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Képeslap – a vattacukorról
Körbekerekeztük a falut, kedves húgom,
de egy árva vattacukrost és persze vattacukrot sem találtunk. Más már a mostani május elseje, mint a gyerekkori, de
még annál is másabb, mint ami a gyerekeinket kisgyerekkorukra emlékezteti!
Nekünk a felvonulást, vagyis az utált
alakzatos egyszerre lépés gyakorlását,
aztán, a „nagy napon” ráadásnak a
zászló vagy valami táblára írt jelszó cipelését jelenti a május elsejei ünnep.
Meg persze az iskolától kezdõdõ kínlódó araszolást: ahogy közeledtünk a dísztribün felé, újabb és újabb iskolák és
üzemek és gyárak és téeszek transzparenssel vonuló csoportjait sorolták elénk,
egyre tovább kellett várakozni, majd néhány métert menetelni, megint megállni, sort tartani. De közben szorított az
ünnepi cipõ, vacogtatott a koratavaszi
szél. Poénos beszólásokkal szórakoztattuk magunkat a sorban, egyik lábunkról a másikra álldogálva. Csordogált,
majd egyre erõteljesebben ömlött az indulók és beolvasott jelszavak hangereje, ahogy közeledtünk a zászlódíszes központ felé. Néhány percig tartott csupán,
míg a heteken át gyakorolt rendben elvonultunk – persze kötelezõ integetéssel
– a tribünre rendelt elvtársak elõtt. Egy
utcányival odébb, ahol már nem láthattak minket a „fontosemberek”, végre jöhetett a lazulás: föloszlott a sor, lekerült a blúzról a nyakkendõ, langyosra enyhült a délelõtt, leadtuk a zászlókat és transzparenseket, megtartottuk a
lufikat és egymástól hangosan búcsúzkodva keresgélni kezdtük az egyre növekvõ tömegben a szülõket – kezdõdött
a majális! Ez volt számunkra a május
elseje értelme. Majális: virslivel és vurstlival, a felnõtteknek sörrel, a gyerekeknek pedig vattacukorral!
A tündépehelynek is nevezhetõ vattacukor, a bocskorszíjnak mondott medvecukor, vagy a törökméz melletti krumplicukor számomra máig népünnepélyes
csemege. De idén hiába kerekeztük körbe a falut, Algyõn nyomát se láttuk a
majálisnak. Pedig egykor itt is szokás
volt ez a tavaszünnep. Most viszont a
szokásos és lehetséges helyeken nem találtuk a vurslit és a vattacukrost sem.
Kerestük a tündérpelyhet a faluháznál,
aztán a sportmajálisos sportközpont és
fürdõ körül, elkerekeztünk a szabadidõközpontig, aztán a gáton a templomig,

de sehol senki. Könnyen vigasztalódtunk: örültünk a biciklizésnek, a régi majálisokhoz is köthetõ illatoknak.
A tavaszi szél édes orgonaillatot kevert a Tisza-parti füzes és a száradó
iszap szagával. A sehol máshol, csakis
a szõke folyó közelben érezhetõ
illatkavalkádot mélyen belélegezve értünk
a cukrászdához. A sokféle édesség közül
lágy fagylaltot kóstoltunk. Csak egy csöppet sajnálkoztunk, hogy nincs a kínálatban legalább a nevében vattacukros
– fagyi. Cukorsüveghez hasonló virágzatú gesztenyefák alatt üldögélve – majálisoztunk.
Most tudtam meg, hogy „a vattacukrot két amerikai édességkészítõ, William
Morrison és John C. Wharton találta
fel 1897-ben, a Tennessee állambeli
Nashville-ben. Rájöttek arra, hogy egy
megfelelõ gépezet segítségével a finomra õrölt cukor állaga megváltoztatható, könnyû, pelyhes finomság készíthetõ belõle. Az új édességet „Fairy Floss”
névre keresztelték, ez magyarul annyit
tesz: tündérpehely” – olvastam az
interneten, a majális hangulata után
kutatva. Jó érzéssel konstatáltam: a témának még a is figyelmet szentel. Kiderült: a két amerikai által kidolgozott
vattacukor-készítõ gép elve a mai napig változatlan. „A lényeg az, hogy a
finom kristályos állagú cukrot (a hozzáadott színezékkel és ízesítõ anyaggal)
a középen lévõ fejbe töltik, ami magas
hõmérsékletre hevítve megolvasztja. A
fej nagy sebességgel forog, így a folyékony cukormassza a centrifugális erõ
hatására a szélére csapódik, ahol egészen apró lyukak találhatók. Ezeken keresztül az olvadt cukor vékony sugarakban elhagyja a fejet, és a szabad levegõre érve vékony szálak formájában
megdermed. A szálacskák hurkapálcával vagy – angolszász országokban –
papírtölcsérrel könnyedén összegyûjthetõk, feltekerhetõk, és kész az édesség.
Van, ahol dobozba vagy zacskóba csomagolják a vattacukrot, és így árusítják”. Összefutott a nyál a számban,
ahogy a tudományos ismertetõt olvasva
magam elé képzeltem a cukorfelhõt!
Házilag is készíthetõ vattacukor –
bukkantam a világhálón egy receptre.
Egy próbát megér, igaz, kedves húgom?
Irány a konyha!
Ölel nõvéred: Ágnes

1

XIX. évf. 5. szám

Reviczky Gyula: Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy elõször tûnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a gyõzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Pentekosztész
Az ünnep elnevezése a görög
pentekosztész, azaz „ötvenedik”
szóból származik, ugyanis ez az
ünnep a húsvét utáni 50. napon
kezdõdik.
Pünkösd ünnepét a keresztény
egyház annak emlékére tartja,
hogy Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Õk ünnepelték a Pészach
utáni ötvenedik aratás, az elsõ gyümölcsök, majd késõbb a Tízparancsolat adományozásának ünnepét.
Krisztus mennybemenetele után
az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepel-

ték pünkösdöt. Hirtelen hatalmas
szél támadt, amely betöltötte az
egész házat, ahol összegyûltek.
Majd lángnyelvek jelentek meg,
melyet szétoszlottak és leszálltak
mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a
Lélek adta neki, hogy szóljanak. A
Jeruzsálemben tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az
apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén megérti. Elõállott Szent
Péter és prédikálni kezdett. Sokan
megértették beszédét, és belõlük
alakultak az elsõ keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.

A tartalomból
Épül az új iskola .................................................................................. 2. oldal
Útjavítás, aszfaltozás ............................................................................ 3. oldal
Civilek támogatása .............................................................................. 8. oldal
Elhunyt Sebõk Péterné ...................................................................... 13. oldal
Algyõi arcok: Katona Antal, a Gyeviép új vezetõje ..............................13. oldal
Orvosi rendelési idõpontok ................................................................ 14. oldal
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Legyen ön az M43-as
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.
Második fázisához érkezett a
névadására indított kampány. A
szakmai zsûri – mely a NIF Zrt.,
Szeged, Makó, Algyõ, a kivitelezõ cég, a Tisza M–43 Konzorcium és a Földrajzinév-Bizottság delegáltjaiból áll össze – az április
16-ig beérkezett javaslatokból 5
nevet választott ki. A kiválasztott
nevekre a szervezõk május 14-ig
várják a lakosság szavazatait.
Tehát az 5 döntõbe jutott név:
Gyevi híd
Móra Ferenc híd
Napfény híd
Radnóti Miklós híd
Szent-Györgyi Albert híd
Algyõ Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri a település lakosságát, hogy névjavaslataikat
május 14-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 pályázatok célja volt a fogyatékos emberek életminõségének
javítása, esélyegyenlõségének növelése érdekében az önkormányzati felelõsségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû
hozzáférés biztosítása, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvényben elõírt

Épül az új iskola
A sikeres közbeszerzési eljárást követõen február 12-én Algyõ Nagyközség Önkormányzata a Stradel
2010 Konzorciummal szerzõdést
kötött az Algyõ, Sport utcai új általános iskola építésére. A munkaterület átadás – átvétele február 15-én megtörtént.

A befejezés várható idõpontja:
2011. február 15.
A projekt összköltsége: közel
1,7 milliárd forint. A projekt az
A NIF Zrt. honlapján a oldalon.
A Délmagyar honlapján az alábbi linken:
E-mailben az info@nif.hu címre.
Postai úton a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. részére, a 1439 Budapest, Pf. 695. címre elküldött
levélben, a „M43 Tisza-híd névadó
kampány” feltüntetésével.
Telefonon a NIF Zrt. információs vonalán: +361/436-8100.
A hídkeresztelõ szavazás eredményét május 20-án, Szeged napi ünnepségen hirdetik ki.
dr. Piri József polgármester

Akadálymentes épületekben
Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Délalföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” tárgyú
pályázati felhívásra. Az önkormányzat pályázati programja közel 23,5 millió forint támogatásban részesült.
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kötelezettségek teljesítése. A pályázat keretében csak komplex akadálymentesítés elvégzésére lehetett pályázni, azaz az adott közszolgáltatáshoz való akadálymentes
hozzáférés biztosítására valamenynyi fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy hallássérült,
értelmi sérült, autista) számára.
A pályázatból a polgármesteri
hivatal, a Szivárvány Óvoda és az
Egyesített Szociális Intézmény épületének komplex akadálymentesítése készül el. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjével a szerzõdés április 19-én megkötötték.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). A projekt végrehajtásában közremûködõ szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit
Kft. Békéscsabai Területi Iroda
(5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában 200 millió forint támogatásával együtt közel 1,7 milliárd forint. összköltséggel valósul meg.
A DAOP–4.2.1/2/2F–2f-20090019 azonosító számú projektrõl
május 12-én (szerdán) 14 órára
az építkezés helyszínére (Algyõ,
Sport utca) Algyõ Nagyközség Polgármestere, dr. Piri József sajtótájékoztatót hív össze, melyre szeretettel meghívja az érdeklõdõket,
Algyõ lakosságát.
INFO – telefonszám: 62/517517, honlap: www.algyo.hu.

Kompetencia alapú oktatás
fejlesztése Algyõn
Algyõ Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„TÁMOP–3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív intézményekben” tárgyú pályázati felhívásra. Az
önkormányzat pályázati programja 31 millió 999 ezer 269 forint
összértékû, amely 100 százalékban vissza nem térítendõ pályázati támogatás.
A kompetencia alapú oktatás lényege, hogy a gyermekek olyan
használható tudást kapjanak, amelyeket tapasztalatokon keresztül
szereznek meg és a megszerzett
tudást az élet különbözõ területein, élethelyzetekben alkalmazni
tudják.
A projekt végrehajtásában az
alábbi intézménye vesznek részt:
az Algyõi Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda.
Az önkormányzat által megvalósítani kívánt projekt keretében

az általános iskola és az óvoda pedagógusai képzéseken vesznek
részt, majd az elsajátított tudást
napi munkájukban alkalmazzák. A
pedagógusok munkáját szakmai
szakértõk segítik. A kompetencia
alapú oktatást segítõ eszközök beszerzése is tárgya a projektnek
(laptopok, nyomtató, TV, szkenner, fényképezõgép, különbözõ
taneszközök). A projekt a teljes
2009/2010-es tanévet átfogja.

Támogató: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). A projekt végrehajtásában közremûködõ szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága (1055 Budapest, Bihari
János u. 5.).
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Üdülési utalványt,
illetve egyéb utalványokat,
csekkeket vásárolok.
Telefonszám:
06-30/694-39-73
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Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.) szerdánként 14-17 óra
között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi.
Május 5., május 19. – dr. Piri Jó-

zsef polgármester; május 12., május 26. – Molnárné Vida Zsuzsanna
alpolgármester várja az érdeklõdõket. INFO: Polgármesteri Hivatal, T.: 62/517-517, ph@algyo.hu,
www.algyo.hu.

