi ártérbe!
Bõvebb információ kérhetõ: Algyõi
Offroad Klub, Varga Zoltán klubvezetõtõl a 30/415-8102 számú mobilon, illetve a www.algyo4x4.hu, és
a www.algyo.hu címû honlapon.
A rendezvény támogatói: Algyõ
Nagyközség Önkormányzata,
Wagner Mûhely (Szeged), F-Z Team Kft. (Szeged), GYEVITUR Kft.
(Algyõ), GYEVIÉP NKFT. (Algyõ),
az Algyõi Offroad Klub tagjai és
baráti köre.

Kedves Õsgyeviek!
Az ÕBK vezetõsége szeretettel
hívja és várja tagságát az éves
találkozójára
A találkozó ideje: 2009. július
25.-én (szombat)
A találkozó helye: Faluház (Búvár u. 5.sz.
Program:
– 10-12óráig gyülekezés
– 12 órakor elnöki megnyitó
– Polgármesteri tájékoztató
– 13 órakor szórakoztató mûsor
– 14 órától közös ebéd

A részvétel:
– Tagoknak az 1.500.Ft./év tagdíj befizetés alapján
– A hozott vendégeknek 1.500.Ft/fõ befizetése ellenében.
Befizetés a szokásos módon:
– Személyesen hétvégenként
Pálföldi Mártonnénál,
Algyõ Vadvirág u. 26. sz.
– Csekken július 20.-ig beérkezõen
Szeretettel várunk mindenkit
Karsai László
ÕBK elnök

A „Legyen az egészség hungarikum!” mottóval, Béres Egészség Hungarikum Program elnevezéssel országos egészségmozgalmat
indított a Béres Alapítvány. Idén
Algyõ Nagyközség Települési
Egészségtervét is felül kell vizsgálni – a gazdasági és demográfiai változások, valamint a jogszabályi elõírások miatt. Ehhez kapcsolódóan
Algyõ is képviseltette magát (Harcsás Gizella és Bereczné Lázár Nóra
személyében) június 24-én azon a
budapesti országos konferencián,
melyet a Béres Alapítvány hívott
életre. A megjelenteket dr. Béres József, a Béres Egészség Hungarikum
Alapítvány alapítója köszöntötte,

majd szakmai elõadást és tréninget tartott dr. Füzesi Zsuzsanna, Szõke Katalin és dr. Tistyán László.
A program egy átfogó, nemzeti
egészségmegõrzõ és betegségmegelõzõ projekt, melynek részeként a
frissített települési Egészségterv közösség-centrikus lesz. A program segítségével született tervek legnagyobb
érdeme, hogy a településen élõk öszszefognak, és helyi szakemberek bevonásával közösségi, helyi szintû és
megvalósítható egészségmegõrzõ
mozgalom alakulhat ki. Reményeink szerint Algyõ is pályázik az õszszel megjelenõ kiírás szerint. Bõvebb
információ kérhetõ: www.beh.hu honlapon, az info@beh.hu villámpostán.

„REKVIEM”

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY
BÉRELHETÕ.

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

AZ

ÁLLVÁNYOKRÓL

ÉRDEKLÕDHET ÉS
HÕSZIGETELÉSRE
ELÕJEGYZÉST KÉRHET A

06-30/987-40-60-AS
TELEFONON.
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Tudni illik, mi illik
A nyári szünet etikettje
A Bárka csoport Nyári „Tini-Kék”
füzetében hasznos jó tanácsokat kapunk. Például a nyári melegben fokozottan vigyázzunk gyermekeink
egészségére: ne sportoljanak kánikulában, ruházatuk legyen szellõs,
fogyasszanak sok folyadékot! A szüleikkel megbeszélt idõpontokhoz
tartsák magukat, mindig tudjuk, gyermekünk hol és kivel tartózkodik! Ne
legyen náluk értékes tárgy, sok készpénz, drága mobiltelefon – „alkalom szüli a tolvajt”. Gyermekünket
esti programra csak csoportosan és
egy felnõtt kísérõvel engedjük el
olyan helyre, ahol tudjuk, hogy nem
szolgálják ki dohánytermékkel, szeszes itallal, egyéb illegális szerrel. Sok
kábítószer akár csak egyszeri kipróbálása is függõséget okozhat! Tanítsuk meg: idegen autóba soha ne szálljon be, ismeretlen személlyel ne kezdjen beszélgetésbe, figyeljen társaira
és viselkedjen óvatosan. A „diszkóbalesetek”, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után
használjanak gyermekeink tömegközlekedési eszközt, vagy csoportban kísérjék egymást haza!
A kamaszkor nagy változása a szexuális éretté válás. Beszéljünk velük
a szexrõl, az egészséges magatartásformáról, a védekezés fontosságáról
és a szabados szexuális élet veszélyeirõl! Sport, játék, strandolás közben
vigyázzanak értékeikre, szabad vizek

