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Képeslap – a fákról
Néhány langyos nap után
napsárgában pompázik az aranyesõ, rózsaszínbe öltözik a meggyfa,
hirtelenzöldbe bújik az ártéri füzes.
A hosszú télbe belefáradt ártéri erdõ ébredezik. Virágvasárnap elõtt
barkát kerestünk, friss csalánt és
rügyezõ fákat találtunk, kedves húgom, az ártéri erdõben.
A töltésen túl, a Tiszán innen:
külön világ. A göcsörtös ártéri fák
körül nagy a kuszaság: susnyásos
kubikgödrök, elvadult bozótos, kidobott ágybetét és más szemét – az ember szégyene. Mint ahogy az ember
erénye volt egykoron, hogy az ártéren is gazdálkodott. Ennek csak egy
részét jelentette, amit gyerekkorunkban mi is láttunk: nagyapánk, más
gazdákhoz hasonlatosan, egy szelvényét kapta a gátnak, hogy a töltésoldalt kaszálja, az ártéri erdõt pedig
kitisztítsa, cserébe a szénát meg a
nyesedékfát hazavihette. Édesanyánk
meséli, hogy az õ gyerekkorában gazdag kerthez, vagy izgalmas labirintushoz volt hasonlatos az ártéri erdõ, amit a békésen legelészõ kecske
és birkanyájat õrzõ gyereksereg játszótérnek használt, vagy épp Tarzant
idézve dzsungelnek képzelt, esetleg
számháborús hadszíntérnek. Ezt a
családi mesékbõl ismerõs idilli képet
juttatták eszembe a mostani tavaszon katonásdit játszó fiúk – Algyõ
alatt. Faágakból fabrikált „fegyverrel” a kezükben ismételtek õsi vadászmozdulatokat: egyik fától a másikig osontak, céloztak, majd visszavonultak. Olyan védelmet kértek,
amit nyújtani csak tisztes korú fa
törzse nyújthat! Az önfeledten játszó
gyerekek talán nem is gondoltak arra, szüleik és nagyszüleik is otthonosnak találták ezeket a helyeket, védelmezõnek az erdõt, a fákat. Köztük leginkább azt, amelyik most vaskosan és
büszkén magasodik, pedig sokféle vihar tépázta, villám sújtotta. Szinte
kettérepedt az a famatuzsálem, de
csonkán sérült oldaláról földet érõ
ágai rügyeznek, csak azért is!.
Az ártér famatuzsáleme egy és
ugyanazon a helyen élte le az életét –
mint nagyanyánk, vagy az algyõi

nagycsaládok asszonyfõi. Mint az
Ulickaja regényébõl most megismert
Médea. Tudom, de Ulickaja is írja,
hogy a közelmúlt asszonyainak ez az
állandósult élete persze önmagában
véve folyton változott: háborús viharokkal, kormány és rendszerváltásokkal. De mégis „olyan fáéhoz hasonlatos szilárdságot eredményezett, amelyik belemélyeszti gyökereit” itt az öntéses nagyréti talajba, és „fölötte ugyanaz a nap süt és nap mint nap, évrõl
évre ugyanazt az utat járja be, a fát
mindig ugyanaz a szél éri és hoz évszakhoz kötött illatokat”. Ezek az illatok itt hol a zajló jeges folyóból, hol
az áradásból, hol a pattanó rügyekbõl származnak, mint most is.
A fa, a fákhoz való viszonyunk
árulkodó. Rajzolj egy fát, s megmondom, ki vagy! – vallják a pszichológusok. Rajzaink közül a legteljesebbnek, ezért leginkább elemezhetõnek a
farajzok tekinthetõek, mert a fa: az életünk szimbóluma. Az ilyen rajzok értelmezéséhez értõk szerint a fa lombkoronája szellemi szféránkat mutatja, a fejlõdési törekvéseket, akaratot,
az intellektust. Míg rajzolt fánk törzse a gyakorlati, hétköznapi életünket és érzelmeinket, gyökere pedig az
ösztöneinkrõl mesél, mutatja tudattalanunkat.
Az eget a földdel összekötõ életfát
szeretnék faragni vagy faragtatni:
kertünk és házunk dísze, lehetne. Mint
Szervátiusz Tibor Életfája Csongrád
õsi városában. Az életfa szimbolikája
örök idõktõl létezik, fölbukkan minden nép mitologikus történeteiben. Az
életfa égbe nyúló csúcsa a földrõl az
istenek világába vezet át, a szellemi
létbe való felemelkedésnek ad teret.
De a fát figyelve lássuk az erdõt is.
Az erdõt, ami az oltalmazó
(anya)természet szentélye lehetne –
Algyõn is, ha ismét megszületne az összefogás az ártér rendben tartására.
Mert az erdõ sûrûjében barangolni
jó. Belsõ utjaink bejárásához, titkok feltárásához hasonlatos élmény. Kiutat
mutat. Erõt ad, kedves húgom.
Fát ölelni – eget látni...
Ölel nõvéred:
Ágnes

1

XIX. évf. 4. szám

Fazekas Anna: Köszöntõ
Hajnaltájban napra vártam,
hûs harmatban térdig jártam,
szellõ szárnyát bontogatta,
szöghajamat fölborzolta.
Hajnaltájban rétre mentem,
harmatcseppet szedegettem,
pohárkába gyûjtögettem,
nefelejcset beletettem.
Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,

egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.
Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,
sûrû könnyem lecsókolta,
kedves szóval, lágyan mondta:
„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!"
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.

Legyen ön az M43 Tisza-híd névadója!
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közös szavazást hirdet az M43 autópálya nyomvonalán épülõ Tisza-híd névadására, melyhez csatlakozott Algyõ
Nagyközség Önkormányzata is.
Március 12 – április 16. között

az ország és a megye lakossága is
aktívan részt vehet a híd nevének
kiválasztásában.
A kétkörös hídkeresztelõ szavazás elsõ egy hónapos idõszakában:
március 12. és április 16. között a
szervezõk az M43 autópálya nyomvonalán épülõ új Tisza-híd leendõ nevére várják a lakosság javaslatait.
Algyõ Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri a település lakosságát, hogy névjavaslataikat
2010. április 15-ig az alábbi elérhetõségeken tegyék meg:

– Postai úton: Algyõ Nagyközség
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, dr. Piri József részére, M43 Tisza-híd névadás, 6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.
– E-mailben: a pm@algyo.hu
címre eljuttatott elektronikus levélben.
A beérkezett javaslatokat egy felkért szakmai zsûri összesíti, mely a
NIF Zrt., Szeged, Algyõ, Makó, a
kivitelezõ cég Tisza M-43 Konzorcium és az országos Földrajzinév
Bizottság delegáltjaiból áll össze.
A zsûri a beérkezett javaslatokból
kiválasztja azt az 5 nevet, melyet
névadásra ajánl.
Ezt követõen a lakosság véleménye dönt: az 5 ajánlott elnevezés
közül a kampány második egy hónapos idõszakában: április 20–
május 14. között lehet szavazni a
Tisza-híd leendõ nevére.
A hídkeresztelõ szavazás eredményét május 20-án, Szeged Napján hirdetik ki.
Bõvebb információ kérhetõ:
Algyõ nagyközség önkormányzata
polgármesteri hivatal, dr. Piri József
polgármester, Telefonszám: 62/517517, ph@algyo.hu, www.algyo.hu.
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„A jövõbe nézve a település adottságaiból kiindulva fejlesztjük Algyõt”
Kitüntetés dr. Piri József polgármesternek
A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át Algyõ nagyközség
polgármestere, dr. Piri József március 15-én Budapesten, az Önkormányzati Minisztérium központi
nemzeti ünnepségén. A település
vezetõjének – többek között a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények munkatársaihoz
csatlakozva – gratulálunk és további sikereket kívánunk. Az elismerés
a mérlegkészítésre is alkalmat kínál. Ezért kért interjút az Algyõi
Hírmondó szerkesztõsége dr. Piri
József polgármestertõl, a szegedi
kistérségi társulás alelnökétõl, a megyei önkormányzati képviselõtõl.
– Az önállóságát Szegedtõl visszaszerezte Algyõ. De ezzel az önkormányzatra óriási teher hárult, hogy „talpon is
maradhasson” a község. E kihívásnak
hogyan feleltek meg?
– A megalapozó beruházásokra
épülhetnek a fejlesztési tervek. Vagyis a faluház közösségi terének elkészültét követõen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, majd az utak
szilárd burkolattal történõ ellátása
1997 után olyan kezdõ lépések voltak, melyek a települési élet, az önállóság feltételét jelentették. De késõbb
is alapvetõ fontosságú volt, hogy a
szükséges és végrehajtható beruházások sorrendjét jól határozzuk meg,
illetve a megvalósítás eszközrendszerét, vagyis a finanszírozhatóság alapját jelentõ saját erõt a pályázati forrásokkal növeljük. Így juthatunk el
oda, hogy az önkormányzat alapvetõ feladatait – vagyis az oktatás, a
közmûvelõdés biztosításán, a település üzemeltetése – egyre magasabb
színvonalon látja el. A községi élet
városias elemeinek megteremtésével egyre vonzóbbá tettük Algyõt a
betelepülõk számára is. Tehát a
megtartó erõ fokozásával együtt –
például telekalakítással – a település befogadóképességét is növeltük.
Ezzel párhuzamosan az intézményrendszert korszerûsítve fölvállalhattuk a bölcsõde építést, az óvoda bõvítését, majd az új iskola és tornacsarnok fölhúzásának programját.
Sõt: a nem alapfeladatként jelentkezõ fürdõ építés és bõvítés is e láncba illeszkedik, mert a település számára új lehetõségeket nyit a turisztika, a sport irányába. Ez pedig növeli az itt élõk komfortérzetét, miközben növeli Algyõ vonzóképességét is. Tehát az elindult fejlesztések azt szolgálják, hogy kiszámítha-

tó feltételeket biztosítva Algyõ hoszszú távon élhetõ település maradjon.
– De meddig növekedhet Algyõ?
– Az „egy fõ utcás falu” már a

Ennek ellenére sokat tettünk azért,
hogy a legtöbbet kihozzuk a település adottságaiból. Ugyanis Algyõ
fekvése behatározza lehetõségeit. A
Tisza közelsége, értékeinek megõr-

fürdõ monumentalitását ellensúlyozandó – az algyõi Borbálában a gyerekek számára ideális környezetet találnak, ráadásul a minõségi szolgáltatást elérhetõ áron kapják. Jelen-

múlté. Az önállósággal együtt új településközpont kialakítását is szorgalmaztuk. E cél jegyében korszerûsítettük az úthálózatot, alakítottunk ki új telkeket, a Búvár utcán
bõvítjük a faluházat, alakítottuk ki
a Fõ teret, telepítettük a közelbe a
fürdõt és majd az új iskolát. De itt
lenne célszerû fölépíteni majd egyszer az új községházát is, hogy egy
helyre kerüljenek az Algyõ életében kulcsfontosságú funkciók. Így
születik az új, centrális településközpont. A belterület nagysága azonban Algyõn behatárolt. Ezt az újabb
és újabb telekalakításra alkalmas területet növeltük például a fürdõ
megépítésével és a környezõ erdõ
megvásárlásával, belterületbe vonásával. De azzal is, hogy az új elkerülõ utat építünk, amivel egyrészt
a településrõl kivezetjük a PB-gáztelep forgalmát, csökkentjük az ipar
közelségébõl a településen élõket
zavaró terheket, másrészt viszont
megközelíthetõvé tesszük az úgynevezett krumpliföldeket, ezt az
újabb építési telkek kialakítására alkalmas területet. Ugyanis folyamatosan érdeklõdnek az algyõi telkek
iránt. Meggyõzõdésem: minél többen akarnak itt élni, annál gazdagabb a település!
– De ehhez munkalehetõség is kell…
– A foglalkoztatás biztosítása nem
elsõsorban önkormányzati feladat.

zése, továbbá a termálvízre alapozó és gyógyfürdõnk turisztikai vonzerõt és munkalehetõséget jelent. Az
ide betelepült vállalkozások számára logisztikai elõnynek is fölfogható a 47-es fõút és az épülõ M43-as
sztráda közelsége. Az iparterületek
szomszédsága ugyancsak elõnyünkre szolgál, hiszen az ipari foglalkoztatás magas szintû, a Jura ipari parkban stratégiai jelentõségû vállalkozások dolgoznak. Ugyanakkor azt is
látni kell, hogy az agronómia fejlesztése fontos feladat. És elõnyök rejlenek az együttmûködésben is.
– A két nagyváros közé szoruló Algyõ
kivel és miért foghat össze?
– Együttmûködünk a szegedi kistérséggel például a belsõ ellenõrzés, a pedagógiai szakszolgálat rendszerében, vagy Szegeddel az ivóvíz
minõsége javítását szolgáló programban, a hulladékgazdálkodás terén. A közigazgatás átalakulásával
egyre nagyobb jelentõsége lesz a
kistérségi, vagy regionális együttmûködésnek. Ebben Algyõnek
egyenrangú szereplõként akkor van
esélye részt venni, ha színvonalas
intézményeket mûködtet, jól képzett szakemberekkel. Ki kell aknázni az olyan lehetõséget, mint például a fürdõ. Nálunk Szeged-Baktó,
vagy Petõfitelepi gyerekek is úszni
tanulhatnak. A közeli településeken
élõ családok – például az élmény-

leg száznál is több gyerek ingázik
szegedi, vásárhelyi iskolákba. Ezt le
lehet csökkenteni, az irányt meg lehet változtatni! Sõt: a fölépítendõ
tornacsarnok, általános iskolánk
speciális pedagógiai programja, az
ökológiára hangsúlyossága, a színvonalas idegennyelv-oktatás vagy
az itteni iparra alapozó szakképzés
is lehet olyan vonzó, hogy ide vonzzon gyerekeket – akár Vásárhelyrõl, Szegedrõl, de még Sándorfalváról is. Különösen ha még
könnyebben megközelíthetõ lesz
Algyõ, mert mondjuk sikerül burkolattal ellátni Sándorfalváig az úgynevezett Léniát. De e vonulatba illeszkedik a 47-es jövõre esedékes
megerõsítése és kiszélesítése is. Az
önkormányzat támogatásával ugyanis egyrészt megépül a kerékpárút
Szeged irányába is, másrészt az „olajos” és a Téglás utcai körforgalom
közé egy újabb körforgalmi csomópontot alakítanak ki, ami jelentõsen
növeli a Kastélykert utca irányából
Szegedre közlekedõk biztonságát.
Tehát Szeged és Hódmezõvásárhely közelségét, a Sándorfalvával
ápolt, közös múltból fakadó kapcsolatokat is a javunkra fordíthatjuk
a jövõt tervezve.
– A stratégia kész, az irány szép. Egy
más alkalommal külön lehetne részletezni a taktikai elemeket, ecsetelni a megvalósítás részleteit…
A. H.
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Megújult az algyõi hulladéklerakó
Április 30-ig meg kell szüntetni
az algyõi hulladék udvarban található eddigi állapot –kötelezte az
önkormányzatot az Alsó-TiszaVidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 14.§ (4) bekezdése alapján.
A hulladéklerakó felszámolása
március 16-án megkezdõdött,
ezen idõpont után hulladék elhelyezése a hulladék lerakó területén tilos, az illegális hulladéklerakás elkövetõjére Algyõ Nagy-

község Jegyzõje szabálysértési eljárás keretében bírságot szab ki.
Hulladék elhelyezésére március 16-tól csak a hulladékudvarban (Kuktor köz) elhelyezett konténerekben, szelektív módon van
lehetõség! A hulladékudvar nyitvatartási ideje: május 1-tõl minden nap 06-22 óra között.
További információ: Algyõ, Polgármesteri Hivatal, Ludányi Attila,
telefonszám 62/517-517/129.mellék,
e-mail: ludanyi.muszak@algyo.hu,
honlap: ph@algyo.hu, www.algyo.hu.