Képesség-kibontakoztatás és egyéni integráció
Algyõ Nagyközség Önkormányzata
sikeresen pályázott az 5/2010. (I. 29.)
OKM rendeletben foglaltakra. Az Algyõi Általános Iskola összesen: 1 millió 286 ezer 472 forint támogatásban részesül, melyet az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az
integrációs rendszerben részt vevõ
intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásárára kell fordítani.
Az úgynevezett IPR program foly-

tatásaként a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek szakmai integrációjára és képesség-kibontakoztatására kerül sor. Az érintett tanulók
nevelése és oktatása speciális egyéni
fejlesztési tervek szerint valósul meg,
cél az óvodából az iskolába történõ
átmenet megkönnyítése, a középfokú iskolai továbbhaladás segítése.
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

Sikeres az algyõi
méhnyakrák-program folytatása!
Algyõ Nagyközség Önkormányzata helyi kezdeményezés alapján védõoltási programot indított a
méhnyakrák megelõzésére 2009ben. Ennek keretében az algyõi állandó lakóhelyû, 12. életévüket betöltõ lányok számára térítésmentesen biztosította a 3 oltási sorozatot.
Az érintettek írásbeli nyilatkozattételét követõen a tavalyi évben 15 algyõi kislány kérte és kapta meg a humán papillóma-vírus
(HPV) elleni védõoltást. A fejenként 100.000 Ft értékû, a szülõk
számára ingyenesen biztosított védõoltással egy fontos lakossági
egészségprogram vette kezdetét.

A program a 2010-es esztendõben is folytatódik: a nagyközség
képviselõ-testülete a 2010. évben
is támogatja a HPV okozta betegségek védõoltásának térítésmentesen történõ beadatását a már korábban elfogadott feltételek szerint.
Az érintett 19 kislány közül (a
szülõi nyilatkozatok beérkezését
követõen) 15 kapja meg térítésmentesen a vakcinát, 2 nem igényelte, 2 gyerek pedig idõközben
elköltözött a településrõl. A 3 oltási sorból álló vakcina teljes bekerülési összege: 894 ezer forin.
dr. Piri József polgármester

Tovább szépül a Szivárvány Óvoda
Napkollektor és külsõ nyílászárók
Algyõ Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 1/2010.
(I.19.) ÖM rendelet alapján az algyõi Szivárvány Óvodában napkollektor felszerelésére, valamint
a két óvodaépület külsõ nyílászáróinak cseréjére.
Pályázatunk 7 millió 960 ezer forint támogatásban részesült, az

önerõ összege 1 millió 990 ezer forint. A beruházás eredményeként
felszereltek 2 Viessmann Vitosol
síkcsöves napkollektort, amely az
óvoda melegvíz szükségletének rásegítésére szolgál. A nyílászáró –
cserével a két épület összes külsõ
ablakának és a bejárati ajtóknak,
valamint a belsõ ajtóknak felújítása történik meg. E beruházással
az óvoda üzemeltetési költségeinek
jelentõs csökkenése várható.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens
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Települési rendezvény- és sportnaptár készült
Algyõ Nagyközség Képviselõt-testülete elfogadta a nagyközség
2010. évi települési és sportnaptárát, melyben a fontosabb nagyrendezvények, sportversenyek olvashatók havi bontásban. A do-

kumentumok letölthetõk nyomtatható verzióban Algyõ honlapjáról a program ill. az archívum
menüpontok alatt.
Molnárné Vida Zsuzsanna
alpolgármester

Útjavítás és aszfaltozás Algyõn
Algyõ Nagyközség Önkormányzata felméréseket végzett a település belterületén elhelyezkedõ úthálózat mûszaki állapotáról. A
nagyközség aszfaltozott úthálózata viszonylag jó állapotúnak tekinthetõ, ennek ellenére több helyen kátyúzásra, padkarendezésre
és állagmegóvást segítõ munka elvégzésére van szükség. Nagyobb
problémát jelent a még szilárd
aszfalt burkolattal nem rendelkezõ utcák állapota.
Cél, hogy a még csak földutas
vagy útalappal rendelkezõ utcák
mindegyike végleges szilárd burkolatot kapjon. Az aszfaltozási és
útépítési munkát csak jogerõs építési engedély tervek alapján és an-

nak birtokában lehet elvégezni! A
hivatal két részletben készítteti el
a még burkolattal nem rendelkezõ utcák terveit. Ezek közül már
engedélyezési eljárás alatt van a
Berek, az Egri, a Kikelet, a Nyírfa, a Rodostó, a Szüret, a Tutaj, a
Tüskevár, a Sirály utca tervei. Az
önkormányzat pénzügyi lehetõségei szerint igyekszik az aszfaltozási, javítási munkát elvégezni.
Járdajavításokat is terveznek a
gyalogosforgalommal érintett területeken. A kátyúzást rövid idõn
belül a település egészén elvégezzük!
A hivatalhoz beérkezõ lakossági
észrevételeket ezúton is köszönjük!
Keresztes Attila mûszaki csoport

A KSH kérdez algyõieket
A Központi Statisztikai Hivatal
Debreceni Igazgatósága tájékoztatja az érintetteket, hogy Algyõn a
KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez. Ennek nyilvántartási száma, neve:
1539 – MUNKAERÕ-FELMÉRÉS
ÉS KIEGÉSZÍTÕ FELVÉTELEI
1711 – IDÕMÉRLEG FELVÉTEL
1942 – A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI
Az adatgyûjtést hivatalos megbízással rendelkezõ, igazolvánnyal
ellátott kérdezõbiztosok hajtják
végre. Az adatfelvételek reprezen-

tatívak, vagyis véletlenszerûen választották ki a címeket. A kapott információk a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelõen bizalmasan kezelik, azok közzételére aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.
További információ kérhetõ:
KSH Debreceni Igazgatóság: 0652-529-867, 06-52-529-848-as telefonszámán.
KSH Debreceni Igazgatóság
Dr. Varga Ildikó Jegyzõ

Lomtalanítás
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Településtisztasági Kft. 2010.
május 15-én (szombaton) lomtalanítási napot tart.
Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az elszállítandó lomot
reggel 6 óráig helyezzék az ingatlanok elé.
A gyûjtés szelektív módon történik, ezért lehetõség szerint kérjük a papír, a mûanyag, a fém, illetve a vegyes lom hulladékot elkülönítve elõkészíteni.
Felhívjuk szíves figyelmüket,

hogy a lomtalanítás kizárólag a
lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretû berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy,
edény, eszköz, ablaküveg). A késõn kihelyezett hulladékok, valamint, az építési törmelék, komposztálható hulladékok, állati trágya, veszélyesnek minõsülõ hulladékok (például akkumulátorok,
vegyszerek) nem férnek az akcióba, ezeket nem szállítja el a
szolgáltatószállításra.
Polgármesteri Hivatal
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Az ESZI háza táján
Az Idõsek Otthonában május 3-tól,
elõreláthatólag egy hónapig, akadálymentesítési munkát végeznek.
Ez idõ alatt az ügyfélfogadási rend
változhat. Megértésüket elõre is
köszönjük.
*
A húsvéti ünnepekre készülõdés
jegyében kézmûves foglalkozást
tartottak a Gyermekjóléti Szolgá-

lat szervezésében március 31-én.
A gyermekek örömmel vettek részt
az ajtódíszek készítésében. Ötletes,
szép húsvéti díszek készültek.
*
Május 30-án Gyermeknapot tartanak a Szabadidõközpontban:
reggel 9 órától minden gyermeket szeretettel vár a Gyermekjóléti Szolgálat, színes programokkal.

Bóbita hírek

A térítési díj befizetésének napja:
május 11. (kedd) 7.30-tól 15.30
óráig.
*
Május 28-án (pénteken) 16.30 órai
kezdettel gyermeknappal egybekötött búcsúztatóra invitáljuk a bölcsõdéseket és szüleiket. Ezen a na-

pon búcsúztatjuk a szeptemberben óvodába induló bölcsõdés
gyermekeket. A búcsúzó bölcsiseket 16.30 várjuk a bölcsõdébe. A
gyermeknap 17.00 órakor kezdõdik minden gyermek részére. Amit
kínálunk: ugrálóvár, arcfestés és
számos apró meglepetés.

1% a Gyermekkornak!

Óvodai díj befizetése

Kérjük, hogy jövedelemadójuk
1%-val támogassák az algyõi óvoda Boldog Gyermekkor Alapítványát! Adószám: 18464881-1-06.

2010-ben az alábbi idõpontokban fizethetik be a szülõk gyermekük következõ havi óvodai ellátásának díját: június 2. (szerda).

Az Egyesített Szociális Intézmény
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti Algyõ lakosságát,
hogy az ügyfélfogadási rend megváltozott.
Családsegítõ Szolgálat
Ügyfélfogadási rendje
Harcsás Gizella
Családsegítõ

Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási rendje
Kiss Ilona
Családgondozó

Hétfõ: 9.00–15.00-ig
Kedd: 9.00–15.00-ig
Szerda: 10.00–15.00-ig
Csüt.: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 9.00–11.00-ig

Hétfõ: 10.00–15.00-ig
Kedd: 9.00–15.00-ig
Szerda: 9.00–15.00-ig
Csüt.: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 9.00–11.00-ig

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig
a Faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár
MÁJUS 10. (hétfõ) 9–12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
MÁJUS 11. (kedd) 10 óra Termékbemutató az emeleti klubteremben – Ismerje
meg a HRI-Vitalion Klub termékeit!
MÁJUS 12. (szerda) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
MÁJUS 13. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha vásár
MÁJUS 13. (csütörtök) 17 óra Termékbemutató - Ismerje meg a HRI-Vitalion Klub
termékeit!
MÁJUS 17. (hétfõ) 9–12 óra Ruha, cipõ vásár
MÁJUS 20. (csütörtök) 14–16 óra ÍRISZ OPTIKA – Ingyenes szemvizsgálat a Faluház kistermében
MÁJUS 21. (péntek) 16 óra Termékbemutató az emeleti klubteremben
MÁJUS 26. (szerda) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
MÁJUS 31. (hétfõ) 9–11 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
JÚNIUS 8. (kedd) 9–12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
JÚNIUS 10. (csütörtök) 9–11:30 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár

2010 május Hírmondó

Ünnepi Gyermekhét
Május utolsó hete lesz a Szivárvány óvodába járó gyermekek ünnepi hete. A Pünkösdölés után,
május 25-én 16 órától az algyõi
faluházban évadzáró gyermektánc
bemutató lesz. Sándorné Vasvári
Katalin óvodapedagógus szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt.
*
Május 26-án 13 órakor a Micimackó bábszínház : Vitéz László
címû mesejátékkal kedveskedik az
ovisoknak a Gyermeknap alkalmából.
*

Május 27-én „Újabb vidám nap
az óvodában” címmel arcfestéssel, lufihajtogatással, zsákba –
macskával, versenyjátékokkal és
más meglepetésekkel kedveskednek a gyermekeknek az óvónõk..
*
Nagycsoportosok búcsúja az óvodától: május 28-án 15 órától a
Margaréta és a Maci csoportos
gyermekek vidám tanévzáró mûsorral búcsúznak az óvodás évektõl. Szeretettel várjuk a Kedves
Szülõket!
Óvónénik

Újra ökoiskola az algyõi!
Iskolánk újabb 3 évre, 2013-ig elnyerte az Ökoiskola címet! Az
Ökoiskola Cím azoknak
az iskoláknak, illetve iskolák munkájának a legmagasabb szintû állami elismerése, amelyek iskolafejlesztési,
pedagógiai munkája
kiemelkedõen magas színvonalon
képviseli a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság pedagógiája értékeit. Miben különbözik egy
ökoiskola a többi iskolától? Egy
ökoiskola abban különbözik egy
átlagos iskolától, hogy nemcsak a

tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola
mûködtetése terén
éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy
a táborok szervezése
során. A helyi közösség több szálon kapcsolódik az iskolai munkához. A helyi környezeti értékek és
gondok részét képezik az iskola
pedagógiai munkájának, a helyi
pedagógiai programba beágyazottan.
Iskola Zöld Munkaközössége

Fejlesztések a Szivárvány óvodában
Kedves Szülõk!
Örömmel tájékoztatjuk önöket,
hogy Algyõ Nagyközség Önkormányzatának nyertes pályázatából sor kerülhet óvodánk komplex akadálymentesítésére. Ezáltal
lehetõvé válik az épületekbe a kerekesszékkel történõ bejutás, a látássérülteket vezetõvonalak kontrasztos ajtófestések Braille írásos
feliratok segítik majd, a hallássérültek számára mobil indukciós
hurkokat szerelnek be, a WC –k
akadálymentesítésére is sor kerül.
Intézményünkben az akadálymen-

tesítés június 30-ig megtörténik.
A tevékenység elvégzésének ideje alatt, a zavartalan mûködés biztosítása érdekében elõfordulhat,
hogy az óvodai életet átszervezzük.
Kérjük önöket ezen idõszak
alatt, szíveskedjenek intézményünkkel együttmûködni, hogy
minél elõbb birtokba vehessék a
gyermekek a felújított épületrészeket!
Megértésüket elõre is köszönjük:
Ozsváth Lászlóné,
a Szivárvány Óvoda vezetõje

MEGBÍZHATÓ, PRECÍZ, DOLGOS
58 éves nyugdíjas hölgy munkát vállalna.
Mobil: 06-30-467-3440 E-mail: CSMARTI92@gmail.com
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Vendégeink voltak a Szivárvány Óvoda pedagógusai
A TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0049
pályázat keretében április 13-án az
Algyõi Általános Iskola egy beszélgetésre hívta meg a Szivárvány
Óvoda pedagógusait. A programot Patyi Erika IPR (Integrált Pedagógiai Program) módszertani
mentor-tanácsadó vezette, aki Budapestrõl érkezett hozzánk.