mentén csak a kijelölt fürdõhelyen
történõ strandolás a biztonságos. 6
éven alul, vagy úszni nem tudó 14
éven aluli gyermek csak felnõtt felügyelettel fürödhet. Felhevült testtel,
teli gyomorral, bódult állapotban soha sem szabd strandolni!
A gyermek kerékpárjának mûszaki ellenõrzését tegyük meg, használjon megfelelõ védõfelszerelést. A káros játékszenvedély kialakulásának
egyik oka a napi zsebpénz felelõtlen
elköltése, függõsége pedig szenvedélybetegséghez, elszegényedéshez vezet!
Tudjuk, gyermekünk hogyan és
mire használja az internetet! Ne töltse egész napját a gép elõtt – ez is
függõséghez vezet. Ne adja meg személyes adatait, fényképét, elérhetõségeit ismeretleneknek a világhálón
– ez kiszolgáltatottá teszi és akár szexuális zaklatók is megtalálhatják!
Algyõn is számtalan megfizethetõ
és magas színvonalú táborlehetõség
közül választhatnak a szülõk és gyermekeik! Fontosabb telefonszámok,
ahol segítség kérhetõ: Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály: 62/562-410, Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat: 06-80/20-55-20, Szegedi Tini Telefon: 06-80/820-011
ingyenes hívószámok.
Szép és biztonságos nyarat, kikapcsolódást és pihenést kívánok!
Bereczné Lázár Nóra

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
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Gondozói Hálózat –
Családsegítõ Szolgálat
Az Algyõi Önkormányzat által támogatott, a Nõegylet által mûködtetett Gondozói Hálózat
Vezetõje Kovácsné Budai Éva. A
házi segítségnyújtásban öt fõ vesz
részt. Név szerint: Bakos Józsefné, Bajusz Jánosné, Garajszki Éva, Kecskemétiné Hegyi Edit és Vidácsné Bera Edit.
A Gondozói Hálózat új helyre
költözött Algyõ, Búvár u.1. szám
alá a (Pagoda mellé).
Elérhetõségük: 06-20/366-7579 ill:06-20/773-81-12
A házi segítségnyújtás feladatai:
– A házi segítségnyújtás szolgáltatását igénybevevõ személyek saját lakókörnyezetükben történõ
ellátása
– Önálló életvitel fenntartása
– A lakókörnyezet higiénés körülményeinek megtartása, valamint mikrokörnyezetük rendben
tartása.( gyógyszerek felíratása, kiváltása, fürdetés és bevásárlás
igény szerint)
– Veszély helyzetek kialakulásának megelõzése illetve azok elhárításában való segítségnyújtás
– Napi gondozás az igénybevevõk szükségletei szerint történik.
Maximum 4 órában.
– A házi gondozók a szolgáltatásaikat díjazás ellenében végzik,
az igénybevevõ jövedelmétõl függõen.