Sikeres szemétszüret
Március 27-én reggel, kissé fázósan, de nagy lelkesedéssel gyülekezett a csapat a tájház elõtt.
Felnõttek és gyerekek, akik szeretnék, ha településünk szebb és
tisztább lenne, hadat üzentek a sok
szétdobált szemétnek. Sajnos az idén
is sikerült sok zsákot megtölteni a
gazdátlan hulladékokkal. Halkan
megjegyzem, biztos nem volt jelen
a szorgoskodók között, aki ehhez a
„szép terméshez” hozzájárult!
A gyerekek és a különbözõ civil szervezetek tagjai között évrõlévre egyre több segíteni akaró lakost is felfedezhetünk. Nagy örömmel fogadjuk az önként csatlakozókat. Az iskolás gyerekek tanári
vezetéssel, kitartó lendülettel töltögették a zsákokat. A Lovas klub,
a Természetvédõ Horgász egyesület és a szervezõ Faluvédõ Egye-

sület tagjai szintén megizzadtak
sok hajlongásban. Mire végeztek
a nagy munkával az esõ is szemerkélni kezdett.
A tájház udvarán a megfáradt
munkásokat. finom babgulyás és
palacsinta várta. A társaság jókedvûen fogyasztotta el a megérdemelt ebédet.
Köszönjük minden résztvevõnek a lelkes munkát, Bakó Lászlónak a Természetvédõ Horgász
egyesület tagjának a fõzést, Bakó
Lászlónénak, Borsosné, Bozóki Áginak, Gál Pálnénak a finom palacsintát.
Jövõre újra, ugyan itt találkozunk, hogy együtt tehessünk Algyõ
tisztaságáért!
Köszönettel:
az Algyõi Faluvédõ Egyesület
vezetõsége

Méhnyakrák-szûrés Algyõn május 3-án
Térítésmentes és soron kívüli méhnyakrák-szûrésre kialakított mobil szûrõállomás szolgáltatása vehetõ igénybe Algyõn.
A Magyar Posta vezetése úgy
döntött, hogy a kistelepüléseken
élõ lányok, asszonyok védelmében helybe viszi a méhnyakrákszûrés lehetõségét. Az idejében
felismert betegség gyógyítható,
ezért is fontos, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a
szûrõvizsgálaton!
A szûrõállomás április hónapban ismét útjára indult és május
3-án (hétfõ) 9.00-tól 17.00 óráig
Algyõ településen várja a lányokat, asszonyokat a faluház szabadtéri színpadán (6750, Algyõ, Búvár u. 5.).

Közös célunk, hogy valamennyi
25 és 65 év közötti asszony idõben
tudomást szerezhessen a szûrés
lehetõségérõl és idõpontjáról.
A szûrés teljesen ingyenes, kérjük, hogy a szûrésen részt vevõk
TAJ kártyájukat hozzák magukkal!
További információ: Magyar
Posta, Saliga Józsefné, mobil:
06/30/771-8171, fax: (1) 288-1570,
email: saliga.jozsefne2@posta.hu;
továbbá: Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens, Algyõ Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
telefonszám: 62/517-517/132,
nora.kozoktatas@algyo.hu,
www.algyo.hu.
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Üléseztek a képviselõk
A hivatal ügyrendjérõl döntöttek
Tíz témánál is többrõl döntöttek
az algyõi önkormányzati képviselõk legutóbbi, március 31-i ülésükön. Az önkormányzati testület
munkáját dr. Piri József polgármester irányította.
Módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló rendeletet. Az algyõi Egyesített Szociális Intézmény (vagyis az ESZI)
vezetõjéhez kell elõterjeszteni az
étkezés és házi segítségnyújtás
iránti kérelmet. Az úgynevezett
otthonközeli ellátások díja változik. Változás az is, hogy a bölcsõdei ellátás részleteit ezentúl a gyermekek védelmérõl szóló rendelet
tartalmazza. A bölcsisek ellátásának térítési díja 2008 márciusa óta
változatlan, de a képviselõk most
úgy döntöttek: május 1-jétõl naponta 365 forintba kerül.
Az algyõi hulladékudvar üzemeltetésével is foglalkoztak a képviselõk. Lapunkban külön cikkben is részletezzük a változás lényegét, vagyis hogy a hulladék-

udvart április 30-tól a Gyeviép
Nonprofit Kft. mûködteti. Az önkormányzati cég az úgynevezett
zöldhulladék elhelyezését könnyítõ aprítógépet vásárol. Arról is
döntöttek a képviselõk, hogy a
kommunális hulladék elszállításával a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.-t bízzák meg.
A polgármesteri hivatal ügyrendjét is nagyító alá tette, némileg módosította az önkormányzati testület. A hivatalban 25 köztisztviselõ dolgozik, akik az ügyfeleket hétfõn 8-15, szerdán 8-17,
pénteken 8-12 óra között fogadják (de 12-13 óra között ebédidõt
tartanak). A képviselõk meghatározták a köztisztviselõk munkája,
teljesítménye értékelésének alapját szolgáló idei célokat is.
A kulturális szakemberek továbbképzési tervének rögzítése
mellett az idei sport és versenynaptárról, a testvértelepülésekkel kapcsolatos programokról is döntés
született. Zárt ajtók mögött 8 témakörrel foglalkoztak az algyõi
önkormányzati képviselõk.

Fogadóórák
a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.) szerdánként 1417 óra között fogadóórán várják
a polgárokat az önkormányzat vezetõi.

április 7., április 21. – dr. Piri József polgármester. április 14., április 28. – Molnárné Vida Zsuzsanna
alpolgármester várja az érdeklõdõket.INFO: Polgármesteri Hivatal,
T.: 62/517-517, ph@algyo.hu,

Nyesni, ápolni kell a fákat, bokrokat
A közterület ellenõrzésekor megállapítottam, hogy akadályozzák az
útkeresztezõdéseknél a szabad kilátást és a gyalogos közlekedést a járdán az algyõi ingatlanok elõtti fák,
bokrok, sövények ágai. Algyõ Nagyközség Képviselõ Testülete a
37/1998. (XII.28.) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról
szabályozza a fák, bokrok, sövények
nyesésével kapcsolatos feladatokat.
Kivonat a rendeletbõl: „7.§
1/c.bek.: Az ingatlan és a közút közötti részen a fák, bokrok, sövények nyesését, ápolását rendsze-

resen úgy kell elvégezni, hogy azok
a járdán, és az úton a gyalogos- és
jármûközlekedést ne zavarja, az
elektromos légvezetékhez ne érhessenek”. Kérem az ingatlan tulajdonosokat, hogy a fák, bokrok,
sövények nyesését, ápolását a rendeletben rögzített módon április
30-ig elvégezni szíveskedjenek. A
munkálatok elvégzésének ellenõrzése folyamatosan történik.
A munkálatok elvégzését elõre
is köszönöm.
Molnár Lajos
közterület-felügyelõ
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17, Tel.: 267-048 INTÉZMÉNYVEZETÕ: JANKOVICSNÉ VERES KATALIN
BÓBITA BÖLCSÕDE
675 0ALGYÕ ,KASTÉLYKERT U. 15.
TEL.: 517-368
VEZETÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KORNÉLIA

IDÕSEK NAPKÖZI OTTHONA
6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17.
TEL.: 267-048, ÜGYELET: 06-20-55-48-612
KLUBVEZETÕ: KOVÁCSNÉ LOSONCZ MAGDOLNA

Tavaszi papírszüret
Kérjük a Kedves Szülõket, hogy
gyermekeink környezet tudatos magatartásának kialakítása érdekében,
a közös papírgyûjtési akciónkba
szíveskedjenek bekapcsolódni. Az
otthon feleslegessé vált papírokat,

újságokat április 12-13-14-én 17
óráig szíveskedjenek az óvodába
elhozni. A bevétellel a gyermeknapi programjainkat szeretnénk színesebbé vidámabbá varázsolni.
Óvó nénik

Zenei hírcsokor
A Fiatal Mûvészeti Iskolák Zenei
versenyén, melyet február 20-án
a Karolina Gimnáziumban rendeztek meg, Vágó Angéla 3. osztályos zongorista növendék dicséretben, Szûcs Lilla 5. osztályos zongorista növendék kiemelt dicséretben részesült.
*
Március 3-án zajlott Szentesen a
Csongrád megyei Kortárszenei Találkozó, ahol Szûcs Lilla és Vágó Angéla a Pro Musica Zeneiskola növendékei „Kiváló Minõsítést” szereztek.

Március 19-én a Deszki Maros
Menti Fesztiválon iskolánk két növendéke vett részt: Vágó Angéla és
Szûcs Lilla szólóhangszer és kamarazene kategóriában.
*
A Tanár-diák koncertet március
25-én rendezték meg a PRO
MUSICA Zeneiskola kamaratermében (Szeged, Fõ fasor 68.), ahol
iskolánk tanárai és növendékei
léptek fel.
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Idén is folytatódik az algyõi méhnyakrák-program
Méhnyakrák elleni program indult Algyõn. A nagyközség önkormányzata – helyi kezdeményezés
alapján – védõoltási programot
indított a méhnyakrák megelõzésére 2009-ben. Ennek keretében
az algyõi állandó lakóhelyû, 12.
életévüket betöltõ lányok számára térítésmentesen biztosította a
3 oltási sorozatot.
A humán papillóma-vírus (HPV)
okozta méhnyakrákban naponta
több mint 650 nõ hal meg a világon. Világméretekben a méhnyakrák a nõk rákhalálozásának 2. leggyakoribb oka! A vakcina csaknem
100 százalékos hatékonyságú, a
szakmai ajánlások alapján a célcsoport a 9-13 éves korosztály. A
méhnyakrák a várható élettartamot mintegy 26 évvel rövidíti meg
és az aktív korú nõket sújtja meddõséget vagy halált okozva.
Az érintettek írásbeli nyilatkozattételét követõen a tavalyi évben 15 algyõi kislány kérte és kapta meg a humán papillóma-vírus
(HPV) elleni védõoltást, melynek

teljes költségét – a 180/2009.
(IX.30.) Kt. határozat értelmében
– Algyõ Nagyközség Képviselõtestülete a 2009. évi költségvetés
terhére biztosította. A fejenként
100.000 forint értékû, a szülõk
számára ingyenes biztosított védõoltással egy fontos lakossági
egészségprogram vette kezdetét.
A települési egészségterv felülvizsgálatával, aktualizálásával, a lakosság egyes korcsoportjai részére felállított speciális szakmai
egészségügyi programok keretével hosszú távú cél a lakossági
egészségmegõrzés.
A program a 2010-es esztendõben is folytatódik: a 42/2010.
(II.24.) Kt. határozat értelmében
a nagyközség Képviselõ-testülete
a 2010. évben is támogatja a HPV
okozta betegségek védõoltásának
térítésmentesen történõ beadatását
a már korábban elfogadott feltételek szerint. Így a napokban postai
úton lesznek megkeresve nyilatkozattételre az érintett szülõk.
Dr. Piri József polgármester

GYERMEKJÓLÉTI
ÉS CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
6750 ALGYÕ, PAC TÉR.
TEL.: 267-866

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
6750 ALGYÕ,
EGÉSZSÉGHÁZ U. 42.
TEL.: 267-234

Bölcsõdei hírcsokor
Térítési díj befizetés: április
13.(kedd).
*
Nyilvános jelentkezési nap a bölcsõdében: április 13-án. Elõre lehet jelentkezni a 2010-2011 és
2011-2012-es nevelési évre Gyömbér Kornélia szakmai vezetõnél.
Szeretettel várjuk a szülõket.
*
Április 21.: A Bölcsõdék Napja.
Ebbõl az alkalomból a Bóbita Bölcsõde nyílt napot szervez a leendõ bölcsõdések szülei részére.
Amit kínálunk ezen a napon:

A bölcsõde épületének bemutatása.
Rövid tájékoztató az intézményrõl.
Kóstoló-a szülõk megkóstolhatnak néhány ételfinomságot,
amelyek rendszeresen szerepelnek a bölcsõde étlapján.
Betekintés a bölcsõdei csoportok életébe-vetítés.
A rendezvény 16.00 órakor kezdõdik. Szeretettel várjuk a kedves
szülõket!
*
A bölcsõde minden dolgozója Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván!

Köszönet a támogatóinknak!
A Szivárvány Óvoda gyermekei és
dolgozói köszönetet mondanak mindazoknak akik a támogató jegyek vásárlásával hozzá járultak a Boldog
Gyermekkor alapítvány bevételéhez.
Így ebben az évben is lehetõség
nyílik udvari játékok vásárlására,
még több és újabb képességfejlesztõ játékeszközökbõl választhat-

nak majd a gyermekek. Köszönjük az ügyes kezû anyukáknak,
nagymamának, hogy segítettek a
fellépõ ruhák és a dekoráció elkészítésében. Köszönet a faluház vezetõjének, Bene Zoltánnak, Lele
Istvánné Erikának és munkatársainak, és Olajos Gyurinak, a színvonalas hangtechnikáért.

Gergelyjárás az óvodában
Március 12-én vendégeink voltak
az algyõi általános iskola alsó tagozatos diákjai. Gergely napja alkalmából iskolába hívogató népi
szokásokat elevenítettek fel a gyermekek. Bemutatták, hogyan toborozták a különbözõ rigmusokkal a
régi idõkben ezen a napon a tanulni vágyó kisdiákokat, és ado-

mányokat gyûjtöttek tanáraik, és
az iskola fenntartására. Az iskolába készülõ nagycsoportosaink, és
az óvó nénik is nagy örömmel fogadták a kedves kis mûsort, melynek hangulatát az algyõi citera zenekar két lelkes tagja, Süli Tibor,
és Gál Tibor a citera hangjaival varázsolták élményszerûvé.