Az összejövetel célja az óvodából az iskolába történõ átmenet
megkönnyítése, hiszen egy gyer-

mek életében nagy esemény az elsõ általános iskolai osztályba lépés. A tanítók és óvodapedagógusok rendszeresen hospitálnak
egymás óráin, illetve foglalkozásain: a tanítónõk megismerkednek a leendõ tanítványaikkal, az
óvónõk pedig figyelemmel kísérik elballagott gyermekeiket. Mégis úgy gondoltuk, hogy a közös cél
elérése érdekében szükséges egy
szakmai beszélgetés.
A délután folyamán a pedagógusok megosztották egymással tapasztalataikat, valamint hangsúlyt
kapott a családdal való kapcsolattartás, biztonságos támogató környezet, a kollégák kapcsolata és a
szakmai támogatás.
Minden résztvevõ nagyon hasznosnak tartotta e rendhagyó összejövetelt, és javaslatok születtek a
következõ közös programra.
Szabó Leonóra szakmai vezetõ
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Programok, elõadások, rendhagyó órák
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 az érdeklõdõknek áprilisban négy terepi programot kínáltunk.
Április elsején terepi programon vettünk részt – a térségbõl közel százan – a Fehér-tónál, majd
a sándorfalvi Szemétválogató
Üzemben. A Fehér-tónál gyönyörködhettünk különleges madárfajokban, mint például a nagy kócsag, a szürke gém, a bakcsó, a
barna réti héja, a kanalas gém. Az
üzemben az elõzõ program kontrasztját, szeméthegyeket, és soksok fáradságos munkát figyelhettünk meg. Megtudtuk, hogy sajnos a lakosság még nem állt rá a
szelektív hulladékgyûjtésre, ezért
az üzemben teszik meg ezt az ott
dolgozók, akiknek õszinte köszönet és elismerés ezért a munkáért.

kekkel és szülõkkel közösen a
mórahalmi Nagyszéksós-tónál,
ahol a bivalycsordán kívül megcsodálhattunk vízi madarakat, vízi siklókat, és megismerhettük a
tó keletkezését, annak elõnyeit és
hátrányait.
Április 17-én a dorozsmai szélmalomhoz látogatott el iskolánk
43 tanulója, akiket Vas József vezetett végig a malommúzeumban.
Hegyi Gabriella szakmai vezetõ
*
Április 19-én elõször alsósoknak,
majd felsõsöknek is elõadást tartott iskolánkban Albert András, a
Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa. Fényképekkel illusztrált elõadásán láthattuk, hogy milyen
nagy veszélyben vannak költözõ
madaraink nemcsak a globális felmelegedés, hanem az emberi felelõtlenség miatt is. Megtudhattuk, hogy mit jelent és miért fontos a madarak meggyûrûzése és a
számítógépes nyomkövetésük.

Az üveget, a papírt és az alumíniumot feldolgozó üzemekbe szállítják a válogatás után. A helyi biogáz telep annyi áramot termel,
ami ellátja az üzemet; a zöld hulladék feldolgozó üzem nagyon jó
minõségû virágföldet állít elõ.
Április 10-én szintén terepi
programon vettünk részt gyere-

A madarak ilyen megfigyelésével
nyomon követhetjük az útvonalukat Európán keresztül az afrikai
kontinensig.
Április 22-én terepi foglalkozása során Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa 40 tanulónkkal ismertette meg
a Fehér-tó növény- és állatvilágát.

Fórum
Az idei tanévben április 21-én rendeztük meg Föld napi Fórumunkat
a faluházban, amelyet EnerGizi feltöltõdése címû jelenettel nyitottak
meg iskolánk 6. osztályos tanulói,
felkészítõ tanáruk Malustyik
Mihályné. Legnagyobb örömünkre
elfogadta meghívásunkat: Jászapáti István a MOL szakembere, mérnöke és Illés Gábor környezeti nevelési elõadó; fórumunkat megtisztelte jelenlétével Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester asszony és

Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens is. A Fórum
a vendégeink rövid bemutatkozásával kezdõdött, majd a gyerekek
feltették felmerülõ kérdéseiket a
vendégekhez pl. Algyõn használnak-e napelemet? Mennyi földgázt
fogyasztunk éves szinten? Az új iskola építésénél hogyan alkalmazzák
a megújuló energiaforrást? Elmondhatjuk, hogy kérdéseinkre
minden esetben érthetõ és kimerítõ válaszokat kaptunk.

Zárónap
Hagyományainkhoz híven játékos
vetélkedõvel zártuk a Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó egyhónapos rendezvénysorozatunkat
április 22-én. Az idei tanévben az
idõjárás nem miatt a felsõs diákok a Sárga iskolában, az alsós diákok a Zöld iskolában versenyezte. Az idei tanévben az állomásokon minden feladat az „energia,
megújuló energiaforrások” köré
csoportosult: volt TOTÓ, rejtvények, gombavadászat és „százlábú
osztály” ügyességi feladat, képkirakó, activity, tápanyagok energiatartalmának kiszámítása. A zárónapi játékos vetélkedõ lezárásaként iskolánk minden diákja és
pedagógusa a templom melletti
pályán élõkép formájában kiírta az
ENERGIA szót és galambokat is

röptethettek tanulóink, köszönhetõen Molnár Viktória 3. osztályos diákunk nagypapájának.
A zárónap versenyén az osztályok
az alábbi eredményeket érték el:
1–2. évfolyamon: I. helyezett
lett az 1.b osztály, II. lett a 2.a osztály, III. helyezést ért el a 2.b osztály és IV. lett az 1.a osztály; 3–4.
évfolyamon: I. helyezett lett a 4.b
osztály, II. lett a 4.a osztály és III.
helyezést ért el a 3. osztály; 5-6.
évfolyamon: I. helyezett lett az 5.a
osztály, II. lett az 5.b osztály és
III. helyezést ért el a 6. osztály; 78. évfolyamon: I. helyezett lett a
8.b osztály, II. lett a 7.a osztály, III.
helyezést ért el a 7.b osztály és IV.
lett a 8.a osztály.
A rendezvényekrõl beszámolt:
Koczka Ágnes

Víz Világnapjától a Föld Napjáig
A Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó egy hónapos rendezvénysorozatunk központi témája
ebben az évben is az „Energia”. Ezúton köszönjük az óvodásoknak a
színvonalas munkákat!
Hagyományainkhoz híven a családoknak is volt lehetõsége pályamunkák elkészítésére.
Az óvodások, a családok és az
osztályközösségek munkáiból ki-

állítást rendeztünk a Sárga iskola
folyosóján, amelyet a tanév végéig minden kedves érdeklõdõ megtekinthet.
Felhívjuk a családok figyelmét,
hogy május végéig szívesen várjuk
további pályamunkáikat (makett,
plakát, vers, társasjáték stb. formában), amelyeket a tanévzáró
ünnepségen kerülnek díjazásra.
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Sport és egészség

HAJRÁ ALGYÕ!

Bécsi II. és IV. helyezés az algyõi kajakosoktól

Települési sportnaptár
Május 8. (szombat) 11 óra – AlgyõSzeged (elõkészítõ focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor). 17 óra – Szegvár-Algyõ (MII
focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Május 9. (vasárnap) – Gyermek
ügyességi lovasverseny (SzegedSzentmihály) (Algyõi Lovasklub,
Bakos István). 12 óra –AlgyõSzászhalombatta (U 16 focicsapat)
mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász
Sándor). 14 óra –Algyõ-Szászhalombatta (U 19 focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Május 14. (péntek) 17 óra –
Újszentiván-Algyõ (elõkészítõ focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Május 15. (szombat) 17 óra
–Algyõ-Újszentiván (MII focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör,
Juhász Sándor).
Május 16. (vasárnap) 11 óra
–OMTKE ULE - Algyõ (U 16 focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor). 13 óra
–OMTKE ULE - Algyõ (U 19 focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Május 23. (vasárnap) 17 óra
–Szõreg-Algyõ (MII focicsapat)
mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász
Sándor).
Május 21–23. – Maraton Magyar Bajnokság (Fadd) (Algyõi
Sportkör – Kajak-kenu Szakosztály, Kopaszné Demeter Irén).
Május 24. (hétfõ) – Díjugratás
(Mindszent) (Algyõi Lovasklub, Bakos István).
Május 28. (péntek) – Diák úszóverseny (Algyõ, Borbála Fürdõ)

(Algyõ Sportjáért Közalapítvány,
Bajusz János).
Május 28. (péntek) 17 óra – Tisza Volán- Algyõ (elõkészítõ focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Május 29. (szombat) 17 óra
–Algyõ - Makó (MII focicsapat)
mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász
Sándor). Gyermek ügyességi lovasverseny (Újszentiván) (Algyõi
Lovasklub, Bakos István).
Május 30. (vasárnap) – Díjugratás (Újszentiván) (Algyõi
Lovasklub, Bakos István). 11 óra
–Soroksár - Algyõ (U 16 focicsapat)
mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász
Sándor). 13 óra –Soroksár - Algyõ
(U 19 focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Állandó programok:
Minden hétfõn, csütörtökön 1618 óra: Ökölvívás edzés (Algyõi
Faluház, Kátó Sándor).
Minden hétfõn, csütörtökön
18.30 óra: Taekvon-do edzés
(Edzõterem, Kiss Zsolt G.).
Minden hétfõn, csütörtökön
18.30 óra: Asszonytorna (Algyõi
Faluház, Kovács Krisztina).
Minden kedden 18.30 óra – Jóga tanfolyam („Zöld iskola”, Jóga
a Mindennapi Életben Egyesület,
Pasek Attila)
A sporteredményekrõl az Algyõi
Hírmondó hasábjain, ill. a
internetes oldalon folyamatosan
beszámolunk.
A szervezõk és a csapatok versenyeikre minden szurkolót és érdeklõdõt szeretettel várnak!
INFO:

Algyõ kajakos versenyzõi (Algyõi
Sportkör – Kajak-kenu Szakosztály) az Ausztria Maratoni Kajak
Bajnokságán (Bécs) vettek részt
április 25-én.

A gyermek ’96, ’97-es korcsoportnál 20 indulóból Kopasz Bálint
(Algyõ) II. helyezést ért el, masters
korcsoportban Kopasz Péter (Algyõ)
a IV. helyen végzett.

Az osztrák versenyzõk mellet
cseh, ukrán, magyar, szlovák sportolók indultak a megmérettetésen.