Szeretettel várják azok jelentkezését akik ezen szolgáltatásokat
igénybe szeretnék venni.
*
Családsegítõ Szolgálat
A Családsegítõ Szolgálat továbbra is az Egyesített Szociális Intézmény keretein belül Algyõ, Piac tér
17.szám alatt mûködik.
A Családsegítõ Szolgálat családgondozója: Harcsás Gizella.
A Családsegítõ Szolgálat feladatai:
– Szociális és mentálhigiénés
problémák illetve krízis helyzetek
kezelése
– Pénzbeli ,természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése
– Családgondozás, családon belüli mûködési zavarok, konfliktusok kezelése
– Munkanélkülieknek, szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, fogytékossággal élõknek és családtagjainak tanácsadás nyújtása, az
igénybevevõk személyiségi jogainak
sérelme nélkül. Adósságkezelési tanácsadás, melynek keretén belül közüzemekkel való kapcsolattartás
– Adományok fogadása és azok
eljuttatása a rászorulók részére
A családgondozó a szociális
munka Etikai Kódex alapelvei
alapján végzi munkáját.
Telefon: 62/267-866; mobil:0620/554-85-12
H. G.

Gyermeknap 2009
Az Egyesített Szociális Intézmény
Gyermekjóléti Szolgálata ezúton
köszöni minden támogatójának a
gyermeknap sikeres lebonyolításában nyújtott segítségét.
Az algyõi Nõegyletnek a finom
gyümölcsöket, a Szõke Tisza Nyugdíjas klubnak áldozatos munkájukat a fánkok sütésében, a Söndör-

tanya Szabadidõ Központnak az
ugrálóvár méltányos bérbeadását,
a Bóbita Bölcsõde dolgozóinak kitartó arcfestését,a Lovasklubnak a
lovaglási és lovaskocsikázási lehetõséget. Nem utolsó sorban köszönjük a Faluháznak a tartalmas szórakoztató gyermek mûsorokat. Találkozunk jövõre ugyanitt. ESZI

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

KÖSZÖNET A SZAVAZÓKNAK
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönjük azoknak az algyõi polgároknak akik résztvettek a június hetedikei Európa Parlamenti választáson.
Külön köszönjük mindazok megtisztelõ szavazatát, akik a Fidesz-KDNP listájára
voksoltak és akiknek jóvoltából az elõttünk álló 5 esztendõben 14 fideszes képviselõ munkálkodhat hazánkért az Európai Unió Parlamentjében. S természetesen az Önök bizalma itt helyben is kötelez bennünket.
Fidesz-KDNP és Fidelitas algyõi szervezetei
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA

háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése minden héten

Július 06–10.: 8.00-tól 12.30-ig.
Július 13–17.: 12.00-tól 16.30-ig.
Július 20–24.: 8.00-tól 12.30-ig.
Július 27–31.: 12.00-tól 16.30-ig.
Augusztus 03–07.: 8.00-tól 12.30-ig.
Augusztus 10–14.: 12.00-tól 16.30-ig.
Dr. Bakó Ildikó július 20-31-ig szabadságon lesz,
Dr. Kálmán Antónia helyettesíti ez idõ alatt.
A rendelési idõ nem változik!
Üzem- egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbításának
megszervezése.
Telefonszámok: 06-62/267-202 06-30/635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES
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. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

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.

Hétfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután).
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig.
Telefonos elérhetõség: 267-707, 30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756 Telefon:268-038
Hétfõ: 8 órától 12 óráig. Kedd: 8 órától 11 óráig.
Szerda: 13-tól 16 óráig. Csütörtök: 8 órától 10 óráig.
Péntek: 8 órától 11 óráig.
Csecsemõ tanácsadás: csütörtökön 10.30 órától 14.30-ig.
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. Telefonszám: 267-234.
Elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendel
Július 06-tól 10-ig: 12.30–16.30 óra között.
Július 13-tól 17-ig: 7.30–12.00 óra között.
Július 20-tól 24-ig: 12.30–16.30 óra között.
Július 27-tõl 31-ig: 7.30–12.00 óra között.
Augusztus 3-tól 7-ig: 12.30–16.30 óra között.
Augusztus 10-tõl 14-ig: 7.30–12.00 óra között.
Dr. Kálmán Antónia szabadságon lesz augusztus 03-tól augusztus 14-ig.
Helyettesíti: Dr. Bakó Ildikó .
A rendelési idõ nem változik.
Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-57008

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
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.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Megszületett:
Modok-Kovács Ákos (2009. 04. 26.)
– anya: Kovács Helga, apa: Modok
Zoltán;
Perneki Zsombor (2009. 04. 29.) –
anya: Nagy Annamária Dóra, apa:
Perneki Zoltán.
Gratulálunk!