Óvodai beiratkozás
Felhívjuk a Kedves Szülõk figyelmét, hogy a 2010/2011.-es óvodai nevelési évre történõ beiratkozás ideje:
2010. április 26 (hétfõ) és április 27. (kedd) 8–17 óra.
Az óvodai beiratkozáshoz az
alábbi dokumentumok szükségesek: a gyermek születési anyaköny-

vi kivonata, az óvodai érettségrõl
szóló orvosi igazolás, a szülõ személyi igazolványa, valamint a gyermek oltási kiskönyve.
Bõvebb információ kérhetõ:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA 6750.
Algyõ, Kastélykert u. 17.
T: 62/517-194 e-mail: szivarvanyovi@vnet.hu

Befizetés az óvodában
Az algyõi Szivárvány óvodában az
étkezési díjak befizetésének idõpontjai:

április 8.(csütörtök)
május 5.(szerda)
június 2.(szerda)

2010 április Hírmondó

Oktatás

Iskolai határidõ naptár
ÁPRILIS
10. Terepi
túra:
Péteri-tó,
Mórahalmi Nagyszéksós-tó
Gyülekezõ: 8.00 Fehér iskola.
13. 13.00 Óvoda-iskola átmenet –
szakmai konzultáció a Sárga
iskolában a TÁMOP-3.1.408/2-2008-0049 pályázat keretein belül.
16. 14.00 Kerékpártúra az algyõi
Orfeusz állatmenhelyre alsósoknak.
15.00 Kerékpártúra az algyõi
Orfeusz állatmenhelyre felsõsöknek.
19. 11.00 Elõadás: Albert András:
Természeti fotók bemutatása
a Kiskunsági Nemzeti Parkról
alsósoknak,
13.00 felsõsöknek.
20 12.00 Filharmónia hangverseny a faluházban.
20. 14.30 A szegedi Rendõrkapitányság által szervezett elõadás Szegeden.
21. 12.00 FÓRUM a Faluházban.
22. Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó rendezvénysorozat
zárónapja; kiállítás készítése.
22. Terepi túra Fehértóra a
KEOP-6.1.0/B-2008-0022 pályázat keretein belül.
23. Dél-alföldi Zöld Diákparlament II. ülése Csongrádon.
23. Kistérségi természetismereti
vetélkedõ 5–6. évfolyam részére Csongrádon.
23. 17.00 Lakossági elõadás a Faluházban a KEOP-6.1.0/B2008-0022 pályázat keretein
belül a Közlekedés témakörben és a Közmûvek témakörben .
24. A szegedi Rendõrkapitányság
által szervezett programok zárónapja.

26–28. Tantestületi továbbképzés
a TÁMOP-3.1.4-08/2-20080049 pályázat keretein belül: 26-án 9.00–17.00, 27én 13.00–18.00 és 28-án
13.00–18.00.
26. Tanítás nélküli munkanap –
továbbképzési nap.
29. 10.00 Parlagfû projekt – tanórai foglalkozás, konzultáció
és szakmai tanácskozás a KÖRLÁNC Országos Egyesület
szakembereivel a TÁMOP3.1.4-08/2-2008-0049 pályázat keretein belül.
27–30. Papírgyûjtés
30-ig Háromnegyedévi értékelések elkészítése.
30. 14.00 Állatkiállítás a napköziben; napközis projektzáró.
30. 8.00 Algyõi Zöld Diákparlament a Polgármesteri Hivatal
dísztermében. Kirándulás a
dorozsmai szélmalomhoz.
14.30 Napelemek, víztisztító
berendezések bemutatása.
30 13.00 Városi kerékpáros iskolakupa Szegeden.
MÁJUS
5. 7.00–17.00 Ebédbefizetés május hónapra (18 nap).
6. 8.00–12.00
7. 9.00–13.00 Megyei Természetismereti vetélkedõ a Faluházban 2–4. évfolyamok részére.
Tanítási hetek március-április
hónapban:
április 12–16. B hét
április 19–23. A hét
április 26–30. B hét
május 3–7.
A hét
május 10–14. B hét
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján az Interneten is

SZJA 1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén
is lehetõség nyílik mindenkinek adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha
úgy érzi, szeretné iskolánk alapítványának és ezen belül tanulóink helyzetének jobbítását, rendelkezõ nyilatkozatán a következõket adja meg:

Algyõi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást,
de nagyon sokat segíthet az Alapítvány munkájában!
Köszönettel, az iskola tanulói

Algyõn, a Bartók Béla utcában
2 szobás, klímás lakás albérlõnek kiadó.
Érdeklõdni: 06-30/2398948
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Újabb országos felsõs siker
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Duna Múzeum „A
Víz Világnapja 2010” alkalmából
szervezett pályázaton az Algyõi Általános Iskola négy diákja indult.

Bodó Máté rajza
A „Tiszta vizet az egészséges világért!” számítógépes grafika pályázaton Yilmazcan Andor 8.a osztályos tanuló országos I. helyezést
ért el, Kotogán Sándor 7.a osztályos tanuló országos III. helyezett
lett, felkészítõ tanáruk: Kakuszi
Ildikó. Ezen a pályázaton Sajdik
Ferenc a Víz körforgása és a Tápláléklánc címû karikatúráját egyéni módon alakították át, egészí-

tették ki a folyamatot veszélyeztetõ, szennyezõ forrásokkal, illetve
azokkal a lehetõségekkel, amelylyel megóvható ez a törékeny
rendszer.
Március 22-én a Pécsett megrendezésre került országos Víz Világnapi ünnepségen vehette át a
díját Andor és Sándor. Az oklevél
mellett diákok értékes ajándékokat is kaptak (számítógépes egeret,
fülhallgatót, képes enciklopédiát,
könyvet, mappát füzettel, tollat).
A „Tiszta vizet az egészséges világért!” Tervezz óriásplakátot! elnevezésû pályázaton Bodó Máté 5.a
osztályos tanuló rajzával I. helyezést ért el; felkészítõ tanára:
Huszkáné Németh Csilla.
A „Tiszta vizet az egészséges világért!” Tervezz óriásplakátot! elnevezésû pályázaton Bodó Zoltán
8.b osztályos tanuló számítógépes
grafikájával különdíjban részesült;
felkészítõ tanára: Kakuszi Ildikó.
Kakuszi Ildikó
számítástechnika tanár

Szakmai bemutatók
Bordányi óvodapedagógusok Algyõn
Az utóbbi években beépültek a
mindennapjainkba a pályázatok.
Egy közösség fejlõdéséhez ma már
hozzátartozik, hogy tagjai pályázzanak, és az új projektek megvalósításával emeljék a nevelõ oktató munka színvonalát. Ezt tettük
mi is és sikeresen pályáztunk
2008.ban. A pályázat megnyerése nagy örömet jelentett számunkra. Ez a programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült (ez
biztosítja, hogy az óvodák Helyi
Nevelési Programjaihoz illeszthetõk, beépíthetõk.)Ugyanakkor a
programcsomagot a XXI. Század
szellemiségének megfelelõen a
kompetencia, mint központi kategória hatja át.
A Kompetencia fejlesztõ Óvodai Programcsomagot beépítjük
a Helyi óvodai Nevelési programunkba bõvítve ez által a képességfejlesztés tárházának lehetõségeit. Az új kihívások, célok megvalósításával, nevelõtestületünk
módszertani kultúrájának megújulására is lehetõség nyílik.
A Kompetencia készség és képességfejlesztõ fejlesztõ Óvodai
programcsomag:
a négy õselem :Tûz, -Víz, -Föld,

–Levegõ nevével szimbolizált fejlesztési témajavaslatokat segít feldolgozni.
Ebben az idõszakban a Víz témakörrel ismerkednek a gyerekek.

2010.Március 11.-én a bordányi óvodapedagógusok e témakör
feldolgozását láthatták, csoportjainkban ahol új ötleteket és szakmai tapasztalatokat gyûjthettek.
A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretein belül az alábbi bemutató foglalkozásokat láthatják az érdeklõdõk óvodánkban:
2010. március 17–18. Téma:
VÍZ. 2. „Vízben élõ állatok”
2010. március 24. Téma: VÍZ.
8. „Díszes kövek”
2010. április 1. Téma: VÍZ. 7.
„Vízparton, vízben élõ állatok”
2010. április 20. Téma: FÖLD
7. „Családtagok, anyák napi készülõdés”
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A jövõ iránti felelõsség jegyében Gyermekvédelmi Tanácskozás Algyõn
A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év tavaszán tanácskozást kell szervezniük, ahol a jelzõrendszer tagjai átfogóan értékelik éves mûködésüket, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját,
és szükség szerint javaslatot tesznek mûködésük javítására.
A szülõk, a gyermekek, a pedagógusok és a gyermekvédelemben tevékenykedõk közötti szorosabb kapcsolattartásra lenne szükség, továbbá nem utolsó sorban,
a család szerepének erõsítésére –
fogalmazódott meg – többek között – azon a tanácskozáson, melyet a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál tartottak március 17-én.
A 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl szóló beszámoló után
jelenlévõk hozzászólásaikban sajnálkozásukat fejezték ki, hogy a
legutóbbi találkozásuk óta e területen csekély javulás mutatkozik,
ami nem azt jelenti, hogy rosszul
végeznék dolgukat, hanem leginkább a környezetünkben végbemenõ, zajló, egyre mélyülõ válságra vezethetõ vissza. Elsõsorban
innen eredeztethetõk mindazon
problémák, melyek folyamatos elfoglaltságot „biztosítanak” a gyermek- és ifjúság-, valamint családvédelmi munkatársaknak, önkénteseknek, a hatóságok, civil szervezetek képviselõinek egyaránt.
A tanácskozáson az emberi felelõsségre, hozzáállásra hívták fel
a figyelmet. Hiába a szervezett,
irányított segítségnyújtás, ha maga az egyén nem próbál meg tenni körülményeinek javítása érde-

kében, sõt környezetére sem vigyáz, inkább elhanyagolja azt. (például az algyõi Tisza part szemetes, koszos; a közvetlen lakókörnyezetek is sok kívánni valót hagy-

a 14–18 éves fiataloknak, hogy ne
a diszkóban és kocsmákban találkozzanak, mert itt egyrészt az alkoholizmus veszélyének vannak
kitéve, másrészt az éjszakai csa-

nak maguk után) Az Algyõi Faluvédõ Egyesület – a közterületek
megtisztítása érdekében – az idén
is megszervezi a szemétszüretet.
Felvetõdött, hogy ebbe a tavaszi
nagytakarításba a szülõket is vonják be, ne csak a gyerekeket. A
környezettudatos szemlélet kialakításában – bármilyen furcsán is
hangzik – a gyermekek szerepe,
hatása a szülõkre nagyobb lehet,
mint fordítva. A gyermekek véleményét is kikérve kellene új és érdekes dologgal próbálkozni. Súlyos, de igaz gondolat, hogy az elmúlt 20 évben felnõtt egy jövõkép nélküli generáció, munkanélküli szülõkkel, állandó megélhetési gondokkal küszködve, nélkülözésben.
Javaslatként hangzott el, hogy
programokat kellene biztosítani

tangolás miatt még számtalan veszélynek.
Tartalmas idõtöltési alternatívaként végre meg kellene nyitni
az Internetkávézót, mivel nagyon
sok háztartásban van ugyan számítógép, de az Internet már csak kevés helyre van bekötve. Ha más településen a 12–16 év közötti korosztályt becsalogatta, itt is megérne egy próbát.
Más vélemény szerint pedig a
sportkezdeményezéseket kellene
inkább népszerûsíteni. Tudomásul kell venni, megváltoztak a szabadidõs szokások.
Jelenlévõ intézményi képviselõk egyöntetû véleménye, hogy
nagyon nehéz a szülõket bevonni
a programokba. (Nem tudni mi
az oka, hogy 270 szülõbõl, a számukra szervezett tréningen 12-en

A Csongrád Megyei Amatõr Sakkbajnokság
A 8. forduló
eredményei (2010. 03. 21. )
Algyõ - Üllés 1,5–3,5
Sípos Kálmán - Nagy Zoltán 1–0
Grószpéter Zoltán - Balogh
Ferenc 0,5–0,5
Gonda András - Kurucsai András 0–1
Dr. Gonda János - Gábor Géza 0–1
Szabó Dániel - Rácz Gábor 0–1
Szatymaz-Mórahalom 2.5–2.5
ifj. Filep Miklós-Molnár Jenõ 1–0
id. Filep Miklós-Tumbász Péter 0–1
Jurasits Miklós-Antal Mihály
0.5–0.5
Vajsenbek Péter-Kois János 1–0
ÁbrahámLászló-Újházi Ádám 0–1

A 3. fordulóból
elmaradt mérkõzés
Mórahalom-Szatymaz 3.5–1.5
Molnár Jenõ-ifj. Filep Miklós
0.5–0.5
Tumbász Péter-id.Filep Miklós 1–0
Antal Mihály-Jurasits Miklós 1–0
Kois János-Vajsenbek Péter 0–1
Újházi Ádám-Ábrahám László 1-0
Szabadnapos csapat: Tisza-parti
Sakk Iskola
A 9. forduló
párosítása (2010. 04. 11.)
Üllés - Szatymaz
Mórahalom - Tisza-parti
Szabadnapos csapat: Algyõ

vettek részt.) Tudomásul kellene
venni, hogy az intézményi nevelés, tanítás nem helyettesítheti a
szülõi gondoskodást. Sajnos ma
már nincs szülõi példa a gyermekek elõtt, a fent említett gazdasági környezetben kialakult munkanélküliség miatt. Sokan elmennek
külföldre munkát keresni. Ezeket
a folyamatokat makrogazdasági
szinten nem, de helyi önkormányzati rendeletekkel, civil kezdeményezések felkarolásával befolyásolhatjuk oly módon, hogy a kilátástalan helyzetben lévõ családoknak apró segítségekkel ugyan, de
ezáltal reményt adhatunk életkörülményeik jobbá tételére.
Visszatérõ gondolatként merült
fel rendre, az ifjúság viselkedése
különbözõ élethelyzetekben (iskolában, szabadidõs tevékenység
közben, családban, barátok között
stb.). Rendkívül szabadosak, tiszteletlenek. Ezek a „tünetek” ismét
a szülõi felelõsség kérdését vetik
föl, annak is egyik legsúlyosabb
változatát, az érzelmi elhanyagolást. (Ez igazán nem pénz kérdése, csak egy kis figyelem, szeretet,
törõdés) Sok esetben meg sem
hallgatják gyerekeiket a szülõk,
holott sokszor már csak ez is elég
lenne, segítene.
A grémium munkáját nagyban
segítené Algyõ ifjúsági települési
stratégiája, melynek kidolgozása
az elkövetkezendõ idõszak egyik
feladata kell, hogy legyen.
A tanácskozás végén ezt is rögzítették, továbbá azokat a pontokat, javaslatokat, melyek megvalósulása esetén ezt a nagyon nehéz munkát igazán hatékonnyá
tehetik a jövõben.
H.G.