HALÁLOZÁS:
Elhunyt:
Kecskeméti Lajos április 21-én;
Berényi István János május 9-én.
Nyugodjék békében!

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!

Apróhirdetések
Azonnali közvetlen külföldi munkalehetõségek Európai Uniós országokban!
Tel.: 20/2891591.
*
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-

göny készítés. Telefon: 06-30/953-0395.
*
25 db EU-s fa raklap eladó.
Ár.: 300 Ft/db.
Érd.: 06-20/364-66-25.
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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

Pályázattal közel 8 millió forint
a faluháznak
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház a Deszkkel, Röszkével és Zsombóval alkotott konzorcium tagjaként sikeresen pályázott a TÁMOP
3.2.3 azonosítójú, Mûvelõdési házak a nem formális tanulás szolgálatában címû programban. A konzorcium a június 30-i döntés értel-

mében 47 millió 320 728 forint támogatást nyert el, amelynek támogatási aránya 100%. Ebbõl az öszszegbõl közel 8 millió esik az Algyõi Faluházra, amely tematikus
táborok és foglalkozások költségeire, illetõleg ezekkel összefüggõ
szakmai feladatokra költhetõ.

Sikeres lovas tábor
Az algyõi táborok sorát 21 résztvevõvel az Algyõi Lovasklub Egyesület nyitotta. A szervezõk ezúton
is köszönetet mondanak a segítõknek, a támogatóknak, a szülõknek, a gyerekeknek. Köszönik

a Gyevitur Kft-nek a magas szintû, bõséges ellátást. Jó hangulatú
napokat töltött együtt táborozó és
táboroztató, az öt nap alatt új hívei születtek a lovassportnak. Köszönet ezért is!

Minõsített algyõi népzenészek
A XV. Térségi és Országos Népzenei Minõsítõ aktuális Csongrád
megyei fordulóján – május 9-én a
mindszenti Keller Lajos Városi
Könyvtár és Kulturális Központban – mintegy 240 résztvevõ között mérette meg magát az Algyõi
Hagyományõrzõ Együttes Aszszonykórusa és az Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar, valamint
egyénileg Fodor László, Gál Tibor
és Süli Tibor. A Budai Ilona Magyar Örökség-díjas népdalénekes,
dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar
Rádió Zenei Együttesének igazgatója és Dévai János, a Magyar
Rádió Népzenei szerkesztõje alkotta zsûri az algyõieket a következõ minõsítésekben részesítette:

– az Algyõi Hagyományõrzõ
Együttes Asszonykórusa (Gonda
Károlyné, Maszlag Józsefné, Mihály
Antalné, Podonyi Mátyásné, Pósa
Sándorné, Suti Pálné, Szalai Hetényi Imréné, Terhes Lászlóné, Vidács
Jánosné): országos Bronz minõsítés;
– az Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar (Biacsi János, Fodor
László, Gál Tibor, Kotogán Attila,
Kotogán Sándor, Süli Tibor): országos Arany minõsítés;
– Fodor László: országos Ezüst
minõsítés.
– Gál Tibor Kiváló, míg Süli Tibor Dicséretes minõsítésben részesült.
Mindannyiuknak gratulálunk!

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)

Újabb tollforgató siker
Szilágyi Perjési Katalinnak ebben az
évben már második alkalommal sikerült bekerülnie antológiába.
Most a Garbo Kiadó jelentette
meg egy írását az Ígéretek címû
antológiában. A könyv az ünnepi
könyvhéten jelent meg, és Kata-

lint meghívták Budapestre, dedikálásra, mely felejthetetlen élményt jelentett számára.
Gratulálunk, és további sikeres
alkotást kívánunk Algyõ legújabb
írópalántájának. A könyv megtalálható az algyõi könyvtárban.

Vásárnaptár a Faluházban
Minden héten hétfõn, szerdán és szombaton 7-12 óráig
a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
Július 14. (kedd) 9-tõl 12 óráig:
ruha- és cipõvásár.
Július 17. (péntek) 9-tõl 12 óráig:
vegyes iparcikk vásár.
Július 20. (hétfõ) 9-tõl 12 óráig:
vegyes iparcikk vásár.
Július 21. (kedd) 9-tõl 12 óráig:
Fontos Bolt.
Július 28. (kedd) 9-tõl 12 óráig:
vegyes iparcikk vásár.
Augusztus 4. (kedd) 9-tõl 11 óráig:
vegyes iparcikk vásár.
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Mit, hol, mikor?

FALUHÁZI RENDEZVÉNYNAPTÁR.
Július 2-15: a Moldvai csángók évszázadai címû kiállítás a Faluház Galériában.
Július 25. (szombat) 10 órától:
Az ÖBK szervezésében algyõiek és Algyõrõl elszármazottak találkozója a
faluházban.
Július 25. (szombat) 17 óra: Tóth Orsika énekmûvész koncertje a Szent
Anna-templomban.
Július 25. (szombat) 18 óra: Anna-napi kerti parti a tájházban.
Július 26. (vasárnap) 10 óra:
a tájház új kiállítási terének átadása. A Herke István magángyûjteményébõl
nyíló állandó tárlat megnyitóján közremûködik Faragó István (Szabadka).
Július 26. (vasárnap) 16 óra: ünnepi mûsor a faluház színháztermében.
Július 27. (hétfõ) 16–18 óra: ingyenes jogi tanácsadás a kisteremben (Dr.
Gonda János).
Július 31. (péntek) 16 óra: kiállítás megnyitó a Tájházban: a Kézmûves Táborban készült mûvek seregszemléje.

Sporttáborok
Sporttábort szervez a Borbála Fürdõ. A tábor díja: 11.000 forint, de
az algyõi gyerekek részére – az Algyõ
Sportjáért Közalapítvány támogatásával – 6.000 forint. Támogatásban a jelentkezés sorrendjében az
elsõ 60 algyõi gyerek részesülhet.
Jelentkezés folyamatosan a fürdõben, vagy az 517-520 telefonszámon, valamint a
30/3-369-853 Magosi Krisztina mobiltelefon számán. A gyerekek számára ebédet biztosítanak az alábbi
idõpontokban szervezett turnusokban.
Július 20-tól 24-ig Sport Mix Tá-

bor, vezeti: Magosi Krisztina. A tábor
ideje alatt több sportággal (például úszás, kerékpározás, strandröplabda, strandkézilabda, strandfoci,
görkorcsolya, tenisz, kenuzás, kajakozás) ismerkedhetnek meg a résztvevõk.
Július 27-tõl 31-ig Focitábor, vezeti Krucsó Ákos.
Augusztus 3-tól 7-ig Ovis Tábor,
vezeti: Magosi Krisztina. A tábor ideje alatt folyamatos óvónõi felügyelet biztosított.
Augusztus 10-14-ig Foci és Sport
Mix Tábor, vezeti: Magosi Krisztina
és Krucsó Ákos.

Kézmûves tábor a Tájházban
A nagy érdeklõdésre való tekintettel egy negyedik, tematikus, kézmûves tábort is szervezünk, még
négy szabad helyre várjuk a jelentkezõket. A Kézmûves tábor július 27-étõl július 31-éig tart.
Helyszíne a tájház. Részvételi díja 6000 forint, ami háromszori étkezést, fürdõt, kirándulást, és a
kézmûves foglalkozások anyagát
foglalja magában.
A foglalkozásokat az algyõi kézmûvesek, mûvészek és az Algyõi
Mûvészkör tagjai tartják: Gálné
Nagy Ildikó, Oláh Ernõ, Magyarné
Varga Anna, Tessényiné Margit, Süli Zakar Zita, Belovai Józsefné, Izbékiné Cseuz Gabriella, Szabóné Palik
Andrea. Fafaragás, dekopázstechnika, varrás, agyagozás, szövés,
akvarell, kenderezés…
Az alkotás öröme mellett a ha-