„Egy kicsi mozgás senkinek sem árt!”
Települési sportmajális kicsiknek és nagyoknak
Sportmajálisra várják a szervezõk
a mozogni szeretõ algyõieket a
Sportközpontba és a Borbála Fürdõ strandröplabda pályájájára –
május 2-án (vasárnap) 9 órától
A tervezett programok:
FUTÁS
LABDARÚGÁS (ovis, gyerek,
ifi, felnõtt);
Szervezõ: Portörõ Lajos (+3630/511-08-14). Felnõtt , ifi csapatok: 7+2fõ jelentkezését várjuk.
KÉZILABDA
EGYÉB LABDAJÁTÉKOK
SOK-SOK MEGLEPETÉS!

STRANDRÖPLABDA
Május 2-án (vasárnap) 9 órától
STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG lesz a Borbála Fürdõ strandröplabda pályáján. 4 fõs (+ cserejátékosok) csapatok jelentkezhetnek.
A nevezési határidõ: április 29.
(csütörtök) 18 óra.
Érdeklõdni: a +36-30/ 336-9853 telefonszámon Magosi Krisztinánál lehet.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel
várnak a szervezõk!
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Március idusán
Az idei március 15-i algyõi ünnepség szónoka az Algyõrõl elszármazott Csernus Sándor történész, a
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara dékánja
volt. Beszédét alább teljes terjedelmében közöljük.
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Ünneplõ Közönség, Tisztelt
Hölgyeim és Uraim, Kedves Algyõiek!
Mindenekelõtt nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntöm Önöket a
nemzet ünnepének alkalmából, s
ez úton is szeretném Önöknek
megköszönni, hogy eljöttek, és közösen ünnepelnek velünk.
Egy évvel ezelõtt, amikor az a
megtiszteltetés ért, hogy szólhattam Önökhöz, az ünnepi alkalom
emelkedettségét arra használtam
föl, hogy visszatekintsek arra, ami
160 esztendõvel azelõtt, a márciusi forradalom elsõ évfordulóján
történt az országban, s igyekeztem
megidézni annak hangulatát is,
hogy mi történt akkor szûkebb pátriánkban, s hogy mivel foglalatoskodtak az algyõiek. Abból láthattuk, érzékelhettük, hogy milyenek
egy önmagára rátalált és a szabadságáért küzdõ ország és nemzet
hétköznapjai.
Egy évre rá a legtöbb helyen az
eufória már a múlté volt, nálunk
pedig Pest-Buda forradalma a magyar nép szabadságharcává lett.
1848 márciusának második évfordulója hazánkat tragikus helyzetben találta. Százhatvan évvel ezelõtt a hatalmas áldozatok árán
megvívott gyõztes csaták, a szabadság és függetlenség igézetében
élõ – és egy méltóságteljes, jobb
élet reményében bizakodó – magyar nép már a kiábrándultság, a
megtorlás és a passzív ellenállás
légkörében élt. Volt, aki tovább reménykedett és szervezkedett: belül, öntevékenyen, kívülrõl, a magyar emigráció megbízásából,
újabb fegyveres felkelés reményében, de voltak olyanok is, mint Teleki Blanka vagy éppen Leöwey
Klára, akiket azért sújtott 5-10 éves
várfogsággal az önkény, mert a
gyermekek hazafias nevelésében
látták az igazi ellenállás lehetõségét, vagyis egy új szabadság eljövetelének zálogát.
Ha a forradalom és a szabadságharc hõsöket és példaképeket
teremtett, akkor most láthatjuk,
hogy ugyanezt tette az elnyomás
idõszaka is: nemzeti attitûddé vált
az a falusi környezetben gyakran

hallott „hetyke kurucos” mondás,
mely szerint „nem az a legény, aki
adja, hanem aki állja”.
Úgy tûnt, hogy az egész magyar
politikai elit vesztett. Mindegyik
másképp, de fájdalmasan. Magyar
– s a forradalom kapcsán nem csak
magyarok – hanem alkalmasint a
velük harcoló lengyelek, horvátok,
szerbek, osztrákok, németek, örmények – által megélt sorstípusok
kapcsolódtak nevekhez: Petõfire
a csatatér, Batthyány Lajos miniszterelnökre és a „Tizenhárom Aradira” a vértanúság, Kossuth-ékra
az emigráció, Széchenyire a letargia és a teljes kiábrándultság várt,
Görgeyre pedig az áruló stigmája
égett. A pisztolylövés, mely a
”legnagyobb magyar” életét 160
esztendõvel ezelõtt kioltotta, a
nemzet letargiájának a mélypontja volt.
Az országot a második évfordulón a „császári nyílt parancsok”
irányították, közigazgatását, gazdaságát, katonai erejét, adminisztrációját, infrastruktúráját, oktatásügyét átszervezték, belsõ térképét
szinte már Trianont-sejtetõen –
vagyis Erdélyt és a Délvidéket igazgatásilag leválasztva – átrajzolták.
Ma már hajlamosak vagyunk elfelejteni a késõbbi „ferencjóskás” és
„osztráksógoros” hangulatban,
hogy az ország ebben az idõszakban az egyik legkeményebb diktatúra korszakát élte.
S hogy teljes legyen a megaláztatás és a letargia: Pest város tanácsa 1949. december 31-én – biztosan nem szilveszteri mulatságként – díszpolgárává választotta a
megtorlások szimbólumává vált
báró Julius von Haynau táborszernagyot, a bécsi udvar hitszegését
fegyveres támadással nyomatékosító báró. Josip Jellasics altábornagyot és a szabadságharcot eltipró orosz expedíciós hadsereg parancsnokát, herceg Ivan Paskievics
tábornagyot.
És igen, voltak, és egyre többen
lettek, akik, akik az új keretek és
körülmények között a „civil életben” alkotni kezdtek. Az országnak
a dermesztõ bénultságból magához
kellett térnie. Újraindult a Magyar
Tudományos Akadémia, megalakult a „Rózsavölgyi és tsa.” Zenemûkiadó, megindult a PárkányPozsony közötti vasút és megkezdõdött a magyar forradalom élményanyagának szilárd bevésése
a nemzet kollektív tudatába. Tompa Mihály, Arany János, Vajda Já-

nos, Jókai Mór csodálatos sorai
mutatják az irányt. Sokat és sokan
olvasták õket, s talán ma is többször kellene belenéznünk ezekbe
a kötetekbe.
Tisztelt ünneplõ közönség!
Egy üveg, mely másoknak félig tele van, magyar ember számára félig üres. Jól van ez így? Talán nem.
A magyar nép története bõvelkedik sikerekben, de bõvelkedik drámai fordulatokban és kudarcokban is. Úgy alakult, hogy az elõbbiekkel viszonylag keveset, az utóbbiakkal meglehetõsen sokat foglalkozunk. A nemzeti ünnep küldetése azonban mindenhol a világban az, hogy kiemelje, egybefogja mindazt, amit az adott közösség fontosnak tart.
Március 15-e immár 21 éve a
Magyar Köztársaság hivatalos nemzeti ünnepe. Ne feledjük: nem a
mindenkori kormányé, hanem a
nemzeté. Ezért lengtek, és – hál’ Istennek, lenghetnek újra – az országhatárainkon túl, de velünk
szellemi egységben élõ magyar közösségek március 15-i ünnepségein a forradalmi magyar trikolór
színei.
Most, hogy ismét az a megtiszteltetés ért, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából szólhatok Önökhöz – ha már tavaly elsõsorban az
elsõ évforduló március 15-éjének
magyarországi, hazai, vidéki magyarországi hangulatát igyekeztem megidézni, most hadd szóljak az ünnep nemzetközi vonatkozásairól. Európa boldogabbik
felében élõ országoknak elég egy
nemzeti ünnep, melynek alkalmával azt fejezik ki – lehet, hogy nem
csak azt, de azt mindenképpen –
hogy noha sokfélék, sokféle meggyõzõdésûek, de együvé tartoznak.
A magyar forradalom és szabadságharc a magyar néppel szemben világra szóló szimpátiát teremtett. A szabadságharc bukásából
nagyszámú, tehetséges és gyakran
politikailag is befolyásos emigráció született, melynek tagjai a világszabadságért folytatott harc jegyében, de a hazai élményanyagból táplálkozva, a világ legkülönbözõbb részén alkottak nagyot: Európán kívül, ahol az olasz függetlenség kivívásában játszott szerepük a legjelentõsebb, Argentínában, Kubában, az Egyesült Államokban, Kis-Ázsiában is megtaláljuk õket. Nekik köszönhetõ,
hogy ma szinte nincs a világnak
olyan sarka, ahol a helyi magyar-

ságnak ne lenne olyan saját forradalmi – és az új hazájában alkotó
– személyisége, akire – a forradalom nagyjai mellett – ma is emlékezhetnek.
Az emigráció – szokták mondani – egy nép életében tragikus és
kényszerû befektetés a külvilágba,
mely jelentõsen visszahat az adott
nemzet életére. A negyvennyolcas magyar emigráció is ilyen. Történelmi továbbélése ma is összeköti a nemzethez tartozókat a világ különbözõ részein, s rövidesen
ez az erõ új szerepet is kap. Magyarország, a következõ nemzeti
ünnepét az Európai Unió soros
elnökeként ünnepelheti. Erre is
föl kell készülni. Tudjuk, az Európai Unió a civil szervezetek és
az önkormányzatok uniója is.
Algyõ szépen fejlõdõ „Európai falu”, tehát Algyõnek is készülnie
kell.
Tisztelegjünk tehát a negyvennyolcas hagyományaink elõtt, gyûjtsünk belõlük erõt az elõttünk álló
kihívásokhoz, õrizzük és fejlesszük
tovább értékeinket. Az idén ünnepeljük Erkel Ferenc születésének
200-ik évfordulóját. Jövõre Liszt
Ferenc születésének kétszázadik
évfordulója lesz. Az egyik itthon, a
másik a világban is alkotott nagyot.
Lehetne-e találni az alkotó magyar
géniusz bemutatására Liszt Ferencnél nagyobb személyiséget? A zseni, aki úgy volt világpolgár, hogy
a legnagyobb magyar hazafiak közé tartozott, s mindig a magyar nép
és kultúra egészének fölemelésén
fáradozott? Aligha.
Az 1848-as párizsi forradalom
egyik legnagyobb alakja, Alphonse
de Lamartine, költõ és politikus,
akkor a francia forradalmi kormány külügyi népbiztosa 1848
március 15-én a Párizsban élõ magyarok küldöttségét fogadta, akik
a francia forradalom melletti elkötelezettségük céljából kérték a találkozást. (És akik természetesen
mit sem sejtettek arról, hogy mi
történik ugyanazon a napon PestBudán). Lamartine válasz-szövege ránk maradt: ebben a magyar
néprõl, a nemzet erényeirõl, bátorságáról, testvériségérõl, a mindig
megõrizni és megvédeni kész „õsi
szabadság” iránti elkötelezettségérõl beszél, s arról, hogy az ország
egy nagyobb egységbe lépve is
mindig meg tudta õrizni „eredeti
nemzeti karakterét.”
Folytatás a 8. oldalon!
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Március idusán
Folytatás a 7. oldalról!
Ma sem kellene szebb programbeszéd, az Európai Unió tagjaként
– s jövendõ elnökeként – ma sem
kellene többet kívánnunk.
A magyarság számára március 15-e a hazai és külhoni elnyomás, a pesszimizmus
korában is megõrizte bizakodó, optimista hangulatát. Március 15-e az örök magyar optimizmus ünnepe. Egy magyar
nemzeti ünnep arra is szolgál, hogy
átgondoljuk, mit üzen, s mit szeretnénk, hogy üzenjen a mának. Komplexitása tárcán kínálja, hogy újrafogalmazzuk annak a kornak az ellentmondásait, újraéljük, állást foglaljunk valamelyik nézet vagy személyisége mellett vagy ellene. Ez a csábítás minden új politikai környezetben vagy konfliktushelyzetben megjelenik. Van, amikor élni kell és lehet vele, s van, amikor a konfliktusokon való „felülemelkedés” a jobb
választás. Amikor Jókai azt mondta,
hogy „teremtettünk a népbõl nemzetet”
nem arra gondolt, hogy a forradalom prominens személyiségei közül
kinek volt igaza, vagy hogy ahhoz
neki hogyan kellene viszonyulnia.
Európa országainak elsöprõ többségében a nemzeti ünnepeken nin-

csenek beszédek. Ha nincs beszéd,
nincs politikus, aki beszéljen. Ha
nincs politikus, aki beszéljen, a partikuláris érdek felolvad a nemzeti
ünnep kollektív ünnep-jellegében.
A magyar hagyományok, és a magyar nép küzdelmei úgy hozták,
hogy a nemzetnek az ünnepéért –
ünnepeiért – is meg kellett harcolnia. A hagyomány azt is megkívánja, hogy ki-ki megfogalmazza – akár
politikai üzenetként is – amit a nemzeti ünnep kapcsán fontosnak tart.
Ám tegye, szíve és felelõsségérzete
szerint. De a nemzeti ünnepen mégis csak annak kellene elõtérbe kerülnie, hogy miként lehet elõrevinni közösen – ma azt mondanánk
inkább, konszenzussal és közös értékek
mentén – a közösen kijelölt úton a
„népbõl” lett „nemzetet”.
Március idusa a rómaiak számára a tavaszi holdtölte ünnepe volt.
A hold-újévi ritmusban élõ kínaiak most kezdték meg a Tigris évét.
A tigris évének vezérfonala a változás, a megújulás. Kívánok Önöknek, s magunknak kellõ optimizmust és kellemes tavaszt és jobb
idõket.
Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy meghallgattak!”

Idõsödik egész Európa – elöregedõ
társadalom a magyar is
Átfogó idõsügyi stratégiára volna szükség
Aktuálpolitikai probléma a hazai
és nemzetközi nyugdíjkorhatár
meghatározása, ill. annak kitolása. Az utolsó pillanatban vannak
a szakértõk, ugyanis fordulóponthoz ért az Európai Unió népessége: 2010-ben már többen mentek
el nyugdíjba, mint amennyien dolgozni kezdenek. A megoldás lehet:
növelni az idõsebb foglalkoztatottak arányát. A probléma lényege,
hogy többen mennek nyugdíjba,
mint az újonnan munkát vállalók
(fiatalok) száma. Hazánk a 60-64
év közötti korosztály foglalkoztatását tekintve sereghajtó az unióban: mindössze 13,3% dolgozik,

míg a listavezetõ Svédországban a
korosztály 63 százaléka tartozik a
foglalkoztatottak köré! Az uniós
átlag 30 százalék körül van. A közeljövõ uniós foglalkoztatáspolitikának (és így Magyarországnak
is) nagy kihívása, hogy növekedjék az idõsebb foglalkoztatottak
aránya, hogy átfogó idõsügyi stratégiák szülessenek – illetve több
gyermeket vállaljanak a szülõk.
Magyarországon mindössze 700
ezer emberrel többnek van állása,
mint ahány nyugdíjas van. Hazánkban a foglalkoztatottak száma: 3,72 millió fõ, míg a nyugdíjasok: 3,03 millióan vannak.