gyományos mesterségek, kézmûves technikák megismertetése is
fontos. Az alkotómûhelyek hangulata közelebb hozza hagyományainkat, értékeinket a gyermekekhez. Látogatást teszünk Gálné
Nagy Ildikó szövõmûhelyében és
Ambrus Antal hódmezõvásárhelyi
fazekas mûhelyében.
A tábor alatt elkészített alkotásokból kiállítást rendezünk a tájházban. A kiállítás megnyitójára
július 31-én, 16 órakor kerül sor.
Szeretettel várunk mindenkit!
A tájházban tartott csütörtöki
kézmûves foglalkozások a nyári
szünet után szeptemberben újra
indulnak! És ha szeretnél egy vidám csapat tagja lenni és a bábozás mesterségét kitanulni, akkor
várlak szeptembertõl a bábszakkörön!
Sütõ Erika
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Algyõi Lovasnapok
Idén augusztus 15.-16. (szombat-vasárnap) között megrendezik az Algyõi Lovasnapokat, ahova a szervezõk minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak.
A tervezett program:
augusztus 15., szombat
DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY: C0 kategória, B1-A, B,C, kategória, B2ifi kategória, B2-nyitott kategóriában,
C3-Gyevi Kupa.
9 óra – Civil szervezetek, baráti
társaságok, családok fõzõversenye.
Délelõtt – Lovasbemutató.
DÍJUGRATÁS: C-0 kategória, B1A, B,C, kategória.
11 óra – DÍJUGRATÁS: B2-ifi
kategória, B2-nyitott kategóriában.
13 óra – A fõzõverseny eredményhirdetése.
14.15 óra - DÍJUGRATÁS: C3Gyevi Kupa.
18-19 óra – Pintér Tibor Lovas Dalszínház.
19 – 20 óra – SZTÁRVENDÉG:
CSOCSESZ és zenekara.
20 óra – Lovasbál.
2009. augusztus 16., vasárnap
FOGATHAJTÓ NAP

9 óra – Zenés, fogatos felvonulás
Algyõ utcáin.
10 óra – A fogatok felsorakozása, köszöntése.
10.15 óra – Pályabemutató.
11 óra – Akadályhajtás.
12 óra – Jó ebédhez szól a nóta.
14 óra – Vadászhajtás.
16 óra – Kutyás bemutató.
16.30 óra – Eredményhirdetés.
17.00 óra – A helyi Karaoke-verseny algyõi díjazottjainak mûsora.
17.30 óra – Fellép az Algyõi Általános Iskola Gyöngyvirág Néptánc Csoportj.a
18 óra – Tombolasorsolás értékes
nyereményekkel, fõdíj egy CSIKÓ!
Mindkét nap a Lovaspálya melletti területen vásárosok, vendéglátó egységek és mutatványosok,
ugrálóvár és egyéb meglepetések
várják vendégeinket!
A mûsorváltozás jogát a szervezõk
fenntartják!
Médiatámogatónk: Rádió88 (FM
95,4)(Szeged)
Bõvebb információ kérhetõ:
Algyõi Lovasklub: Bakos István elnök, szervezõ: 30/223-0017, algyoilovasklub@gmail.com

Mit kínál a www.algyo.hu honlap?
A www.algyo.hu / algyo.eu, Algyõ
nagyközség hivatalos internetes
honlapja a lakosság és a településrõl érdeklõdök körében is napi/heti rendszerességgel látogatott portál lett. Az 1 havi oldalletöltések átlaga meghaladta az 16000-t!
Javasolt linkek: friss
helyi hírek, hatályos
rendeletek, letölthetõ nyomtatványok, napi frissítésû hírek, programajánlók, buszmenetrend, az
intézmények hivatalos honlapjai,
sportajánlók, pályázati lehetõsé-

gek, médiaajánlatok és fényképgaléria (fotóalbum).
Ajánljuk az oldalon szereplõ politikamentes hirdetési felületeket.
Az olvasók nagy része célzott böngészõ, így mód van az oldalra helyezett reklámok révén az
ön vagy vállalkozása üzleti sikereit, kampányait,
ismertségét hatékonyan fokozni! Amennyiben a médiaajánlat felkeltette érdeklõdését,
vagy kérdése lenne a fent leírtakkal kapcsolatban, írjon e-mailben
az informatikus@algyo.hu címre!

NÉPTÁNC TÁBOR
Július 20. és 24. között a faluházban. A tábort vezeti: Bagi Szilvia néptáncoktató. A részvételi díj 6.000 forint, ami háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában.

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: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda