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele
2010. március
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S.O.S. Telefonos lelkisegély szolgálat
A szegedi S.O.S. Telefonos
Lelkisegély Szolgálat 29 éve mûködik. Megalakulása óta több tízezer hívó fordult lelki segítségért
a szolgálathoz. A munkatársak szeretnék, hogy széles körben ismerjék a lelki elsõsegély hívószámát,
ezzel talán utolsó esélyt adva a segítségre szoruló embertársunknak
az életben maradásra.
Az önkéntesek minden nap es-

te héttõl reggel hétig fogadják a
segítséget kérõ emberek hívásait.
A szegedi S.O.S. Telefonos
Lelkisegély Szolgálat segélyhívószáma:
06-80-820-111
Vezetékes telefonszámról ingyenesen hívható!
dr. Fábiánné Páger Anna,
a Szegedi Telefonos Lelkisegély
Szolgálat szolgálatvezetõje

Változtak a KRESZ-szabályok!
2010. január 1-jétõl több mint 60
pontban változtak a közúti közlekedés szabályai. A módosítás célja a közúti forgalom biztonságának javítása,
a gyalogosokra és jármûvezetõkre vonatkozó szabályok megfogalmazásának pontosítása, kiegészítése - ezzel
is segítve a jogkövetõ magatartást.
A legfontosabb változások - vázlatosan és a teljesség igénye nélkül – a következõk:
– A kerékpárosok szoros
jobbratartási kötelezettsége az út
jobb széléhez történõ húzódás kötelezettségére változott. A „kerékpáros nyom” és a „nyitott kerékpársáv” fogalmának, burkolati jelének
meghatározása mellett az általános európai gyakorlathoz igazodva sor került a kerékpár fogalmának és a kerékpárosokra vonatkozó sebességi szabályok pontosítására is (például lakott területen kerékpárral 40 km/óra, lakott területen kívül ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot visel és
utast nem szállít 50 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség…).
– A gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok változásai
alapvetõen a gyalogos-átkelõhelyek biztonságának fokozását szolgálják: a kijelölt gyalogos-átkelõhelyet a jármû vezetõjének csak
fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie,
hogy amennyiben szükséges, a jármûvel az átkelõhely elõtt akár meg
is tudjon állni.
– Kiegészült a jelzõtáblák köre
is, például a gyorsforgalmi utakon alkalmazott útirányjelzõ és
útvonal-megerõsítõ jelzõtáblák…
képeivel, de új eleme a szabályo-

zásnak a gépkocsikra vonatkozó
behajtási tilalom környezetszenynyezési tényezõk alapján történõ
meghatározásának lehetõsége is.
– Az általános sebességhatárok
a gépkocsik esetében 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömegig egységessé válnak (autópályán 130 km/óra, autóúton 110
km/óra, lakott területen kívül
egyéb úton 90 km/óra, lakott területen 50 km/óra).
– Az autóbusz-forgalmi sávon
lehetõvé válik kétkerekû motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok közlekedése. Ezen jármûvek illetve a kétkerekû kerékpárok esetében megengedett az
álló jármûvek mellett (között) történõ elõrehaladás is (például útkeresztezõdésben vagy szintbeni
vasúti átjárónál).
– A vasúti átjáró megközelítése
esetében megszûnt a megadott
kötelezõ sebességhatár (helyette
fokozott óvatosság a közúti jelzéseknek eleget téve).
– Hatósági jelzés nélkül a gépjármûvek a közúti közlekedésben
nem vehetnek részt.
A teljes módosítás - 289/2009.
(12.18.) Korm. rendelet - elolvasható a Magyar Közlöny 2009. évi
185. számában, vagy az alábbi honlapokon: www.balest-megelozes.eu
(OBB), www.khem.gov.hu, www.
nkh.gov.hu.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendõrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ:
06/80/555-111

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság
Bûnmegelõzési Osztály
6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: barka@csongrad.police.hu

9

Civil tükör

2010 április Hírmondó

25 esztendõs az Õsgyeviek Baráti Köre (1.)
1986 kora tavaszán Dombi Gyula,
Salamon István és Török István társaságában felkereste Karsai Lászlót a régi, aládúcolt, Ady Endre
nevét viselõ kultúrházban, ahol a
színjátszó csoport (ahogyan akkor
mondták: „szakkör”) éppen próbáját tartotta. A három, akkor igen
magas hivatali beosztásban lévõ
úr elõadta jövetele célját: „Létre
kellene hozni egy nagyobb szervezetet, egy amolyan baráti társaságot, amelynek az lenne a feladata, hogy évente legalább egyszer hazahívná a távoli vidékekre
elszármazott gyevieket egy baráti
találkozóra.”
Laci bácsinak elsõ pillanatra
megtetszett a javaslat, már csak
azért is, mert még nyomaiban sem
volt felfedezhetõ benne a pártoskodás, a politika.
„Te lennél az elnök – mondta a
három látogató –, de helyet kapna a vezetõségben még Botyánszki
Károly és Kiss Mihály tanár úr is.”
Karsai elvállalta. A vezetõség összeállt, s a legközelebbi vezetõségi
ülésre mindenki hozta az általa ismert címeket, telefonszámokat.
Az elsõ találkozóra – a korabeli
jelenléti ív tanúsága szerint – 72 fõ
jött el, de biztosan többen is ott
voltak, ám nem minden jelenlévõ
aláírása szerepelnek a jelenléti
íven. Az elsõ találkozó hangulata,
minden túlzás nélkül állítható,
hogy meghitt és megható volt, többen könnyeztek. A valaha egy iskolapadban ülõk nem ismerték föl
egymást, csak amikor bemutatkoztak egymásnak.
1986 óta a szervezet minden esztendõben megtartotta a gyeviek
nagy találkozóját. Az elsõt és még
három utána következõt – Baghy
Dezsõné akkori igazgatónak köszönhetõen – az új iskolában (Kosárfonó utcai iskola, ma zöld iskola).

Igaz, a végén már két termet is
megtöltöttek a vendégek…
Ezt követõen három évben a
„Tóparti” vendéglõben találkoztak az õsgyeviek, ahol még vetélkedtek is „Ki tud többet Algyõrõl?”
címmel. A vetélkedõt Horváth Pál
nyerte meg Süli Zakar István professzort megelõzve.
1993-ban a „Gyevi kócsag”-on
rendezték meg a találkozót. A hely-

Ha létezik igazi feladat egy civil szervezet számára, akkor az
Õsgyeviek Baráti Körének Algyõ
arculatának alakítása eredendõ feladatát kellett és kell, hogy jelentse. A rendszerváltás országszerte lehetõséget teremtett arra, hogy a civil szervezetek részeivé váljanak
saját közösségük arculata kialakításának, így volt ez Algyõn is.
Algyõn mindezek fölött az önálló-

szín azonban nem bizonyult tartós
megoldásnak, amikor leszállt az
est, beköszöntött a hûvös is.
1994-tõl kezdve (egy kivételtõl
eltekintve: ez volt a Tóth Jani féle
kocsma) az ÖBK az székhelyére,
az abban az esztendõben átadott
Faluházba invitálta az algyõieket
és Algyõrõl elszármazottakat.
A találkozók programját szinte
kivétel nélkül szórakoztató mûsorok tarkították.
A kezdetektõl fogva a vezetõség
minden tagjának – választott funkciója mellett – állandó feladata a
szervezetépítés. Meggyõzõdésük,
hogy az a szervezet, amely ezen
feladatát elhanyagolja, elsorvad, s
végül megszûnik. Az ÕBK létszáma évrõl-évre szépen nõ, gyarapodik.

sággal együtt járó anyagi forrás-növekedés meg is teremtette a hátteret ehhez – azáltal, hogy az Önkormányzat a szervezetek mûködésének fenntartását évrõl évre
biztosítja. Az ÖBK több kezdeményezéssel erõsítette Algyõ identitásának megõrzését, többek közt
részt vállalt a II. világháborús emlékmû létrehozásában, kialakításában; emlékfát ültetett és emlékmûvet állított államalapításunk
1000 éves évfordulója alkalmával;
továbbá: míves veretû érmek kiadását gondozta több alkalommal
is, a falu hírnevét öregbítve. Mindezek mellett, s mindezek felett az
összefogás legszebb és legnemesebb példáját szolgálta, hogy magának a Faluháznak felépítéséhez
is magánszemélyek, szervezetek,

Falunapi találkozó
Õsgyeviek figyelem!
A vezetõség értesíti a tagságát,
hogy a falunapokhoz kapcsolódó tavaszi találkozót május 8-án
szombaton tartjuk.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.
A közös ebéd 13 órakor kezdõdik, megszokott helyünkön a nagysátorban.
A MENÛ: FILÉZETT PONTYHALÁSZLÉ!

Jelentkezni lehet a megszokott
módon Pálföldi Mártonnénál
(Algyõ, Vadvirág u. 26. )
A részvételi díj egységesen
1000 Ft/fõ.
Családtagokat, alkalmi vendégeket is szívesen látunk.
A befizetéseket kérjük április 24–25én vagy május 2-án rendezni.
Elérhetõség – telefonon: 62/268477 vagy 62/476-184, Mobiltelefon: 06 20 393-8833

intézmények örömmel és készségesen adták megtakarított forintjaikat, s ebben is élen járt az ÖBK.
Az 1997 október elsejével megalapított önálló státuszú Algyõ jogrendszerre épült közigazgatása, a
helyi önkormányzati irányítás szinte kötelezõen elõírta minden akkor már mûködõ civil szervezetnek, hogy a megváltozott körülményeknek megfelelõen legitimáltassák magukat.
Mit jelentett ez a feladat? Azt,
hogy minden szervezet járja végig
azt a törvényes utat, amelynek végén a társadalmi vezetés, a közigazgatás, mint törvényesen mûködõ, bejelentett és bejegyzett szervezetet ismerje el.
Az Õsgyeviek Baráti Körét 2000ben húszan alapították meg. Az
alapító tagok kivétel nélkül (és alanyi joguknál fogva) e választásra
meghívót kaptak. Hála istennek,
szép számban meg is jelentek:
Bakosné Fekete Mária, Bakos József,
Borza József, Botyánszki Károly, Czirok
Imre, Dombi Gyula, Dr. Piri József,
Dr. Rády Samír, Dr. Rádyné Kecskeméti Ilona, Fejes Imre, Gergely
Mihályné, Karsai László, Karsai
Lászlóné, Kormányosné Paulisz Gizella, Molnárné Vida Zsuzsanna,
Némethné Török Aranka, Paulisz
Béláné, Terhes László, Terhes
Lászlóné, Török István.
A Csongrád Megyei Bíróság
2000. július 11.-én 1637 szám alatt
az Õsgyeviek Baráti Körét, mint
társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette. A „megalapíttatás” hivatalos lebonyolításában kiváló segítség volt Vörösné Dr. Árgyusi Magdolna ügyvédasszony. Munkáját a
szervezet érdekében térítésmentesen végezte.
(Folytatás következik)
Karsai László nyomán:
Algyõi Hírmondó

„Kivonat az ÕBK alapszabályzatából”
Az egyesület célja:
2.1. Feleleveníteni és ápolni a szülõfalu szeretetét, tartani azokat a személyes kapcsolatokat, amelyek a kötõdést biztosítják és kifejezik, erõsítik
a baráti összetartozás társadalmilag is fontos szerepét.
2.2. Ápolni és erõsíteni a nagy
múltú helyi hagyományokat.
2.3. Figyelemmel kísérni a szülõhely
gondjait, fejlõdésének ütemét,
fejlesztésének lehetõségeit.

2.4. A közösségben rejlõ erõ felhasználásával segítséget nyújtani Algyõ fejlõdését szolgáló legkülönfélébb problémáinak megoldásában.
A tagok jogai és kötelességei:
4.1. Minden más taggal azonos
érvényû szavazati joggal rendelkezem.
4.2. Bármilyen tisztségre megválasztható vagyok.
4.3. A közös rendezvényeken részt
veszek, a tagdíjat befizetem.
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Kistérségi nyugdíjas klubok találkozója Algyõn
Szép tavaszi napsütésben érkeztek az algyõi Szõke Tisza Nyugdíjas Klub meghívására a Faluházba 2010. március 20-án, szombaton a vendégeink.
Már megint elszaladt egy esztendõ, és immár a hagyományos Kistérségi Nyugdíjas találkozóra jöttek Sándorfalváról, Kiskundorozsmáról, Röszkérõl, Mihálytelekrõl, Petõfiteleprõl, és Szerbiából, mégpedig Martonosról a
nyugdíjas klub tagjai.
Az algyõi nyugdíjasok szépen
díszített asztallal, és azon finom
vendégváró sós és édes süteményekkel várták a vendégeiket. Az
ügyes kezû asszonyok nem csak
sütöttek, levestésztát készítettek,
de vászonból kis zsákot és táskát
varrtak, amit ki is hímeztek. A két
kis zsákot csigatésztával és hosszú
levestésztával töltötték meg. A zsákokat a hímzett táskába tették,
és tyúkhúsleveskockát és egy nagyon finom bon-bont raktak mellé. Mindezt nemzeti színû szalaggal megkötve adták át a külföldrõl jött magyar Martonosiaknak.
Tetszetõs ajándékunk nagy sikert aratott.
Megtiszteltek jelenlétükkel
Algyõ elõljárói, így emelve „fényét” ennek a rendezvénynek. A
Faluház megtelt, hisz több mint
220 fõ jött el.
A nyugdíjasok köszöntése, és
dr. Piri József polgármester úr

ünnepi beszéde után a mûsorvezetõ Leléné Erika vette át a szót. Elkezdõdött a szórakoztató mûsor.
Az Algyõi Hagyományõrzõ Aszszonykórus nyitotta a sort, majd ezt
követték a meghívott klubok produkciói.
Énekeltek, szavaltak, táncoltak.
Elõadásaikat a nosztalgia, a tréfás
szójátékok, a humoros jelenetek

bõséges volt. Köszönjük a Halászcsárda és a Sziget Vendéglõ vezetõinek: Barta Lászlónak és ifj. Vidács
Jánosnak, valamint a munkatársaiknak.
Kis szusszanás után felszolgálták a Vámos Cukrászda süteményét, ami csak fokozta a kulináris
élvezeteket. Köszönjük Vámos Zoltánnak és munkatársainak. Az ebé-

harmonikus keveredése hatotta át.
Mindezt – mindannyiunk örömére–- nagyon színvonalasan adták
elõ. Több, mint egy óráig tartott
a mûsor, amit Vidács Jánosné Marika egy szép verssel zárt.
Pihentetõül egy kis zene következett, majd az étvágygerjesztõ
pálinka után a pincérek feltálalták
az ebédet, ami nagyon finom és

det finom kávéval zártuk, majd ismét köxvetkezett a zene és a tánc.
Akik már nem bírták úgy szusszal
az e-fajta szórakozást, azoknak
büszkén mutattuk meg Herke István gobelin kiállítását az emeleti
galérián.
Az is természetes, hogy egy ilyen
esemény nem múlhat el tombolasorsolás nélkül. Nagyon sok szép

Ladacross versenynaptár
Az algyõi Berkes István ladacross
versenyzõ a 2010-es évben is folytatja a területi megmérettetéseket.
IDEI VERSENYNAPTÁR:
április 18. (vasárnap)
– Pusztaottlaka,
május 2. (vasárnap)
– Tótkomlós,
június 13. (vasárnap)
– Pusztaottlaka,
július 11. (vasárnap)
– Makó,
augusztus 22. (vasárnap)
– Tótkomlós,
szeptember 5. (vasárnap)
– Pusztaottlaka,
október 3.(vasárnap)
– Tótkomlós.
Az eredményekrõl az Algyõi Hírmondó hasábjain, illetve a internetes oldalon folyamatosan beszámolunk.

Csapatával együtt minden szurkolót és érdeklõdõt szeretettel várnak!
Bereczné Lázár Nóra

ajándék volt: könyvek, festmény,
kézimunkák, értékes készletek és
sok apró tárgy is. Köszönjük az
adományozóknak. Az estig tartó
találkozón a vendégek nagyon jól
érezték magukat. Mint mondták,
szép emlékekkel térnek haza, és
viszik Algyõ jó hírét a saját településük közösségébe.
De ahogy mondani szokás,
mindez nem jöhetett volna létre,
ha nem támogatnak bennünket.
Köszönetet mondok a klubtagok nevében dr. Piri József Polgármester Úrnak, Molnárné Vida Zsuzsanna Alpolgármester Asszonynak, akik az ünnepséggel kapcsolatos kezdeményezésünket támogatták, felkarolták, és anyagilag
is segítették.
Köszönjük a Faluház igazgatójának, Bene Zoltánnak, Lele Istvánné
Erikának és Olajos Györgynek a segítségét, az Algyõ Fejlõdéséért Alapítványnak az anyagi támogatását,
Vámos Zoltánnak, és a COOP ZRT.
algyõi ÁBC áruházának, hogy termékeikkel támogatták rendezvényünket.
Végül, de nem utolsó sorban,
köszönöm az Algyõi Nyugdíjas
Klub minden segítõ tagjának az
odaadó munkáját, önzetlen segítségét, és mindenkinek, aki közremûködött abban, hogy valamenynyien jól érezhettük magunkat.
Kneip Ferencné
klubvezetõ

ÖBK választás
Március 13-án az Ösgyeviek Baráti Köre közgyûlése 10 tagú vezetõséget választott.
Elnök: Herke István
Tagok: Czirok Imre, Dr. Rády
Samírné, Karsai Lászlóné,

Kormányosné Paulisz Gizella,
Molnárné Vida Zsuzsanna,
Németh Józsefné, Pálföldi
Mártonné, Pálföldi Márton
Torma Tiborné

Ökoiskola diáktalálkozó a Tömörkény Gimnáziumban
Március 5-én ökoiskola találkozón
vettünk részt a Tömörkény István
Gimnáziumban Malustyikné Marika nénivel. A találkozóra elõzetes feladatként egy plakátot készítettünk iskolánk „zöld” tevékenységeirõl, képekkel illusztrálva. A
találkozón nagyon sok érdekes elõadást láttunk, hallottunk. Elõször
a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, Albert András mutatta be
a park állat- és növényvilágát; majd
a gimnázium környezetvédõ szakos tanuló power pointos bemuta-

tót tartottak a papírhulladék kezelésérõl, a bolygókkal kapcsolatos
kísérletekrõl; valamint a Zsombói
láprétrõl is szó esett. Ezután egy
játékos vetélkedõn vettünk részt,
amelyen az elõadásokkal és a jeles napokkal kapcsolatos tesztlapokat töltöttünk ki. A találkozó végén finom étellel és itallal kínáltak minket. Igazán jól éreztük magunkat és élményekkel gazdagabban tértünk haza.
Szekeres Dzsenifer, Kalcsú Tünde
és Mandász Vivien 6. osztály
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Május 5., 6., 20.: eboltás Algyõn
Algyõn az összevezetéses oltás május 5 ( szerda )és május 6 ( csütörtök) PÓTOLTÁS május 20
(csütörtök). Az oltásokat dr. Major József végzi. A tanyákon a tartási helyen történik az oltás.
Az eboltás kötelezõ!!
A 3 hónapos kort elért ebet oltani kell, majd ezt követõen 6 hó-

Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.

napon belül még egyszer, utána
minden évben.
Az oltással egyidejûleg történik
kötelezõ jelleggel az ebek féregtelenítése.
A veszettség elleni védõoltás helyérõl és idõpontjáról plakátokon
értesítéssel leszünk.
Dr.Major József jogosult állatorvos

Helyszín: település, utca, házszám

Idõpont:

Ebek száma. db

ALGYÕ Lovasudvar
Ladik utca
Lovasudvar
Mázsaház
Pótoltás

május 5. (7-tõl 11 óráig)
12-tõl 14 órárig
16-tól 19 óráig
május 6. (7-tõl 9 óráig)
május 20. (17-tõl 19 óráig)

120
80
80
40
60

Változtak az állattartás szabályai
A 2009. január 1-tõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ veszettség elleni
védõoltásához kapcsolódó szabályok.
Ezért az Országos Fõállatorvos
és a Magyar Állatorvosi Kamara az
alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az állattartók jogkövetõ
magatartását:
Az ebek tartásának és a veszettség elleni oltásának a szabályai
2010 januárjától megváltoztak.
– Az ebek nyilvántartását ezentúl nem az ön kormányzatok végzik. A tulajdonos kötelessége állatát a kamra által bejegyzett szabadon választott magán állatorvosnál bejelenteni. Bejelenteni köteles továbbá, ha állata elveszett,
elhullott vagy más tulajdonoshoz
került.
– A három hónapos kort elért
vagy vásárolt, befogadott eb bejelentése érvényes oltási könyvvel
történhet. Az állatát elidegenítéskor 8 napon belül jelenteni kell és
pótlást kell kérni a magán állatorvostól.
– Ha állatát közterületre viszi,
sétáltatja, az oltási könyvet magánál kell tartania és felmutatni az
igazoltató mezõõrnek, közterületfelügyelõnek, rendõrnek.
– Új oltási könyv kerül bevezetésre, mely más formátumú, sorszámozott. A bevezetésre fokozatosan kerül sor , 2010. január 1tõl, a régi könyvek lecserélésre kerülnek.
– Ha az eb embert mart és ol-

tása nem igazolható megfelelõen,
a kéthetes megfigyelés mellett kötelezõ mikrochip beültetése az állat bõre alá, a tulajdonos költségére. Az oltást elmulasztó gazdára bírság kiszabására is sor kerülhet.
A veszettség emberre, állatra
egyaránt veszélyes, vírusos, gyógyíthatatlan betegség. Megelõzése védõoltással történik. Az oltás
végrehajtására három lehetõség
van:
1. Kampányszerû, összevezetéses: Ezen megoldási forma bizonyos helyeken, így Algyõn is, még
megengedett. Kérelmemre a megyei kamara elnöke engedélyezte
ezt a kényszerbõl fennmaradt állatorvosi beavatkozást, mely közegészségügyi, állatvédelmi szempontokból kifogásolható. Ezek figyelembevételével kérem az állattartó gazdákat, hogy éljenek a más
lehetõségekkel.
2. Oltás az állatorvosi rendelõben.
3. Oltás az állatok tartási helyén, bejelentésre.
2010-ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ
oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor, amikor az állatot
veszettség ellen beoltják. 2010. Január 01-tõl már csak a rendelet
elõírásainak megfelelõ Kisállat
Egészségügyi Könyvben igazolható a veszettség elleni védõoltás beadása.
2010.január 1-tõl kötelezõ az
ebek chippel való jelölése a
41/2010(II.26)kormányrendelet
szerint. A mikrochip beültetését
bõr alá állatorvos végezheti.
Magyar Állatorvosi Kamara

Ebzárlat
Algyõ Nagyközség közigazgatási területére április 3-tól – április 17-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az ebzárlat tartama alatt:
1. Tartási helyén minden kutyát és
macskát elzárva, illetõleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok
más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák
elzárását vagy megkötését mellõzni
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
2. Kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni;
3. A település területérõl kizárólag
érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát –és
csak a hatósági állatorvos kedvezõ

eredményû vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ vadászebek, a
fegyveres erõk és fegyveres testületek
ebei, a katasztrófa-mentõ ebek, a segítõ és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak megfelelõ használatuk idejére mentesek a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevõket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat idõtartamára.
6. A vadászterületen kóborló, nem
befogható ebek leölése a vadászatra
jogosult feladata.
A legeltetési tilalom alatt a legelõre állat nem hajtható.
Szeged 1 Kerületi Fõállatorvosa

KÍNAI FOGYASZTÓ,
ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZS
ALGYÕN
MIÉRT AJÁNLOM?
MERT:
– elkerülhetõ az éhezés, a koplalás,
– elkerülhetõ a „jojo-effektus” (itt a bõr megõrzi rugalmasságát),
– elkerülhetõ a „fonnyadt bõr”(ez akkor következik be, ha túl sok
vizet „hajtanak el”),
– jótékonyan hat a narancsbõrre.
– A Fogyasztó Masszázs teljes kúrája a következõ részekbõl áll össze:
– 15 alkalom masszázs (+1 alkalom ajándék) – (különleges Tibeti kötõszöveti masszázs, reflexológia, kínai akupresszúra),
– különleges étrend kiegészítõ kúra,
– alakformálást elõsegítõ gépek használata,
– táplálkozási / étkezési tanácsok.

REFERENCIA – 20/342-19-36
„Egy õrületes hajtással, stresszel teli idõszakot követõen orvosi kivizsgálásra kerültem. Kb. 15 kg súlyfelesleg – köszönhetõen például a „stresszoldó”
csokinak, a 10–12 órás ülõmunkának –, magas vérnyomás (napi 4-6 kávé), magas koleszterinszint, sûrû epeváladék, hogy csak a legkínosabb vizsgálati eredményeket említsem. No, ez ellen tenni kell! – gondoltam. De egy
bizonyos koron túl ezt nem olyan könnyû megvalósítani, mint kigondolni.
A különféle fogyókúrákat már többször kipróbáltam, keservesen leadtam
néhány kilót, majd vissza is híztam, persze mindig többet. Semmi hangulatom nem volt újra éhezni, reszketni 1-1 jobb falatért, úgy, hogy közben
fõzni kell a családnak… Most, a 8. kezelésnél, köszönöm jól vagyok. Nem
„küzdök” magammal. A Kínai Fogyasztó Masszázsnak köszönhetõen a 8.
kg adtam le. Ami nagyon jó, hogy nem éhezek és nem „fonnyadok”. Ja, és
most voltam kontrollon – magas vérnyomásom nyomát sem találják, az
epeváladékom tisztul, a koleszterinem már csak egy icipicivel van a normális határ felett, no de hátra van még 7 kezelés! Ha nem hiszik, kérdezzék meg a barátaimat, vagy érdeklõdjenek nálam: Egy negyvenen jócskán
túli könyvelõ”

BEJELENTKEZÉS: 06-20-535-74-67
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Mindenféle

VIRÁGVÁSÁR

kõmûves és

2010. 04. 13-tól

villanyszerelési
munkát vállalok
Telefonszám:
06-70/382-54-523

TELEPHELY

ÕRZÉSÉRE
keresek személy- és vagyonõr végzettségû szakembert.
Algyõi lakosok
jelentkezését várom!
Érdeklõdni délelõtt
8 és 12 óra között lehet
az alábbi telefonszámon:

06 (20) 588 26 87
MÉSZÁROS MAGDALÉNA
DÉLÚT KFT.

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: 20-943-3645

MÛANYAG

ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK

TELJES KÖRÛ CSERÉJÉT
ÉS BESZERELÉSÉT KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLLALOM.

REDÕNYÖK
(5000 FT/M2-13000FT/M2),
SZÚNYOGHÁLÓK
(2000FT/M2)
BIZTONSÁGI AJTÓK
(3 PONTON ZÁRÓDÓK
35000 FT-TÓL)
TELEFONSZÁM:
06-70/382-54-523

NYELVTANÁRNÕ

minden héten
kedden reggel

tatást, nyelvvizsgára

7 órától virágvásár

felkészítést vállal Algyõn.

a faluház
parkolójában.

DR. FEKETE MÁRTA
fõorvos magánrendelése Szegeden

ULTRAHANG VIZSGÁLATOK
Has, alhas, pajzsmirigy, erek, lágyrészek.
AKUPUNKTÚRA
Stressz kezelés, izületi és egyéb fájdalom,
lelki problémák, dohányzás, fogyás.
ENERGIAGYÓGYÁSZAT
Teljes körû energetikai állapotfelmérés
és kezelés.
Az önszabályozó képesség helyreállítása,
immunerõsítés.
+36 70-512-9290

Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(április 25-én) délután 3 órakor
az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész

TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.

DIPLOMÁS
angol, spanyol nyelvok-

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!

„REKVIEM”

2010 április Hírmondó

KÕMÛVES VÁLLALJA
régi házak teljes felújítását,
csempézését, térburkolását,
új házak építését.
Udvari kemenceépítést,
külsõ homlokzati szigetelést.
Telefonszám:
06-20/574-55-98

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

Érdeklõdni:
06-30/270-40-60

Apróhirdetés
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés. Tel.: 06-30/953-0395
*
Belsõ ajtók, bükk színû ifjúsági szekrénysor,
Philips 230 literes mélyhûtõ láda, szieszta
gázkályha eladó. Tel.: 06-20/9384-102
*
Nagyméretû – 1,7-2,5 méteres – leanderek, piros, sárga, fehér, világos és sötétrózsaszín, eladók. Érdeklõdni: Korsó utca
28. Telefonszám: 06-30/491-6243

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ÁPRILIS 26-ÁN.
Elõzetes bejelentkezés és érdeklõdés a 30/9852-564 számon.

Pedikûr, manikûr, japán manikûr, parafinos kéz- és lábápolás

Algyõn a BORBÁLA FÜRDÕBEN
Kedd, csütörtök 16.00–19.00, Szombat, vasárnap 9.00–13.00
„Lepje meg szeretteit parafinos kezelés és pedikur
ajándékutalványnyal!”
Bejelentkezés a Borbála Fürdo 517-520-as telefonszámon vagy
14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.

Timi pedikur, manikur
KLÍMABARÁT PÁLYÁZAT CSALÁDI HÁZAKRA
30–60 %-OS ÁLLAMI
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETÕ:
– NYÍLÁSZÁRÓ CSERE ESETÉN, – KÜLSÕ HÕSZIGETELÉSRE
– FÛTÉS KORSZERÛSÍTÉSRE
– NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIÉPÍTÉSÉRE
INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,
ÁRAJÁNLAT, PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉS.
Területi képviselõ: Kõmûvesné Elekes Valéria
Algyõ, Egészségház u. 8., 06-20/9384-102

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor
személyautó motorkerékpár
gumiszerelése, javítása, centrírozás
Teljeskörû felújítás. Autókozmetika kárpittisztítás
Új és használt gumik forgalmazása. Akkumulátorok értékesítése.
Pontos, megbízható munkavégzés!
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.:06-20/455-83-00
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ALGYÕN,

ELADÓ:

2 SZOBÁS
BÚTOROZOTT
PANELLAKÁS

vasszerkezetû
serpenyõs famázsa
kb. 300 kg súllyal
2500 Ft,

HOSSZÚ TÁVRA
AZONNAL KIADÓ.
ÉRDEKLÕDNI:
06-20/37-15-119

és Robi 125-ös
rotátor 6 kapával
20 000 Ft.
Tel.: 06-30/224-1368

a VARGAKORREKT

Autósiskola
Algyõ, Bartók B.u.39
Tel: 0670 / 330-46-19
www.vargakorrekt.hu

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

Tanfolyam idõpontja: 2010. április 19., 17 óra
motor

KATEGÓRIÁK:
segédmotor személygépkocsi
teher + nehéz pótkocsi

teher
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Választási tudnivalók
Az idei parlamenti választási kampány 2010. április 9-én 24.00 óráig és április 11-én 19.00 órától április 23-án 24.00 óráig tart.
Az idei országgyûlési képviselõ
választás elsõ fordulóján, április
11-én, vasárnap; illetve második
fordulóján, április
25-én, vasárnap szavazni 6.00 órától
19.00 óráig lehet.
Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság
elõször megállapítja az
Ön személyazonosságát
és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. (Bár az Értesítõ bemutatása nem feltétele a szavazásnak,
mégis javasoljuk, hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának
meggyorsítása érdekében azt vigye
magával).
A személyazonosság és a lakcím
igazolására a következõ, érvényes
igazolványok alkalmasak:
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) vagy útlevél

vagy 2001. január 1-jét követõen
kiállított vezetõi engedély (kártya
formátumú) és mindegyik felsorolt
igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
– Ha a szavazásnak nincs
akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat
és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében
lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá
kell írnia a névjegyzéket.
– A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben
kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre és
(az elsõ fordulóban) egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetõleg
a lista neve felett elhelyezett körbe
tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem
vehetõ figyelembe.
– Végezetül a szavazólapokat a
borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába kell dobnia.
További információk:
www.valasztas.hu

FÖLDMÉRÉS!
AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás;
külsõ-belsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Érdeklõdés esetén házhoz megyünk
és árajánlatát személyre szabottan,
díjtalanul elkészítjük!
Érdeklõdni:
Bemutatóterem:
Pongrácz Tamás
Szeged, Kálvária sgt 9–11
Algyõ, Korsó utca 34. (régi autójavító az udvarban)
+36 70 615-4359
+36 30 533-8355
alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!

megosztások,
telekhatár kitûzések,
épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a
(egyeztetett idõpontban!)
telefon: +36-30-218-8953
fax 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
email: infogeo@vnet.hu
levélcím:
INFOGEO Földmérõ Iroda
6724 Szeged, Pál u. 8/a
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Oktatás

Megyei matekverseny
A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján iskolánk
14 tanulója indult: négy 3. osztályos, egy 4. osztályos, két 5. osztályos, négy 6. osztályos, egy 7.
osztályos és két 8. osztályos tanuló. Közülük a legjobbak: Németh
Éva 4.b osztályos tanuló 77%-ra,
Kalcsú Tünde 6. osztályos tanuló
70%-ra és Furka Barbara 6. osztályos tanuló 58%-ra teljesített az

igen nehéz versenyen, ahol a tanulók együtt versenyeztek a matematika tagozatos iskolák diákjaival. A versenyen a 3-6. osztályos
tanulóknak 25 feladatra 75 perc,
a 7-8. osztályos tanulóknak 30 feladatra 90 perc állt rendelkezésére. Minden résztvevõ tanulónknak gratulálunk.
Hegyi Gabriella
matematikatanár

KEOP-os elõadások
Az Algyõi Általános Iskola KEOP
6.1.0/B-2008-0022 azonosítószámú pályázata keretében megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható
háztartások felé – regionális képzés és kampány” részeként február 19-én a faluházban elõadásokat
szerveztünk a következõ témákban:
1. Fenntartható gazdálkodás, és
hatékony ötletek a háztartásban,
elõadó: Ábrahám Krisztián, környezeti nevelési elõadó; 2. Hagyomá-

nyos építkezési módok – vályogvetés a Kiskunságban, elõadó:
Szûcs László, agrármérnök és 3. A
növénynemesítés, és a génmódosított növények jelenlegi helyzete
és jövõje, elõadó: Feczák János,
GMO Agroszemek Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Köszönjük az érdeklõdõ hallgatóságnak, hogy nagy számban eljöttek, és kérdéseikkel színesítették a programunkat.
Hegyi Gabriella

Energiaválságról diákszemmel
„Én is ott voltam az Ábrahám Krisztián elõadásán a faluházban, és ennek kapcsán szeretném megosztani
gondolataimat az olvasókkal.
Ha egy kicsit is figyelünk, látjuk,
hogy az ország egyre jobban törõdik az
energiagondokkal. A nem megújuló
energiaforrásokra szoktunk rá. Ha áttérnénk a megújuló energiaforrásokra, már akkor sem tudnánk teljesen
viszszafordítani az okozott károkat. A
kõolaj, a szén és a hasonlók felhasz-

nálása fokozzák az üvegházhatást.
Amikor a káros anyagok a levegõbe kerülnek, akkor az idõjárás olyan lesz,
mintha a sütõben lennénk, de a metángáz is felszabadul az északi tengerek mélyérõl a víz melegedése miatt.
Ha van egy kis szerencsénk, akkor az egész Földön elhiszik, hogy
benne vagyunk a bajban.”
Bakos Bence
5.b osztályos tanuló

Versmondó verseny alsó tagozatban
Az alsó tagozatos tanulók a költõk
szebbnél-szebb versei közül válogattak. A színvonalas megmérettetés két kategóriában történt: 12. évfolyam és a 3-4. évfolyam.
Helyezések: 1-2. évfolyamon I.
helyezést ért el Bukor Anna 2.b,
II. lett Üveges László 1.b és III. helyezett lett Bura Beatrix 2.a osztályos tanuló; különdíjban részesültek Lantos Szabina 1.a, Zakar Zsanett 1.b és Kertész Tekla 1.b osztályos tanulók.
A 3-4. évfolyamon I. helyezést
ért el Szekeres Laura 3. osztály, II.

lett Horváth Laura 3. osztály és
III. helyezett lett Németh Éva 4.b
osztályos tanuló; különdíjban részesültek Tóth Vanessza 3. osztály
és Bakos Dorina 4.a osztályos tanulók.
Iskolánkat a területi versenyen
az I.–II. helyezést elért tanulók
képviselik.
Köszönjük a szülõknek is a felkészítésben nyújtott segítséget.
Minden versenyzõnek gratulálunk!
Szebeni Lászlóné,
az alsós munkaközösség vezetõje
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Alapítványi bál volt a faluházban
Az idei alapítványi bálunkat február 13-án rendeztük meg a Faluházban. A bálra izgatottan és lelkesen
készülõdött az algyõi iskola aprajanagyja. Az estét – szokásainkhoz híven – dr. Piri József polgármester
úr nyitotta meg beszédével, és õt
követte a 8. osztályosok nyitótánca.
A végzõsöket Bús Renáta vezette be
az angol keringõ rejtelmeibe, ruhájukat pedig Kovácsné Kotogán
Ildikó készítette. A nyitótáncot az
iskolai néptánc csoport követte egy
dél-dunántúli eszközös tánccal, felkészítõjük Bagi Szilvia. Waterloo címû elõadásukkal az 1.a osztályosok
következtek, betanította õket Pallagi
Anna. A kicsik után a 7.a és a 7.b
osztályos „ördögi csajok” ropták a táncot latinos zenére, felkészítõjük
Kakuszi Ildikó. Majd az 5.a osztályos „kópék” hip-hop-os bemutatóját láthattuk, akiket Kakuszi Ildikó
tanított be. Utánuk Bús Renáta és
Pogyina Péter közös latin táncos bemutatója ejtette ámulatba a vendégeket. Ezt követõen elvarázsolták a
közönséget a Mondd, mit tehetnék érted? címû elõadásukkal az 1-8. évfolyamosok és az algyõi iskola pedagógusai, akiknek Szivacski Angéla tanította meg a jelelést. Ezután Újvári Fanni és Újvári Gergõ standard
táncbemutatóját csodálhattuk meg.
A párost az 5.b osztályosok Beggin’
– Kezdõdik címû mûsora követte,
felkészítõjük Kakuszi Ildikó. A 2.a
és a 2.b osztályosokkal a vadnyugat
világába kalandozhattunk el, akiket
Süli Zakar Éva készített fel. És végül tengerész kavalkáddal vonultak
színpadra Torma Tiborné jelenlegi (1.b) és volt osztályának (5.b) nebulói.
A fergeteges mûsort követõen az
ízletes vacsorát az Algyõi Halászcsárda szolgáltatta, a vendégek szórakoztatásáról pedig Sándor Csaba
gondoskodott egészen hajnalig.
Szeretném megköszönni az algyõi iskola pedagógusainak és diákjainak a színes dekorációt és a segítséget az este folyamán.
A Szülõi Munkaközösség nevében szeretnénk köszönetet mondani Molnárné Vida Zsuzsannának,

Karsai Lászlónénak, Malustyik
Mihálynénak, Vidács Lászlónak, az
Algyõi Önkormányzatnak és az Algyõi Halászcsárdának támogatásukért; a CSEMETE Természet és
Környezetvédelmi Egyesületnek a
10 db 50%-os kedvezménnyel igénybe vehetõ táborozás felajánlásáért.
Köszönet a következõ intézményeknek, cégeknek, vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, mert tombolatárgyaikkal hozzájárultak a bál sikeréhez:
a fõdíj felajánlásáért a Nagy Róbert Roland és Janecskó László családnak,
valamint
Boldizsár
Attilánénak, a Magyar Posta Zrt.
Kiskereskedelmi Iroda nevében; további felajánlásokért köszönet:
Bukorné Bárczi Csilla, Lakatosné
dr. Tóth Mária, Izbékiné Cseuz Gabriella, Pál Sándorné, Csányi Anikó,
Horváthné Nemes Nikoletta, Iván
Zsuzsanna, Süli Zsuzsanna, Ozsváth
Lászlóné, Szekeres Zsolt, Lengyelné
Vörös Szilvia, Hegyi Gabriella,
Herczeg József, Kertész Ibolya,
Szabóné Tóth Zsuzsanna, Lacziné
Benyák Izabella, Benyákné Vida
Éva, Malustyik Mihályné, Süli Zakar
Éva, Karasz Béla, Bezdán Mihály,
Oláhné Bakos Boglárka, Sulyokné
Tóth Csilla, Süli Erzsébet és Daróczi
Tamás, Török Zoltán és családja,
Mesterházy Zoltán és családja, Kecskeméti Zoltán és családja, GYEVIÉP
Nonprofit Kft., Szülõi Munkaközösség, Algyõi Nõegylet, Sonkolyos
Ágnes, Kiss Lászlóné, Kószóné Szatmári Tímea, Borbála Fürdõ, 1.a osztály, 1.b osztály, 2. osztály, 3. osztály, 3.b osztály, 4.a osztály, 4.b osztály, 5.a osztály, 5.b osztály, 6. osztály, 6.b osztály, 7.a osztály, 7.b osztály, 8.a osztály, 8.b osztály
Ezúton szeretném megköszönni
minden kedves szülõnek áldozatos
és fáradhatatlan munkáját, segítségét és közremûködését, akik a fellépõ ruhák készítésében, a sütemények sütésében, a szállításban, a plakátragasztásban, a szervezésben stb.
segítségemre voltak a bál elõkészületeiben illetve a bál levezetésében.
Csányi Anikó
a Szülõi Munkaközösség elnöke

Országos közlekedési ismereti verseny
Az általános iskolák országos közlekedési ismereti versenyének megyei fordulóján iskolánk tanulói
a következõ helyezéseket érték el:
a negyedik osztályosok versenyében VIII. helyezett lett Kun Szabó
Zoltán 4.b osztályos tanuló, felké-

szítõ tanára Dobó Gyöngyi; a nyolcadik osztályosok versenyében XI.
helyezett lett Bíbor Viktória 8.a osztályos tanuló, felkészítõ tanára Retkes Zsolt.
Retkes Zsolt
felkészítõ tanár
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Orvosi rendelési idõpontok

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!
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LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
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 (délelõtt).
Telefonos elérhetõség: 267-707, 30/638-1863
www.tothdoki.hu

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038
RENDEL:
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.
Az elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Március 29 – Április 2.: 7.30–12.00 óra között.
Április 6 – Április 9.: 12.30–16.30 óra között.
Április 12–Április 16.: 7.30–12.00 óra között.
Április 19–Április 23.: 12.30–16.30 óra között.
Április 26–Április 30.: 7.30–12.00 óra között.
Május 3.–Május 7.: 12.30–16.30 óra között.

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!

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.

Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-5708

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Kovács Katalin és Bura György 2010. 02.
26-án házasságot kötött.
Sok boldogságot
SZÜLETÉSEK:
Gonda Zsuzsanna – született: 2010. 02.
23-án, édesanyja Nemes Beáta, édesapja Gonda János Csaba; Hermán Aisa
Babóca – született: 2010. 03 .06-án, édesanyja: Soltész Zsuzsanna Andrea, édesapja: Hermán József; Molnár Méda – szü-

letett: 2010. 03. 14-én, édesnyja: Dudás
Katalin, édesapja: Molnár Áron; Bakos Fruzsina Evelin – született: 2010. 02. 22-én,
édesanyja: Farkas Julianna Erika, édesapja: Bakos Gábor; Nothof Abigél - született:
2010. 03. 01., édesanyja: Csurja Mónika,
édesapja: Nothof Roland.
Jó egészséget!
HALÁLOZÁS:
Tóth László 2010. 03. 01-jén elhunyt.
Béke poraira!

ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. Telefon: 433-104
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig.

DR. BAKÓ ILDIKÓ
A rendelések idõpontját a Szerkesztõség lapzártáig nem kapta meg.
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Vissza és elõrepillantó
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Zöld diákparlamentek országos találkozója
A jászberényi Zöld Diákparlament
országos találkozóra hívta meg az
Algyõi Zöld Diákparlamentet március 20-án az Országházba. A mi
diákparlamentünket Kovács Angelika 1.a, Bukor Anna 2.b, Molnár
Gergõ 3. osztályos, Bíbor Máté 4.a,
Ország-Sugár Ákos 5.b, Szekeres
Dzsenifer 6. osztályos, Molnár Krisztián 7.b, Kiss Evelyn és Molnár Dóra 8.a osztályos tanulók képviselték, Malustyikné Marika néni és
Szivacski Angéla néni kíséretében.
Az országos zöld diákparlamenten a meghívott diákparlamenti
képviselõk bemutatták iskolájuk
zöld diákparlamentjének mûködését, tevékenységét egy power

pointos prezentációban. Az Algyõi
Zöld Diákparlament megalakulásáról és kétéves tevékenységérõl

Alkalmazásával lehetõség nyílik olyan körülmények kialakítására, mely a környezetünk szere-

tetét, védelmét következetesen és
tudatosan formálja. Fontos elemei a takarékosság, szelektív hulladékgyûjtés, allergén anyagok
mellõzése, téli madárvédelem, víz
élõvilágának megismerése stb.
Március 17-én a szegedi „Környezeti nevelés” munkaközösségének
tagjai látogattak el hozzánk. A négy
õselem közül a Víz témakör feldolgozását láthatták. A témák tervezése és megvalósítása során, számos kísérlet, megfigyelés segítette a gyerekeket a megismerésében, a képességeik kibontakoztatásában. A szegedi óvodapedagógusok elismeréssel
szóltak a munkánkról, sok tapasztalattal és élménnyel tértek haza.

Regionális Ökoiskola találkozó Algyõn
Március 5-én az Algyõi Általános
Iskola az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézettel közösen Dél-alföldi
Ökoiskola találkozót szervezett iskolánkban. A találkozón a dél-alföldi ökoiskolák 47 pedagógusa
képviselte magát. A Kiskunsági
Nemzeti Park, az SZTE Füvészkert, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és az Educatio
Kht. Esélyegyenlõségi szakemberei is ellátogattak hozzánk.
Az összejövetelen Iván Zsuzsanna, az Algyõi Általános Iskola igazgatónõje üdvözölte a megjelenteket, majd iskolánk tanulói a Mit
tehetnék érted? címû dallal köszöntötték a vendégeket, a gyerekeket
felkészítette Szivacski Angéla.
Az Algyõi Általános Iskola Zöld
épületében a meghívott elõadók
Dr. Nahalka István kandidátus,

egy idegenvezetõ segítségével bepillantást nyerhettünk a Parlament fontosabb szobáiba. Láttuk
a Munkácsy-termet, ez a miniszterelnök dolgozószobája, amelynek a falán található Munkácsy:
Honfoglalás címû festménye. Voltunk abban az étteremben is, ahol
államfõket, királyokat látnak vendégül; és voltunk az erkélyen is,
ahonnan gyönyörû kilátás nyílt a
Budai Várra. Nagyon jól éreztük
magunkat és örültünk, hogy részt
vehettünk ezen a találkozón.
Molnár Dóra 8.a és
Molnár Krisztián 7.b
osztályos tanuló

„Víz projekt” az óvodában
A helyi óvodai programunkban
kiemelt szerepet kapott a Környezeti Nevelés.

Szekeres Dzsenifer és Molnár
Krisztán tartott elõadást a résztvevõknek. Az bemutatkozások után

oktatáskutató és Dr. Varga Attila,
az ökoiskola hálózat koordinátora tartották meg az elõadásukat,
melynek témái:
1. Öntsünk tiszta vizet a pohárba! (Legalábbis próbáljuk meg!)
Az elõadó, Dr. Nahalka István
a szegregáció és az integráció dilemmáját vetette fel, illetve a pedagógiai munka hatásrendszerének átalakításával kapcsolatos teendõket fogalmazta meg.
2. Az új ökoiskola kritériumrendszerrõl bõvebb tájékoztatást
Dr. Varga Attila nyújtott.
Az elõadásokat szakmai megbeszélés követte, az észrevételeket, a
felmerülõ kérdéseket beszélték
meg és az aktuális programokról
kaptak információt a résztvevõk.
Szivacski Angéla
Ökoiskolák Munkacsoport vezetõje

Nyári táborok a tájházban!
Úgy tûnik, messze még a szünidõ,
de a faluház munkatársai már szervezik a nyári gyerektáborokat. Két
héten keresztül hagyományos tábort tervezünk, a tavalyi hétfõ-péntek táborhoz hasonló programokkal:
torna, fürdõzés, kirándulás, kézmûves foglalkozás, lovaglás, kerék-

pározás. A hétfõ-péntek tábor központja a tájház lesz, oda kell majd
érkezni minden reggel 8 órakor,
és a nap végén, 17 órakor onnan
lehet majd hazavinni a gyerekeket.
Ebédelni kerékpárral járunk a Szabadidõközpontba.
A hagyományos tábor vezetõje
Leléné Erika. Jelentkezés: a faluházban június 14-étõl.Résztvevõk maximális létszáma: 20 fõ turnusonként.
Idõpontjai: június 28–július 2.
és július 5-tõl július 9-ig. Részvételi díj: 7000 forint, mely magában
foglalja a napi háromszori étkezést,
az egész napos kirándulást, a heti
kétszeri fürdõt, lovaglást és a programok díját.
Július második felében kerül
majd sor a kézmûves táborokra. Idén
kettõ hétig is kézmûveskedhetnek
a gyerekek. A TÁMOP pályázat te-

szi lehetõvé, hogy az évközi kézmûves foglalkozásokat és az idei
két kézmûves tábort ingyenessé tegyük. A pályázat keretében, a helyi kézmûves alkotók bevonásával
számos foglalkozást tartottunk, létrejött egy külön Fafaragó Csapat is
Oláh Ernõ vezetésével.
A kézmûves táboroknak tehát
nincs részvételi díja, ám van részvételi feltétele: azokat a gyerekeket várjuk, akik az évközi kézmûves foglalkozásainkon jelen voltak,
és fel tudják mutatni a Leckekönyvüket, amit ezeken a foglalkozásokon kaptak, illetõleg a Fafaragó
Csapat tagjait! Így szeretnénk jutalmazni a szorgalmas, visszajáró, a
kézmûves foglalatosságok iránt érdeklõdõ gyerekeket. A TÁMOP3.2.3-08/2-2009-0012 azonosítószámon nyilvántartásba vett, Mûvelõdési házak a nem formális tanulás szolgálatában címû pályázati projekt teszi lehetõvé, hogy idén nyáron negyven kispajtás ingyen táborozhasson.
A kézmûves táborok is a tájházban lesznek. A foglalkozások mellett fürdõ, egész napos kirándulás
is szerepel a programban. A táborokat a heti munkát megkoronázó, a gyerekek munkáit bemutató
kiállítás zárja.
A kézmûves táborok idõpontjai:
július 12–július 16-ig és július 19–
július 23-áig tart. A tábor vezetõje: Sütõ Erika. Jelentkezés: a kézmûves foglalkozások idõpontjaiban.
Valamennyi tábor alsó korhatára: 6 év.
Leléné Erika,
Szõkéné Bera Szilvia és Sütõ Erika
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Rendezvénynaptár

Virágtenger a ház körül. Faluszépítés 2010.

ÁPRILIS 12. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum a faluház földszinti kistermében.
ÁPRILIS 13. (kedd) 17 óra: Foltvarrók Köre a tájházban.
ÁPRILIS 14. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója.
ÁPRILIS 14. (szerda) 17 óra: A drogmentes életvitelre törekvés megvalósítása –
elõadás az emeleti klubteremben. Elõadó: Schád László pszichológus
ÁPRILIS 14. (szerda) 17:15 óra: Gyógynövényismeret tanfolyam (Berek Ágota).
ÁPRILIS 15. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a Tájházban. Batikolás Gálné
Nagy Ildikóval
ÁPRILIS 15. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: sportrelikviák.
Megtekinthetõ: április 27-ig.
ÁPRILIS 20. (kedd) 12 óra: Filharmónia hangverseny a színházteremben az Általános Iskola szervezésében
ÁPRILIS 20. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyetemének VI. szemesztere az
emeleti klubteremben – A nemek szerepei a kultúrában.
Elõadó: Dr. Újvári Edit fõiskolai docens (SZTE JGYPK Felnõttképzési Intézet).
ÁPRILIS 22. (csütörtök) 12 óra: Fórum a Víz Világnapja alkalmából az Algyõi Általános Iskola szervezésében a színházteremben.
ÁPRILIS 22. (csütörtök) 16 óra: Fafaragók Társasága a tájházban.
ÁPRILIS 23. (péntek) 10-16 óráig: A XVIII. Madách Szimpózium tavaszi ülésszaka
az emeleti klubteremben.
ÁPRILIS 23. (péntek) 10-18 óráig – Madách Tragédiája mai szemmel címû villámkiállítás az emeleti társalgóban.
ÁPRILIS 26. (hétfõ) 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a földszinti kisteremben (Dr.
Gonda János).
ÁPRILIS 27. (kedd) 17 óra – Foltvarrók Köre a tájházban.
ÁPRILIS 27. (kedd) 18 óra – Anyák Napja a könyvtárban. Kilyén Ilka marosvásárhelyi színésznõ mûsora.
ÁPRILIS 28. (szerda) 17 óra – Gyógynövényismeret tanfolyam
ÁPRILIS 29. (csütörtök) 17 óra –Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Magyarné
Varga Anna. Megtekinthetõ: május 14-ig.
MÁJUS 3.–4.–5. (hétfõ-szerda) 9–17 óra: BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN.
MÁJUS 4. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyetemének VI. szemesztere az
emeleti klubteremben – Életre szóló vállalás? Házasság és válás. Elõadó: Schaád
László pszichológus.
MÁJUS 7. (péntek): Megyei Természetismereti Vetélkedõ az Algyõi Általános Iskola szervezésében
MÁJUS 7. (péntek) 19 óra: a Móra Ferenc Népszínház bemutatja: Heltai Jenõ: Édes
teher címû komédiáját. Rendezte: Kátó Sándor.
MÁJUS 8. (szombat) FALUNAP.

Algyõ Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyõ lakosaihoz, lakóközösségeihez, vállalkozásaihoz, hogy csatlakozzanak virágosítási törekvéséhez. A verseny célja: virágos, kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának
elõmozdítása; a település tisztasága, gyommentesítése.
A verseny kezdete: április 1. A versenyre jelentkezés módja, regisztrálás, további
információk: személyesen Gyeviép Kft. telephelyén (Kastélykert u. 16., telefonon
a 62/267-567 számon; e-mailen: gyeviep@algyoktv.net )
A versenybe benevezõk által készített fotók is erre az e-mail címre továbbíthatók.
A verseny a nyilvánosság elõtt, a sajtó, az önkormányzat, a képviselõ-testület tagjai, a Gyeviép Kft. aktív közremûködésével zajlik. A résztvevõk számára lehetõség
nyílik Algyõ honlapján, a kertjük képes bemutatására.
A verseny kategóriái: A legszebb virágos elõkert; Tiszta udvar, rendes ház; A legvirágosabb ablak, erkély; Közönségdíjas.
A verseny befejezése: augusztus 31.
Értékelés: a beküldött, illetve a bejelentkezetteknél elkészült képek alapján egy bizottság pontoz. A közönségdíj eldöntésének módja: a verseny végén, az addig beérkezett fotók megtekinthetõk lesznek a Faluházban,ahol sorszámos szelvénnyel
szavazhatnak a látogatók. Internetes szavazásra is lehetõséget biztosítunk, Algyõ
honlapján; s a voksok összesítése után derül ki, a közönségdíjas.
Eredményhirdetés: október 1-én, Algyõ napján.
Díjazás: kategóriánként az I. helyezett: 30 ezer, a II. helyezett: 20 ezer, a III. helyezett 10 ezer forint, továbbá emléktáblával köszönjük meg fáradságos munkáját.
Várunk minden kertészkedni szeretõt, aki büszke munkája eredményére!
Algyõ Nagyközség Önkormányzata

Költészet napi est
Április 11.: a Költészet napja, József Attila születésnapja. Ebbõl az alkalomból a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók
Köre és az algyõi könyvtár költészetnapi felolvasó-estet tart április 14-én (szerdán) 18 órakor a könyvtárban. A mûsorban
résztvevõk között magyar költõk versesköteteit és CD-ket sorsolunk ki.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
ÁPRILIS 12. (hétfõ) 9-12 óra Ruha-, cipõvásár.
ÁPRILIS 13. (kedd) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
ÁPRILIS 15. (csütörtök) 8-12 óra Katonai- és munkaruha vásár.
ÁPRILIS 19. (hétfõ) 9-12 óra Ruha-, cipõvásár.
ÁPRILIS 21. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 26. (hétfõ) 9-11 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 6. (csütörtök) 9-11:30 óra Vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 10. (hétfõ) 9-12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár.

Anyák napi ünnep a könyvtárban
Április 27-én 18 órakor Kilyén Ilka (színésznõ, Marosvásárhely)
anyák napi elõadására minden érdeklõdõt szeretettel várunk az
algyõi könyvtárba!
További információ: 62/ 517-170

Falunapok 2010
PROGRAMTERVEZET
2010. MÁJUS 7–8.
2010. MÁJUS 7., PÉNTEK:
19 órakor
Móra Ferenc Népszínház bemutatja Heltai
Jenõ: Édes teher címû színmûvét.
Rendezte: Kátó Sándor
2010. MÁJUS 8., SZOMBAT:
8 órától a Faluház körül
Civil szervezetek, baráti társaságok fõzõversenye
11 órától a színházteremben
Fenntarthatósági elõadás – Novák Péter „beszélgetõs” mûsora unplugged koncerttel
12 óra 30-tól a színházteremben
Elõadás gyerekeknek
13 óra 30-tól a szabadtéri színpadon
Algyõi Általános Iskola 4. osztályosainak
Gergelyjárás címû mûsora

Algyõi Hagyományõrzõ Együttes Aszszonykórusa
Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar,
14 óra 30-tól a szabadtéri színpadon
Molnár Trió – Molnár György Lyra-díjas
harmonikamûvész és zenekara
15 óra 45-tõl a szabadtéri színpadon
a Parlandó Énekegyüttes koncertje
16 óra 30-tól a szabadtéri színpadon
Szekeres Adrienn koncertje
17 óra 30-tól a szabadtéri színpadon
Tóth Gabi koncertje
18 óra 30-tól a szabadtéri színpadon
Ráhangolás: az Éjszakai Mûszak koncertje
20 órától a szabadtéri színpadon
ROY és ÁDÁM
22 órától, szabadtéren
Kalandtúra az EnergiaParkban – lézershow

ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Újszászi Ilona
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