A sportolóknak gratulálunk és
további sikereket kívánunk!
Kopaszné Demeter Irén,
Bereczné Lázár Nóra

Ne legyünk a világ legegészségtelenebb országa!
Szemléletmód-váltás szükséges
egy egészségesebb és „emberhez méltóbb” élethez
Magyarország sajnos az Európai
Unió, egyben a világ egyik legegészségtelenebb országa. Ebben
szerepet játszik a népesség egészségtelen, mozgásszegény életmódja, a jelentõs alkoholfogyasztás és
dohányzás, valamint a zsíros ételek fogyasztása.

Bereczné Lázár Nóra

Csongrád Megyei Amatõr Sakkbajnokság
A 10. záró forduló eredményei
Tiszaparti Iskola-Üllés 0.5–4.5
(2010. 04. 18.)
Tésik Péter-Nagy Zoltán 0–1
Bakacsi Csaba-Kurucsai András 0.5-0.5
Szajbély S.-Heintz Sebestyén 0–1
Tubák Dániel-Gábor Géza 0–1
Tésik László-Rácz Gábor 0–1
*
Szatymaz-Algyõ 1,5–3,5 (2010. 04. 25.)
Ifj. Filep Miklós-Ádók János 0–1
Id. Filep Miklós-Grószpéter Zoltán 0–1
Tóth Sándor-Gonda András 1–0
Vajsenbek Péter-Dr.Gonda János 0–1
Ábrahám László-Péter Szabó Mihály
0.5–0.5
*
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Szabadnapos csapat: Mórahalom
Az 5. fordulóból elmaradt mérkõzés
Algyõ-Szatymaz 1.5–3.5 (2010. 04. 25.)
Ádók János-ifj.Filep Miklós 1–0
Grószpéter Zoltán-id. Filep Miklós 0-1
Gonda András-Tóth Sándor 0–1
Dr. Gonda János-Vajsenbek Péter 0.5–0.5
Péter Szabó Mihály-Ábrahám László 0–1
*
A Csongrád Megyei Amatõr Sakkbajnokság 2009/2010. évi verseny
végeredménye
1. Üllés 30 (8)
2. Mórahalom 20 (8)
3. Szatymaz 19.5 (8)
4. Algyö 18.5 (8)
5. Tiszaparti Sakkiskola 12 (8)

A szakemberek emlékeztetetnek: Magyarországon az elhalálozások okai között vezetõ a szerepük a szív- és érrendszeri, a daganatos megbetegedéseknek.
Nemcsak európai, hanem világviszonylatban is a legmagasabb a

tüdõrákos betegek aránya a férfiak körében! Az Európai Unióban
Magyarország mellett Bulgária és
Románia sorolható a legegészségtelenebb országok közé.
A WHO idei kampányában a
városokban élõk egészségtelen
életmódjára, a környezetszennyezésre, a rák- és szívbetegségek számának növekedésére igyekszik felhívni a figyelmet.
Nagyközségünk számos sportprogrammal, települési rendezvénnyel, közoktatási intézményeinek speciális pedagógiai programjaival kíván az algyõi szemléletmódon változtatni. Mozoghatunk a települési sportmajális rendezvényein, úszhatunk a Borbála
Fürdõben, futhatunk és kerékpározhatunk a Tisza-töltésen, hasznos tanácsokat kaphatunk az
egészséges életmódhoz és gasztroötletekkel kapcsolódóan az Életreform Klub elõadásain, rákszûrési programok indulnak generációs bontásban. Ám a legfontosabb,
hogy tudjuk: az életmódváltás és
egy egészségesebb élet megélése
egyedül csak rajtunk múlik!
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Oktatás

Comenius–Egész életen át tartó tanulás
Projekttalálkozó Lengyelországban
Március 17–21. között zajlott a
Comenius Egész életen át tartó tanulás, Iskolai Együttmûködések
program „Celebrating Together –
Ünnepeljünk együtt” projektje keretében a program második projekttalálkozója a lengyelországi
Bia³ystok városában. A találkozón a
különbözõ országok (Anglia, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Spanyolország)
partnerintézményeinek képviselõi
vettek részt. Az Algyõi Általános Iskolát Hegyi Gabriella, Koczka Ágnes,
Süli Zsuzsanna és Ficsórné Réti Emese képviselte. A találkozó elsõ napján, a munkamegbeszélésen az intézmények koordinátorai beszámol-

partner fogja egy közös kiadvánnyá
szerkeszteni, így képet kaphatnak
tanulóink azokról a színes, változatos, érdekes hagyományokról, népszokásokról, melyek Európa egyes
országait jellemzik. A második napon a következõ idõszak feladatainak megbeszélése volt napirenden.
Májusig, hasonlóan az elõzõhöz, a
húsvéti ünnepkör feltérképezése a
cél. Lengyel partnereink bemutatták iskolájukat, mely a Szko³a Podstawowa nr 26 im. Stanis³awa Staszica
nevet viseli, ahol a gyerekek színvonalas produkciókkal örvendeztettek
meg bennünket. Megismertük
Bialystokot, mely Lengyelország
egyik legnagyobb városa, az ország
északkeleti részében található sok
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II. Dél-alföldi Zöld Diákparlament Csongrádon
Április 23-án Csongrádon voltunk
a Dél-alföldi Zöld Diákparlament
II. ülésén. Az Algyõi Általános Iskola szervezésében – a régióban
elõször – egy évvel ezelõtt került
sor a regionális diákparlament megrendezésére, melynek témája
„Energiaválság zöld Diákszemmel”
volt. Az idei évben három csongrádi ökoiskola, az Ének-Zenei Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola és a Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közösen szervezte meg a délalföldi régió általános és középiskolái számára a diákparlamentet.
Együttgondolkodásra hívták a diákokat a Biodiverzitás, valamint a
Föld, víz, levegõ növény- és állatvilág védelme témákban. A diákparlamentet a rendezõ három iskola vezetõje, valamint Csongrád alpolgármestere nyitotta meg beszé-

dével. Kutasi Levente, a diákparlament elnöke felelevenítette az egy
évvel ezelõtt történteket, majd a

résztvevõk három szekcióban: Föld,
Levegõ és Víz szekciókban kezdhették el a munkát. Minden szekcióban elmondtuk a felmerült, észlelt problémákat, amelyek megoldására javaslatokkal éltünk. A diákparlament lezárásaként a csongrádi iskola elõtti parkban elültettük
közösen az év fáját, az ezüst hárst.
Molnár Krisztián
7.b osztályos diákképviselõ

Iskolai határidõ napló
tak az eddig végzett munkáról.
Power point diasorozat segítségével
mutatták be a végzett tevékenységek különbözõ fázisait, végeredményét. Minden iskola feladata az
elmúlt idõszakban a karácsonyi ünnepkör bemutatása volt. Megbizonyosodtunk arról, hogy ezekben az
intézményekben a projekttevékenység jelentõs részben a tanórákba
épülve valósult meg, hiszen ez alapvetõ követelmény a projekt megvalósítása során. A bemutatott diasorozatokat, videofelvételeket az olasz

vihart megért történelmi város.
Szombaton a Bialowieza Nemzeti
Parkba látogattunk el, ami az ország
legöregebb természetvédelmi területe. Érdekessége, hogy itt található az egyetlen olyan erdõség, amely
az õsi korokban Európát borította.
A területen 300 európai bölény is él.
Újra jó volt megtapasztalni, hogy a
közös cél érdekében végzett munkálkodás milyen hasznos és felemelõ mindannyiunk számára.
Ficsórné Réti Emese
kapcsolattartó

Kooperatív technikák bemutatója
vendég pedagógusoknak
Március 29-én matematika bemutató órát tartottunk iskolánkban a Kaposvárról, Békéscsabáról, Domaszékrõl, Röszkérõl, Kerekegyházáról és
Zsombóról érkezett pedagógus kollégáknak. A HEFOP-os pályázati
mentorunk az Algyõi Általános Iskola két pedagógusát kérte fel az órák
megtartására. Az elsõ órán Almásiné
Császár Piroska a 6. osztályosokkal az
arányosságokkal foglalkozott, a következõ órán Hegyi Gabriella a 7.a osztállyal függvényekkel kapcsolatos fel-

adatokat oldott meg. Vendégeink bepillantást nyerhettek a kooperatív
módszerek alkalmazásába a matematika órákon, valamint megismerhették a tanulók értékelésének lehetõségeit (egyéni munka, csoportmunka). Kollégáink örömmel fogadták a
bemutató órákat, elmondták, hogy jó
volt megtapasztalni a kooperatív technikákat, módszereket az alkalmazásukban is. Sok új ötlettel és élménynyel gazdagodtak iskolánkban.
Hegyi Gabriella matematika tanár

Május
3–7. Projektnyitó a napköziben: Az egészség.
Április 29.–május 28. Parlagfû projekt a
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 pályázat keretein belül tanórán és tanórán kívüli foglalkozások keretében.
5. 7.00–17.00 Ebédbefizetés május hónapra (20 nap).
6. 8.00–12.00 Ebédbefizetés május hónapra (20 nap).
3–7. Szülõi értekezletek anyák napi ünnepségekkel egybekötve.
7. Megyei természetismereti vetélkedõ 2–4.
évfolyam részére
8. Falunapok.
10. Madarak és Fák Napja – madarak megfigyelése, megemlékezés tanórákon.
10. A 4.a osztályosok óralátogatása a felsõ
tagozatban tanórákon.
12. A 4.b osztályosok óralátogatása a felsõ tagozatban tanórákon.
10–14. a TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0049
pályázat keretein belül témahét: Az
egészség. Zárónap: május 14-én
14.30-tól a Zöld iskolában. Programjaink: Zenés bemelegítés. Jóga
bemutató, Aszfaltrajzverseny, Játékos sportversenyek, Egészséges
táplálkozás, kóstolóval, Testsúly,
testzsír, vérnyomásmérés (védõnõ),
kérdõívek kitöltetése a jelen lévõ felnõttekkel. Zöldség-, gyümölcsszobrászat. Fogápolással kapcsolatos
totó. Gyógyteák készítése,. SZETITEL
Egyesület szervezésében játékos feladatok.
A programot támogatja: ARCADIA REKLÁM- KFT.
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
10–15. Tanulói kimeneti mérések az 1–4. évfolyamban.

15. Állat- és növényszeretet napja.
14–18. Erdei iskola 5.a és 5.b osztályok részére.
19–23. Projekttalálkozó Comenius pályázat
keretében Olaszországban.
24. Pünkösd – munkaszüneti nap.
25. 8-tól Csoportfényképezés: 8 órától az
alsóban, kb. 9-tõl felsõ tagozatban.
26. 8.00 – 12.00 Országos kompetenciamérés a 4. 6. és 8. évfolyamokban.
26. Halprojekt – projektzáró a Hansági iskola pályázatban a 7. osztályosok részvételével.
28. a KEOP-6.1.0/B-2008-0022 pályázat
zárónapja.
28. Az „egészség” c. projekt zárása a napköziben.
30. Horgászversenyen vesznek részt a diákok a Kormorán Egyesület szervezésében..
Június
3. Vidám napközi zárás.
4. Tanulmányi kirándulás.
1. 7.00–17.00 Ebédbefizetés június hónapra (8 nap).
2. 8.00–12.00 Ebédbefizetés június hónapra (8 nap).
10. 13.00 Tanév végi osztályozó értekezlet
a Sárga iskolában.
11. 17.00 Ballagási ünnepség a Sárga iskolában.
14. Múzeumlátogatás Ópusztaszeren (1–4.,
6., 7.b, 8. osztályoknak).
15. DÖK-nap – Zöldkártya és zöld levél jutalomút.
18. 17.00 Tanévzáró ünnepség.
Tanítási hetek május-június hónapban:
május 3–7. A hét, május 10–14. B hét
május 17–21. A hét, május 25–28. B hét
május 31.–június 4. A hét június 7–11. B
hét június 14–18. A hét
Híreinket elolvashatják iskolánk honlapján a
www.algyoiskola.hu weboldalon is.
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Önkormányzat

Támogatást kapott a helyi civil szféra
Algyõ Nagyközség Képviselõ-testület február 24-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a helyi társadalmi szervezetek 2009. évi be-

számolóját. A 27/2010. (II. 24.)
Kt. határozat értelmében a helyi
„civilek” az alábbi támogatásban
részesültek:

Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Név
Ft
Algyõi Faluvédõ Egyesület
400 000
Algyõi Gazdakör
300 000
Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar
250 000
Algyõi Hagyományõrzõ Együttes
100 000
Algyõi Kormorán Horgászegyesület
200.000
Algyõi Lovasklub
1 150 000
Algyõi Mûvészkör
250 000
Algyõi Nõegylet
330 000
Algyõi Természetvédõ Horgászegyesület
150 000
GYEVI ART Kulturális Egyesület
300 000
Ifjúsági Klub
50 000
Magyarországi Montessori Egyesület
Dél-Alföldi Területi Kör
100 000
13.
Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület
200 000
14.
Mozgáskorlátozottak Cs. M. Egyesülete Algyõi Csoportja 150 000
15.
Õsgyeviek Baráti Köre
250 000
16.
Szõke Tisza Nyugdíjasklub
400 000
17.
Mandula Színház
100 000
ÖSSZESEN:
4 680 000
A társadalmi szervezetek részére Kajak-kenu szakosztály eszközbemegállapított támogatások össze- szerzését pedig 500 ezer forinttal
támogatta a 2011. évi költségvege 4 millió 680 ezer forint.
Az algyõi képviselõ-testület a tésrõl szóló rendeletben meghaLadacross Algyõt 100 ezer forint- tározott elszámolási rend betartátal, az Algyõi Közhasznú Úszó sával.
Egyesületet 800 ezer forinttal, a
Dr. Varga Ildikó jegyzõ

Mórahalmi természetismereti vetélkedõn
Iskolánk csapata III. helyezést ért
el a március 29-én Mórahalmon
megrendezett Csizmazia György
Komplex Természetismereti Vetélkedõn. A nevezett 9 iskola csapatának a vetélkedõn a legkülönfélébb feladatokkal kellett megküzdenünk: tesztet oldottunk meg
az év madaraival kapcsolatosan,
beszámoltunk ismereteinkrõl a bivalyokról, a kétéltûekrõl és hüllõkrõl, a vizes élõhelyek állatvilá-

gáról és a Madarász-tó állatvilágáról, „békamentés”-bõl feladatlapot töltöttünk ki, Megérte a sok
munka, a felkészülés és nagyon jól
éreztük magunkat. A csapatunk
tagjai: Bezdán Dóra 5.a, Szekeres
Dzsenifer, Mandász Vivien és Kalcsú
Tünde 6. osztályos tanuló. A versenyre felkészített bennünket
Csauth Zsuzsanna tanárnõ.
Kalcsú Tünde 6. osztályos tanuló

A Borbála Fürdõben
hétfõn, kedden, szerdán 16.00-tól 20.00 óráig
masszázs (ízületi kimozgatás).
Telefonos bejelentkezés a 06-30/466-75-60
vagy a 06-62/517-520 számon.
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Be kell tartani az ebtartási szabályokat
Az elmúlt idõszakban sok bejelentés érkezett, hogy a közterületre
felügyelet nélkül kiengedett ebek
felborítják a szemétgyûjtõ edényeket, félnek tõlük a gyerekek és az
idõs emberek. Algyõ Nagyközség
Képviselõ Testülete az 5/1999.
(I.15.) sz.-ú Önk. rendelete az állatok tartásáról 5.§, 6.§ tartalmazza az ebtartási szabályokat, valamint a 8.§ a végrehajtási, szabálysértési eljárás szabályait.
Kivonat a rendeletbõl:
5.§ /9. bek.: Közterületen, illetve
a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán az ebet
biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. A rendelet 2.
számú mellékletében meghatározott harapó, vagy támadó természetû ebeket ilyen esetben szájkosárral is kötelezõ ellátni. Különösen veszélyes ebet közterületre ki-

engedni, tömegközlekedési jármûvön szállítani tilos.
6.§ /4. bek.: Ebet szabadon futtatni a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott területen lehet.
/5. bek.: A harapós, vagy támadó
természetû ebet a kiszabadulását
megakadályozó módon kell tartani.
8.§ /3. bek.: Szabálysértést követ
el, és 10 000 Ft-ig terjedõ birsággal sújtható, b./ aki az eb tartására vonatkozó szabályokat, c./ valamint az állatvédelmi, közegészségügyi szabályokat megszegi. /4. bekezdés: Azt az ebet, amellyel a szabálysértést elkövették el lehet kobozni. Az elkobzott ebet a gyepmesteri telepre kell szállítani,
amely azzal szabadon rendelkezik.
A polgármesteri hivatal a rendelet betartását fokozottan ellenõrizni fogja.
Molnár Lajos,
polgármesteri hivatal

Bemutató a Micimackó csoportban
A 3 hónapos VÍZ projekt lezárásaként március 30-án Nyílt napot tartottunk a szülõknek és 2010. április 1-jén pedig a TÁMOP 3.1.4 keretein belül bemutató foglalkozást
az érdeklõdõ szakmabelieknek.
Nagy izgalommal érkeztek a Nyílt
Napra szülõk és gyerekek egyaránt.
Ezen a napon betekintést nyerhettek a mindennapi életünkbe. A gyerekek örömmel mutogatták a szüleiknek a sok játékot, milyen ügyesen tudnak játszani, volt, aki az anyukáját is bevonta a játékba. Minden
tevékenységet a VÍZ téma köré csoportosítottunk, az elmúlt három
hónap alatt minden a vízrõl szólt a
környezetünkben (vízi állatok képei, színezõi a falon, témához kapcsolódó könyvek, még a terem díszítése is a témához kapcsolódott).
Játékidõben pelyhes kis kacsákat
ragasztottak a gyerekek szintén egy
kis szülõi segédlettel, amikor „megszülettek” vidáman úszkáltak az elõre megfestett „tóban”. A fiúk horgásztak, a lányok a konyhában sütötték a finom halat.
A szülõk nagyon elcsodálkoztak
milyen ügyesen, használják a gyerekek a szurkálót a Montessori eszközök közül, amely kiválóan alkalmas a finommotorika fejlesztésére
és a szem-kéz koordináció fejlesztésére is.
Tízórai után a szülõk mikrocsoportos tevékenységeket láthattak,
amely során a VÍZ témakörben szerzett tapasztalatainkat elevenítettük
fel. A Téma Kompetencia alapú

óvodai nevelési programból került
feldolgozásra.
Április 1-jén a TÁMOP 3.1.4 pályázatba újonnan bekapcsolódó óvodák pedagógusait fogadtuk.
A délelõtt folyamán a VÍZ 7. A vízparton élõ állatok és növények c.
témát dolgoztuk fel. Játékidõben
gyurmából teknõsbékát formáztunk,
vízparti állatokat rajzoltunk, színeztünk, vágtunk.
Ezt követõen kooperatív módszerrel csoportokat alakítottunk. A
gyerekek a színes békák segítségével keresték meg a saját csoportjukat.
Ezután a csoportok külön-külön
feladatot kaptak, amelyek komplexen kapcsolódtak a témához: víz témájú puzzle kirakása, vízparti állatok hangjának felismerése, kapcsolódó vers, dal elõadása, egyenletes
lüktetéssel kísérése, víz tulajdonságainak felelevenítése, esõ hangjának utánzása, hangkeltés a testünkkel, a Zenevarázs segítségével fürge kiskacsákká, majd totyogó kacsamamává változtunk.Hangulati
lezárásként dramatikus elemeket
tartalmazó játékot játszottunk.
Ezután rövid szakmai konzultációt tartottunk, mely során a kollégák megismerkedtek a helyi pályázati dokumentációval, választ kaptak a felmerült kérdésekre.
A szülõk és a pedagógusok is új
élményekkel, ötletekkel gazdagodva tértek haza.
Búsné Lami Anikó, Görög Annamária óvoda pedagógusok
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Civil tükör

Siker a faluház színpadán
Itt a tavasz! Ennek hamisítatlan
jele, hogy óvodás korú gyermekeink ismét csodálatos kis mûsorokkal örvendeztették meg március 6-án a faluházban összegyûlt
tömeget. A TÖMEG szó nem véletlen, ugyanis egy tût nem lehetett leejteni oly sikeres már ez a
rendezvény. Jövõre már ki kell ütni a falakat, vagy szabadtéren kell
rendezni ezt a programot.
Hát igen! Ez a siker átka! Ugyanis évrõl-évre színvonalas mûsorokkal
örvendezteti meg a Szivárvány Óvoda apraja-nagyja a Nagyérdemût.
Pici hangyák körtáncot jártak,
nyuszik nyuszi táncot ugráltak.
Mackók méhekkel, kutyák macskákkal csatáztak. Boszorkányok
seprûn igyekeztek a banya bálba,
bohócok mosolyt csaltak az orcák-

ra. Bennszülöttek majmokkal táncoltak párban, tigrisekre vadászok
lestek a vadonban. Majd az óvoda legújabb csoportja táncolt ég és
föld között. Kicsit nagyobb növésûek voltak, mint az óvodások, pedig ez volt az óvoda legfrissebben
alakult csoportja. Lelkesedésük
pedig olyan volt, mintha mindig
is ide jártak volna?! A finálé alatt
már minden csoport a jól megérdemelt vastapssal vonult ki! A közönség így tudott hozzájárulni ehhez a fantasztikusra sikeredett délelõtthöz. Mi, szülõk pedig hálásak vagyunk gyerekeinknek, az
óvó néniknek, a dadusoknak és
az óvoda összes dolgozójának,
hogy évrõl-évre ilyen élményben
lehet részünk! Köszönjük.
Petrik Róbert, egy elégedett szülõ

Halas május a mozgáskorlátozottak klubjában
Csoportunknál a horoszkóppal ellentétben május lett a halak hava.
8-án a Falunapokon nagy bográcsban fõzzük a halászlét- Már elõre
élvezzük a filézõ késeket és felkészítjük az ízlelõ bimbóinkat.
Megfordult a sorrend, hiszen
elõször elfogyasztjuk a halat, utána indulunk kifogni azokat, ugyanis 26-án, szerdán a Kormorán Horgászegyesület jóvoltából házi horgászversenyt rendezünk. Itt cso-

portunk tagjai közül a nem igazolt
horgászok is áztathatják a damilt,
igaz a kifogott halaknak megkegyelmezünk, visszaeresztjük õket
a v ízbe.
Szokásos havi összejövetelünket
május 12-én tartjuk a Faluházban.
Felköszöntjük az aktuális névnapokat, nyári programjainkat egyeztetjük.
Sermann József
vezetõségi tag

„Szolgálunk és védünk!”
Az algyõi körzeti megbízottak elérhetõségei
Algyõ Nagyközség területén szolgálatot ellátó körzeti megbízottak
neve és elérhetõsége:
Horváth Zoltán r. ftõrm.:
+36-20/209-5318
Tóth Gábor r. ftõrm.:
+36-20/209-5319
Magyar Béla r. õrm:
06-62/262-400/15-10 mellék.
*

„REKVIEM”
TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.
Tel.: 20-32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20-943-3645

A körzeti megbízottak fogadóórái:
Minden hétfõn: 14-16 óra között és szerdánként 16-18 óra között Algyõn, a Kastélykert u. 44.
szám alatt található KMB Irodán.
SRkribanek Csaba r. õrnagy,
õrsparancsnok,
Szegedi RendõrkaRpitányság,
Tarjánvárosi Rendõrörs, Szeged

FûnyírástKertrendezéstLomtalanítás
Elhanyagolt területek,
épületek takarítását
tisztántartását vállalom.
Tel.: +36/20/557-1933
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SZJA 1 %-a a kultúráért
Az algyõi Gyevi Art Kulturális
Egyesület mindkét mûvészeti csoportja, a Parlandó Énekegyüttes és
az Algyõi Tollforgatók Köre ismételten köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlották személyi jövedelemadójuk
1 %-át, segítve ezzel mûködésün-

ket. Az Egyesület ebben az évben
is szívesen fogadja és kéri felajánlásukat, támogatásukat.
Nevünk: Gyevi Art Kulturális
Egyesület
Adószámunk: 18469927-1-06
Moravszky Éva
a Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke

Algyõn ülésezett a Dél-alföldi Termál Klaszter
3 év után ismét Algyõn találkoztak
a Dél- alföldi Termál Klaszter tagjai. A Békés-, Csongrád-, Bács-Kiskun megye turisztikai szakembereit, – fõleg fürdõt, szállodákat, vendéglátó- , és szórakoztató egységeket üzemeltetõket – összefogó
klaszter elõször a Borbála fürdõ átadásakor járt nagyközségünkben.
Molnárné Vida Zsuzsanna köszöntötte a közel 30 fõs társaságot, ismertette Algyõ beruházási, fejlesztési lehetõségeit és terveit.
A szakmai munkát Dr. Albel Andor elnök vezette. Kiemelt téma volt
a pályázati lehetõségek ismertetése,

a fürdõk szolgáltatásainak bõvítési
feltételei, valamint a gyógy-egészségturizmus lehetõségei. Meghívott elõadóként Dr. Baranyó Géza és
Baranyó Anita a fürdõvendégek baleset biztosításáról tartott elõadást.
A vendégek az elõadások után
látogatást tettek a Borbála fürdõben.
A nap végén Dr. Albel Andor elismerõen szólt a tiszta, virágos, élhetõ Algyõrõl, ahol a hamisítatlan
falusi hangulat és a fejlesztések mértéke kiinduló pontja lehet a turizmus beindításának, valamint a
gyógy-egészségturizmus alapjainak.
Márton Mária

KÖSZÖNET ALGYÕ
2010 április 22–25 között került megrendezésre már második alkalommal
a Magyar Állatorvosok Világszervezete szervezésében egy 4 napos hallgatói tábor Algyõn.
A Kárpát Medencébõl szinte mindenhonnan érkeztek hallgatók: Felvidékrõl, Erdély-Székelyföldrõl, Partiumból, és a Budapesti Szent István Egyetem Állatorvosi Karáról.
Több mint 45 hallgatót tudott elszállásolni a Szabadidõ központ. A fiatalok sátrakkal érkeztek, de a fázósak is találtak szállás lehetõséget.
18 elõadásból 16 szigorúan szakmai jellegû volt, ami csak a bõr és
hormonális háztartás állatorvosi vonatkozásit taglalta. Az elõadások 30
perctõl akár 180 percig is tartottak. A
leghosszabbra a pénteki nap sikeredett, ahol a tudásra szomjas hallgatók (akik között több mint 20 fõ 600

Algyõn
a Bartók Béla utca
60. szám alatt
66m2-es lakás
+ garázs 22 m2
eladó
Telefonszám:
06-20/99-34-701

km távolságból érkezett Algyõre), reggel 8-tól este fél kilencig az elõadóban ültek.
2 elõadás a Magyarság eredetéve
foglalkozott, hogy ne csak szakmailag kapcsolja össze a határon túli magyar állatorvostan hallgatókat, hanem
történelmi szemlélet mélyítésével is.
A hosszú elõadások után a Borbála Fürdõ kellemes környezete nyújtott
lazítást, illetve a Szabadidõ központ területén lévõ hangárban tartott koncert
illetve a hangulatos bográcsozás adta meg a lehetõséget a hallgatók közti eszmecserére.
Ez úton is szeretném megköszönni Algyõnek, hogy idén már második
alkalommal helyszínt adott a MÁVSZ
hallgatói táborának!
Köszönettel
Dr. Krajcsovics László
Szervezõ

TOJÁS
Legelõn tartott
tyúkoktól friss
tanyasi NAGY tojás
kapható.
Ár: 25 Ft/db
Kastélykert u. 169.
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Hirdetések

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

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

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

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!

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

„MANGALICA” HÚSBOLT
Algyõ, Géza u. 11., Rendelés: 70/600-4189

Ballagásra, családi és más
rendezvényekre
hús elõrendelést felveszünk !
Kéthetente változó,
kedvezményes árakkal várjuk
minden kedves vásárlónkat !
NYÁRI NYITVA TARTÁS
Hétfõ: ............................................................................ zárva
Kedd: .............................................. 7.00–12.00, 14.00–17.00
Szerda-Péntek: .............................. 7.00–12.00, 14.00–18.00
Szombat: .............................................................. 7.00–12.00
Vasárnap: ...................................................................... zárva
2010.május 01-tõl a következõ húsok rendelhetõk kedvezményes áron:
Marha lábszár .................................................. 1299
Marha pacal ........................................................ 800
Marha gulyás apró (kockázva) ........................ 1199
Sertés pörkölt apró (kockázva) ........................ 780
Sertés darálthús (80 %-os) ................................ 720
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PEDIKÛR, MANIKÛR, JAPÁN MANIKÛR,
PARAFINOS KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
ALGYÕN A BORBÁLA FÜRDÕBEN.
Kedd, csütörtök 16.00–19.00 óra között.
Szombat, vasárnap 9.00–13.00 óra között.
„Lepje meg szeretteit parafinos kezelés és pedikûr utalvánnyal!”
Hívásra házhoz megyek !
Bejelentkezés a Borbála Fürdõ 517-520-as telefonszámon,
vagy 14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.
Timi pedikûr, manikûr.

Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(május 23-én) délután 3 órakor
az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész

Apróhirdetés
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés. Tel.: 06-30/953-0395
*
Eladó! Vasszerkezetû serpenyõs famázsa
kb. 250 kg mérõsúllyal 25 000,-Ft-ért.
Robi 125-ös 6 kapás rotátor 20 000 Ftér. Telefon: 06-30/224-1368
*

Lucerna éves, esetleg eseti kaszálásra eladó (6 kh). Betakarítás megoldható.
Körbálás lucerna eladó. Tel.: 06-30/48643-83
*
Belsõ ajtók, bükk színû ifjusági szekrénysor, Philips 230 l-es mélyhûtõ láda eladó. Telefon: 06-20/938-41-02
*
Eladó! EL-GO elektromos háromkerekû rokkant kocsi! Érdeklõdni: 06-20-4685-077

„MAGUNKBAN REJLIK GYÓGYSZERÜNK GYAKORTA:
GYÓGYULÁSUNKAT NE FOGJUK A SORSRA.”
(William Shakespeare)
MEGHÍVÓ
2010. MÁJUS 15-ÉN (szombaton) 14.00 órakor
az Algyõi Faluház Nagytermébe
METAFIZIKA DIÓHÉJBAN
avagy
Az életem bemutatása „metafizikai szemüvegen” keresztül.
Gyógyulni akarsz vagy energiaszintedet növelni?
Használd tested természetes képességeit.
Hajlandó tenni az egészsége érdekében?
Beszéljünk róla.
Testileg lelkileg jól akarod érezni magad?
Tegyünk érte.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!
Bednárik Gábor János
metafizikai pszichoterapeuta – speciális tanácsadó
Tel.: 06/70/315-4781
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AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõbelsõ 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!

FÖLDMÉRÉS!
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

GERCSÓ KUTYA/MACSKA
KAJA & HORGÁSZBOLT!
Kutyakaja:
Száraztápok:
reno, darling,
Sült/Fõtt:kacsa
/csirke / vadas
Kutyakonzervek
Kutya szalámik
Horgász cuccok:
Csalik: csonti,
giliszta
Folyamatosan bõvülõ árukészlet!
Igény szerinti árubeszerzés!
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Algyõi tükör

„Jött egy csoda…”
Április 27-én az algyõi könyvtár
anyáknapi rendezvényén megtörtént a csoda! Kilyén Ilka, marosvá-

– hangzott el a mûsorban. S ma már
nem is ötmillióról, hanem hatmillióról beszélünk.

sárhelyi színmûvésznõ elvarázsolta
az anyákból és nagymamákból álló
közönséget.
Szebbnél szebb irodalmi alkotásokból összeállított vallomások az édesanyáról, az anyaság örömeirõl mélyen megérintettek valamennyiünket.
Ez a mûsor egyike azon ritka aszszonyi vallomásoknak, amikor egy
nõ elismeri, hogy élete semmihez
sem hasonlítható boldog pillanatai
azok voltak, amikor csecsemõt ringatott, táplált, kisgyermekét óvta és
irányította, függetlenül attól, hogy
a gyerekbõl asztalos inas vagy elit
értelmiségi lett. A mûsort Kilyén Ilka gyönyörû hangján virágénekek
és népdalok színezték.
Katartikus élményt jelentett mindnyájunk számára tudomásul venni,
hogy fogyunk. A magyarságnak
nagy szüksége van születendõ gyerekekre – szülõ édesanyákra. A nemzet jövõje a család, a nagy család. A
nõ nemcsak szeretetet, életet is ad.
1991. október 23-án Abasáron
Paskai László bíboros-érsek emlékmûvet avatott fel, amely az 1956 és
1990 között meg nem született ötmillió magzat emlékére készült. ...

A sok szép vers és ének között
azonban úgy gondolom, hogy akik
ott voltak, soha sem fogják feledni
Székely János erdélyi magyar költõ verssorait:
„Az anyákat, Heródes, az anyákat! Az
anyákat kell felkoncolnotok! Míg anyák
vannak széles e világon, A fiakat hiába gyilkolod. Csak szûkölni, csak rimánkodni tudnak, Kínjukba dermedt, lomha testû nõk, De minél jámborabb álcába bújnak, Annál sötétebb összeesküvõk.
Mert miközben felszaggasztják a mellük, S már-már eszük is elveszi a gyász,
Méhük rejtelmes mûhelyében máris Szervezkedik az újabb lázadás. Fiat fogannak, s feltárul ölük Titkos zárkája újra, mint a szikla, S világra tolják fonynyadt magzatuk, És rákapatják szavaikra, S akkor hiába volt az áldozat. Ölheted tovább a csecsemõket. Az asszonyok, király, az asszonyok! Mészároltasd le, végeztesd ki õket! Szánalmat kelt
a túlzott szánalom. Trónod van kockán-trónod és talárod. Csak hogyha õk
már nem lesznek, lehet Hatalmad biztos és nyugodt az álmod.”
Köszönjük! Köszönjük Ilkának,
férjének és a könyvtárnak a CSODÁT!
Nj

MÁJUS 26-ÁN, SZERDÁN 16 ÓRÁTÓL
A FALUHÁZBAN ISMÉT MASSZÁZSNAP!
BEREK ÁGOTA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TALPAT MASSZÍROZ, SZALMÁNÉ SIMON ÉVI
FRÍSSÍTÕ GYÓGYMASSZÁZST VÉGEZ KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN.
BEJELENTKEZÉS ÉS IDÕPONTKÉRÉS
A FALUHÁZBAN SZEMÉLYESEN, VAGY AZ ALÁBBI TELEFONOKON:
62/517-172, 06/30-871-8749.
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Tollforgató rendezvények
Egyesületünk az algyõi könyvtárban március 31-én rendhagyó irodalmi estet tartott, melyen
József Attilára emlékezve megtekintettük Jelenczki István filmjét, melynek címe: Hagyaték.
A költõ verseit, részleteket a Szabad ötletek jegyzékébõl, visszaemlékezéseit betegségrõl, szerelemrõl, halálról Simon Péter elõadásában hallgathattuk meg. Az est
minden résztvevõnek katartikus
élményt nyújtott.
*
Április 14-én ugyancsak a könyvtárban került sor a költészet napi
felolvasó estre, hol az összegyûlt
algyõiek kötetlen légkörben olvasták fel kedvenc verseiket. Nagy
örömünkre szolgált, hogy számos
fiatal is megjelent, megosztva velünk az általuk kiválasztott verset.
Nagymama és unoka, édesanya
és lánya, diákok, nyugdíjasok olvastak fel Reményik Sándor, Dsida
Jenõ, Petõfi Sándor, Tóth Árpád,
Radnóti Miklós, Pilinszky János,
Romhányi József, Török Károly

valamint Varró Dániel verseibõl.
*
Április 17-én Pécsre látogattunk
egy egynapos kirándulás erejéig.
Ellátogattunk a cella septichora
romjai közé, megcsodáltuk a
Zsolnay múzeum méltán világhíres kerámiáit, bejártuk a hangulatos, zegzugos kis utcákat, álltunk
csodálkozva a Széchenyi tér háborús idõket idézõ felújítási munkái közepette, jártunk Gázi Kászim
pasa egykori dzsámijában,a Dóm
múzeumban és végül a Tettye tetõ építési területén botladoztunk.
Szerettünk volna bejutni Jakováli
Hasszán pasa szép minaretes dzsámijába, sajnos nem volt nyitva,
nem találtunk turista tájékoztató
táblákat és szemetes ládákat, de
mindezt a pécsiek vendégszeretete feledtette velünk. Egészében
kellemes, szép napot töltöttünk
Sophiane falai között.
Európa Kulturális Fõvárosa még
fel kell nõjön a feladathoz. Ha
kész lesz szép lesz.
Szpk

Jubilál az Õsgyeviek Baráti Köre

2007-ben a falunapi halléfõzõ verseny
nyertesei

Elnöki beszámoló a 2007 júliusi
találkozón

A 2008-as találkozón Dr. Piri József
polgármester, Dr. Süli-Zakar István
professzor és Karsai László ÖBK-elnök

ÖBK köszönet a szponzori támogatásért
Dr. Rády Samir foigazgatónak (2006)

ÖBK a hebertsfeldeni polgármester
köszöntése, éremátadással (2005)
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Algyõi arcok

Elhunyt Sebõk Péterné Éva
Megdöbbentõ, hogy ennyire
elõre nem látható hirtelenséggel szólította el napi munkájából, családja körébõl a halál
Sebõk Péterné Évát! Egy hónappal ezelõtt, nyugdíjasként,
még dolgozott az algyõi községházán: a fejlesztési terv aktualizálásához szükséges építési ügyek iratait rendezte…
Ma mi is búcsúztatjuk. Évát
több mint három évtizede ismertem meg. Ügyvédként fordultam hozzá, mint a szegedi
városi tanács építési elõadójához. Munkáját már akkor is a
szakértelem és megbízhatóság
jellemezte. A rendszerváltást
követõen, az algyõi részönkormányzat vezetõjeként Éva – az
építési hatósági munka elvégzése mellett – a település önállóságával kapcsolatos küzdelem közigazgatási részének koordinátora lett. Tanácsaival segített a Szegedtõl leváló Algyõt,
a tulajdonosi szemlélet erõsödését. Ugyanakkor a közigazgatást, mint szakmát olyan
mélységben ismerte, hogy
munkatársként elévülhetetlen
érdemeket szerzett a község
új önkormányzatának felállításában. Miközben korábbi
munkahelyével, a szegedi polgármesteri hivatallal a partneri, munkatársi, intézményi
együttmûködésre helyezte a
hangsúlyt. Elfogulatlan volt
egyik, de másik irányba is,
mert a törvényesség feltétlen
tisztelete vezényelte.
Az Algyõ fejlesztésével járó
építésügyi és hatósági tennivalók szinte minden mozzanata – így például a rendezési
tervek, a helyi rendeletek megalkotása – kötõdött Évához. A
szakmai szervezetekkel kor-

rekt és kulturális kapcsolatot
ápolt. Emellett más tennivalókat is ellátott. Így például a
települési védelmi feladatok, a
belvíz és árvíz elleni védekezés
szervezésében kiemelkedõ szerepet játszott. A közigazgatásban dolgozók legjavához tartozva a pontosság, a szabályok
feltétlen tisztelete, de plasztikus alkalmazási lehetõségeinek megtalálása, a megbízhatóság jellemezte. A kölcsönös
tiszteleten alapuló munkatársi viszony emberi kapcsolatokat is szült. Jól ismertük Évát,
tudtuk, mennyire fontos szerepet játszott életében a család
és annak biztonsága, a férjével
ápolt harmonikus kapcsolat,
a közös cél, hogy lányaikat szeretetben fölneveljék. Láttuk
boldogságát, vele örültünk elsõ unokája érkezésekor… Hálát kell adni azért, hogy kiegyensúlyozott családi életben
lehetett része, illetve hogy
megismerhette – ha fájóan rövid igeid is – az unokával való foglalkozás csodáját!
Évike most egy másik világrendszerbe került… Ismerve
következetességét, akaraterejét, elkötelezettségét, bizonyosak lehetünk afelõl: ott is talál rendeznivalót, hiszen „telekalakítás” és „beépítési magasságok” – mint építésügyi
kategóriák – a felhõk közt is léteznek. Büszke és boldog vagyok, köszönöm, hogy munkatársa és barátja is lehettem
Sebõkné Évának! Fájdalmas,
hogy csak így köszönhetek, de
önkormányzatunk, munkatársaink, tisztelõ barátai nevében
is búcsúzom: szia, Évike…
Dr. Piri József

IDA VIRÁGÜZLET AJÁNLATA:
Szálas és cserepes virágok,
Kiültetéshez egynyári ás évelõ növények,
Mûanyag cserepek és ládák
Kaphatók.
Ballagásra elõrendelést felveszünk.
Algyõ Vásárhelyi u. 21. Telefonszám: 267-297
Koczkásné Kiss Ida
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A Gyeviép Nonprofit Kft. új vezetõje: Katona Antal
– Befogadó hely Algyõ, jól érzem
itt magam. 14 éve kerültem a faluba. Feleségemet, Katona Ildikót
lánykori nevén, Zombori Ildikóként sokan ismerik. Tökéletes,
csendes utcában lakunk, közel a
Tiszához – mutat a folyó irányába Katona Antal (képünkön). A
Gyeviép Nonprofit Kft április 1jén kinevezett, 48 éves vezetõje
közel 25 évet dolgozott a fûszerpaprika ágazatban: a nyersáru átvevõségtõl az igazgatóságig vitte,
majd 7 évig a terméktanácsnál
dolgozott titkárként. A súlyát vesztõ testület élérõl távozva a vállalkozások nehéz terepén próbálta
ki magát.
– A szüleim máig mezõgazdasággal foglalkoznak, ezért én is
ilyen tagozaton érettségiztem a
szegedi erdészeti szakközépiskolában – néz diákkorába az öt felnõtt gyereket családjának tudó Katona Antal, aki munka mellett szerzett több diplomát is a Szegedi
Élelmiszeripari Fõiskolán. Felnõtt
fejjel is folyamatosan tanult, s ennek köszönhetõen, illetve „három
lábú szék a legbiztonságosabb”
alapelvet szem elõtt tartva sikeres
pályázatíróként, élelmiszerbiztonsági szakértõként, direkt értékesítõként kereste kenyerét egészen
addig, amíg meg nem látta a hirdetést: a Gyeviép Nonprofit Kft.
élére vezetõt keresnek.
– Most 26 dolgozóért, évi 80
millió forint árbevételû cégért felelek. Az elmúlt egy hónap tapasztalata alapján úgy látom: újra kell
szervezni a céget, növelni kell a
munka hatékonyságát – adott pillanatfelvételt vezetõi ténykedésérõl. Katona igazgató elárulta: minden munkafázis normáját újrafogalmazzák, majd a teljesítményhez igazítják a béreket. A géppark
fejlesztése elengedhetetlen: például „önjáró” fûnyíróra lenne
szükség. A meglévõ masinák karbantartás és a javítási arányán változtatni szükséges: a jelenlegi
10–90 aránypár helyett a 80–20
százalékot tartja jónak. Úgy véli:
a jobb munkaszervezés eredményeként idõvel önjáró lesz a cég.
– Gyakran lehet látni az utcákon,
mert folyamatosan ellenõrzöm a
munkát – ígéri az igazgató, aki azt
is tervezi, hogy a jelenleginél aktívabban részt vesz majd a helyi
közéletben. Az algyõi természetvédõs horgászegyesület tagjai közelebbrõl ismerhetik, sõt a fõztjét
is megízlelhették. Ugyanis Katona Antal egyik legkedvesebb idõtöltése: a fõzés. – Bográcsos éte-

leket készítek a legszívesebben.
Például a pacalt mindig sertéskörömmel együtt fõzöm…
– Két fõ tevékenységünk, a közhasznú és a vállalkozás jelenlegi
80–20 százalékos arányát is módosítanám 50–50 százalékra – fogalmazott Katona úr. A Gyeviép feladata a parkfenntartás: legutóbb

1200 rózsatövet ültettek, nyírják
a füvet és a bokrokat. A közterület gondozásáról szólva a két legújabb, vagyis a Piac téri és a Bartók Béla utcai játszótérrõl azt
mondta: a gyerekek vigyáznak a
játékszerekre, de sajnos idõnként
elszabadulnak a vandálok. A hulladékudvar teljes átszervezése
után: 6–22 óra között nyitva tartanak, aztán az éjjeliõr igyekszik
megakadályozni a hulladék jogtalan elhelyezését. A Sportközpont
jó állapotú, most a füves pálya locsolása jelent kihívást. Hasonlóképpen kiemelt figyelmet szentel
a temetõ rendben tartásának. Fontosnak nevezte az igazgató, hogy
a vállalkozói tevékenység – így például a fûvetés és nyírás, a költöztetés, a bérbeadás, az algyõi házaknál és lakásokban elvégezhetõ karbantartás és festés-mázolás – aránya jelentõsen nõjön, mert ez garantálná, hogy a cég mûködtetéséhez adott önkormányzati támogatás mértéke csökkenhet. – Nem
bocsátottam el senkit a cégtõl,
most mindenkinek adott a lehetõsége munkaereje és tudása bizonyítására. – Magamnak 3 hónapot adtam arra, hogy a cég megfelelõen mûködjön. Remélem, az
algyõiek legkésõbb a jövõ évben
már maguk is tapasztalják, jó
irányban változott a Gyeviép Kft.
Sajnos most még megyünk az események után – én elõttük akarok
járni. Az ember formálja a környezetét – én hiszek a szép környezet emberformáló erejében.
A. H.
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Orvosi rendelések

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!

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.
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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, 06-30/638-1863

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Május 3-tól 07-ig: 12.30-tól – 16.30 óráig.
Május 10-tõl 14-ig: 7.30-tól – 12.00 óráig.
Május 17-tõl - 21-ig: 12.30-tól – 16.30 óráig.
Május 25-tõl 28-ig: 7.30-tól – 12.00 óráig.
Május 31-tõl június 4-ig: 12.30-tól – 16.30 óráig.
Június 7-tõl 11-ig: 7.30-tól – 12.00 óráig.

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.

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
DR. BAKÓ ILDIKÓ

ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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.

RENDEL: páros héten délelõtt, páratlan héten délután
Május 3–7: 8–12.30
Május 10–14: 12.30–16.30
Május 17–21: 8–12.30
Május 25–28: 12.30–16.30
Május 31–június 4.: 8–12.30
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717

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

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Kovács Nikoletta és Boldizsár Dénes
Balázs 2010. 03. 26-án házasságot
kötött. Sok boldogságot!
SZÜLETÉSEK:
Molnár Liliána – született 2010. 03. 25én, anyja: Kiss Noémi, apja: Molnár Balázs
Dombi Bianka – született: 2010. 04. 14én, anyja: Agócs Tímea, apja: Dombi
Csaba

Tóth Lotti – született: 2010. 04. 14-én,
anyja: Makai Viktória, apa: Tóth Gábor
Bende Zója Krisztina – született: 2010.
04. 14-én, anyja: Rudolf Krisztina, apja:
Bende Antal.
Jó egészséget!
HALÁLOZÁS:
Czirok Ilona 2010. 03. 26-án; Szvetnyik
Márton Máté 2010. 04. 08-án elhunyt.
Béke poraira!

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!
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Visszatekintõ és elõre pillantó
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Tanfolyamoktól a gyógynövénykertig
Berek Ágota reflexológus és fitoterapeuta
a beszélgetõtársam.
– Két térítésmentes tanfolyamot is
tartottál a Faluházban az elmúlt két
hónapban. Mindkettõ természetgyógyász témájú, bár úgy tudom eredeti végzettséged pedagógus és könyvtáros.

– Hogyan lettél természetgyógyász?
Lassan 10 éve foglalkozom a természetes gyógymódokkal, azon belül
is talpmasszázzsal, a gyógynövények
alkalmazásával az egészség megõrzésében, és helyreállításában. Több éves
tanulással az Egészségügyi Minisztérium fenntartásában mûködõ Egészségügyi Továbbképzõ Intézet képzéseit elvégezve lettem természetgyógyász. A legkorszerûbb természetgyógyászati ismereteket sajátítottam el az ott
tanító professzoroktól. Reflexológus
és Fitoterapeuta szakképzettséget szereztem nagytudású, országosan ismert orvos-természetgyógyászok vezetése alatt. Mindehhez nagyon sokat
adott az a rengeteg tapasztalat, amit
a gyógynövény boltom mûködtetése
során szereztem, ahova nagyon sok
visszajelzés érkezett a gyógynövények,
a táplálékkiegészítõk és a gyógyhatású készítmények hatásairól. A családtagok, ismerõsök, majd a hozzám forduló természetgyógyászati módszereket igénylõ betegek révén is tovább
mélyült tudásom, és elhivatottságom.
– Miért határoztad el , hogy tanfolyamokat tartasz?
Pedagógus végzettségembõl és jószolgálati irányultságomból is adódik,
hogy ne csak a hozzám fordulók
problémáival foglalkozzam, hanem
a megszerzett tudást minél több embernek továbbadjam.

Ezért elhatároztam, hogy tanfolyamokat is tartok az érdeklõdõknek.
A „Talpmasszázs otthon” tanfolyam elindításával az volt a célom,
hogy olyan gyakorlati alapismereteket adjak a leggyakrabban elõforduló egészségügyi problémák otthoni
kezelésére, amihez nem kell pénz,
„csak” szeretet, odafordulás, aminek
segítségével a családtagok tudnak
egymáson segíteni, így közelebb kerülhetnek egymáshoz.
Az „Erdõn-mezõn egészség”
gyógynövény tanfolyammal a népi
gyógyászatból a kutatások által is igazolt, megbízható és biztonságos növényeket mutatom be. A használatukhoz szükséges hozzáállást, türelmet is fontosnak tartom. A betegségtünetek megjelenését legtöbbször
hosszú károsodási folyamat elõzi meg,
mi pedig azonnal meg akarunk szabadulni a problémától. A gyógynövények hatása lassan alakul ki, de
tartós, az egész szervezetre hat. Többféle hatóanyagot tartalmaznak, amelyek egymást segítik és a mellékhatásokat is kiküszöbölik. Használatuk
megfelelõ ismeret és hozzáállás esetén teljesen biztonságos, elõsegítik
az egészség megõrzését, baj esetén
a gyógyulást.
– Hogy érzed, ezek a tanfolyamok
mennyire érték el a kitûzött célokat?
Azt hiszem igazán a részt vevõk
elégedettsége dönti el, mennyire sikeres egy tanfolyam. Erre én is kíváncsi voltam, ezért megkérdeztem
a hallgatókat, miért választották ezt
a tanfolyamot, és elégedettek-e a választásukkal. Íme néhány vélemény:
F.C.Eszter: Kisgyermekeimet szoktam masszírozni, úgy gondoltam,
hogy fontos tudnom a hatásait, és
biztos szeretnék lenni benne, hogy
jól csinálom. A tanfolyamon jó csapat gyûlt össze, minden óra élmény
volt. Most már tudatosan gyakorlom
otthon a családban, akik élvezik a
talpmasszázs jótékony hatásait.
B. Józsefné: Már régóta érdekelt
a talpmasszázs. Nagyon megörültem

a lehetõségnek. Azóta is tapasztalom,
milyen sok igazság van benne.
M. Ferencné: Nagyon sok új és
alapos információt kaptam. Érdekelnek az alternatív gyógymódok,
azok a lehetõségek, amelyek tehermentesítik a szervezetet a méreganyagoktól, és segítik a gyógyulást.
Mindkét tanfolyamon részt vettem.
A gyógynövényesbõl még két alkalom vissza van. Nagyon várom azokat is. Tetszett a tanfolyamok hangulata, a gyakorlás a talpakon, a teakészítés és kóstolás.
Ezek a vélemények, valamint a
következõ levél, amit nemrég kaptam a tanfolyamaim egyik résztvevõjétõl, még jobban megerõsített törekvéseimben.
Kedves Ágota!
Amikor feltetted nekem azt a kérdést, hogy miért érdekeltek a tanfolyamok, bennem is felmerült: tényleg miért is.
Az elsõ gondolatom az volt, hogy
a téma talált meg engem, és nem
fordítva.
De visszagondolva, már régóta lappangott bennem az igény.
Erdõ szélén, falusi gyerekként nõttem fel. Az állatokkal és növényekkel való foglalatoskodás a hétköznapok része volt. Késõbb kipróbáltam a városi életet. Nem vált be. Most
újra vidéken lakom, és nagy kedvvel foglalatoskodom a kerttel.
3 éve kezdtem gyógynövényeket
ültetni. A termesztésükben kisebb
nagyobb sikereim is voltak, inkább
a használatukkal akadt problémám.
Minél több forrásból gyûjtöttem
információt annál bizonytalanabb lettem, így néhány közismertebb növény kivételével (mint pl. a kamilla,
hárs, csipkebogyó) nem is mertem
használni. A másik nehézség a növények felismerésében, beazonosításában mutatkozott. Bármilyen jól sikerült is egy könyv illusztrációja, fényképe a valóságban mégis kicsit más.
Így szükségesnek éreztem egy tapasztalt szakember segítségét.

Ezt Tõled kaptam meg. Ezúton is
köszönöm!
Még egy gondolat:
Nagyszüleink birtokában voltak
ennek a tudásnak, melynek csiráját
szeretném én is elülteti a gyermekeim lelkében.
Üdvözlettel: I. Zoltán
Valóban jó érzés lehet egy ilyen meleg hangú levelet olvasni. Úgy tudom
a Tájházban is készül valami újabb
terv az egészség megõrzésével kapcsolatban. Beszélnél errõl nekünk?
A Tájházban már lassan egy éve
rendszeresen találkozik egy lelkes
csoport, amelynek tagjai az elõzõ
tanfolyamokon végeztek. Havonta
egyszer, a hónap elsõ keddjén jövünk össze, beszélgetünk az egyes
egészségügyi problémákhoz kapcsolódó módszerekrõl, kicseréljük tapasztalatainkat.
Törtem a fejem, hogyan tudnánk
gyakorlatiasabbá tenni összejöveteleinket. Egyszer csak kipattant fejembõl az ötlet, ami mindenkinek a
tetszését elnyerte. Azt javasoltam,
hozzunk létre egy gyógynövény kertet, hiszen az jól illeszkedik a Tájház
egyéb funkcióihoz. A gyógynövények
termesztése, szárítása, felhasználása
a népi kultúrának mindig is része
volt, így hagyományainkat a gyakorlatban is ápolhatjuk, és nem mellékesen a gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteinket is elmélyíthetjük.
Nagy munka lesz, már folyik a tervezés, elõkészítés. Az algyõi Borbarát fiúk máris felkarolták a gyógynövénykertünk ügyét, olyannyira,
hogy már terítik is a jó termõföldet
az ágyásokba.
Várunk mindenkit, aki kedvet érez,
hogy részt vegyen ebben a „vállalkozásunkban”.
Az érdeklõdõk további információkat telefonon kérhetnek: Berek
Ágota 0630 871 8749, vagy Szõkéné
Bera Szilvia: 0662 268 220.
Köszönöm a beszélgetést és eredményes, jó munkát kívánok a szép
tervek megvalósításához!
L. E.

Elsõ díj Ádok Róbertnek és a Népszínháznak
Az AGES QUOD AGIS Szolgáltató és Információs Központ
Nonprofit Kft. és a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája
2010 januárjában versenyt hirdetett amatõr és független színtársulatok számára.
A SZÍNházi EStek keretein belül megvalósuló rendezvényre Békés-, Bács-Kiskun illetve Csong-

rád megyébõl jelentkezhettek a
magukat kipróbálni kívánó társulatok, hogy egyrészt egy szakmai
zsûri, másrészt a közönség elõtt
mérethessék meg magukat. A
program célja Szeged város kulturális életének színesítésén túl nem
mellékesen, hogy fellépési lehetõséget biztosítson a JUGYU Klub
színpadán (Szeged, Hattyas sor) a

városban és a környékén mûködõ
tehetséges, mûvészetkedvelõ fiatalokból álló társulatok számára. A
legjobbnak ítélt produkciókat elõadó társulatokat a zsûri díjazta.
A szakmai zsûri (melynek elnöke Sándor János rendezõ, kétszeres Jászai Mari-díjas Érdemes Mûvész volt) a legjobb produkciónak
a Móra Ferenc Népszínház elõ-

adását, Gogol: Egy õrült naplóját
látta. Az Osztás Anett rendezte darab egyetlen szerepét Ádok Róbert
játszotta. Gratulálunk a sikerhez!
Egyszersmind felhívjuk a figyelmet,
hogy a díjazott elõadás, amelyet utoljára évekkel ezelõtt láthattak Algyõn,
május 29-én, szombaton 19 órától újra megtekinthetõ lesz a Falház emeleti klubtermében!
AH
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Mit? Hol? Mikor?

Rendezvénynaptár
MÁJUS 10. (hétfõ) 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében.
MÁJUS 12. (szerda) 13 óra – CSM Településtisztasági Kft. fogadóórája a
földszinti kisteremben.
MÁJUS 12. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója.
MÁJUS 12. (szerda) 17 óra – Bûnmegelõzés: az áldozattá-, sértetté válás veszélyei – elõadás az emeleti klubteremben. Elõadó: Dr. Urbán Zoltán rendõrtiszt.
MÁJUS 13. (csütörtök) 16 óra – Fafaragók a tájházban.
MÁJUS 14. (péntek) 18 óra – Nõegyleti gyûlés az emeleti klubteremben.
MÁJUS 15. (szombat) 14 óra – Bemutatkozik Bednárik Gábor metafizikus –
elõadás a színházteremben.
MÁJUS 19. (szerda) 17 óra – Lakossági Fórum a színházteremben.
MÁJUS 20. (csütörtök) 17 óra – Lakossági Fórum a színházteremben .
MÁJUS 20. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás a tájházban: festészet Magyarné Varga Annával.
MÁJUS 20. (csütörtök) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Máté Zsuzsa és Jéga Szabó László tárlata. Megnyitja: Dr. habil Máté Zsuzsanna esztéta. Megtekinthetõ: június 4-ig.
MÁJUS 23. (vasárnap) 18 óra – Pünkösdi Musical-est. Belépõjegyek a helyszínen válthatók!
MÁJUS 25. (kedd) 17 óra – Foltvarrók a tájházban.
MÁJUS 27. (csütörtök) 16 óra – Fafaragók a tájházban.
MÁJUS 29. (szombat) 19 óra – Ny. V. Gogol: Egy õrült naplója. A Móra Ferenc Népszínház elõadása az emeleti klubteremben.
MÁJUS 30. (vasárnap) 9 órától a Szabadidõközpont területén – VII. Algyõi Repüléstörténeti Emléknap és Hõsök Napja, Családi Gyermeknap.
10 órakor koszorúzás és megemlékezés az emléktáblánál.
MÁJUS 31. (hétfõ) 16 óra – ingyenes jogi tanácsadás (Dr. Gonda János).
JÚNIUS 2–3–4. (szerda, csütörtök péntek) 9-17 óra – Bérletárusítás a Faluház földszinti kistermében.
JÚNIUS 3. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás a tájházban: papírmasé-készítés Balasi Mariannával.
JÚNIUS 7. (hétfõ) 17 óra – Civil Fórum a faluház földszinti kistermében.
JÚNIUS 8. (kedd) 17 óra – Foltvarrók a tájházban.
JÚNIUS 9. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója.

Kettõs fantázia
Kiállítás a Faluház Galériában május 20. és június 4. között
Jéga Szabó László, a nemzetközi szinten is ismert szegedi képzõmûvész
2009-ben indította el új tárlatsorozatát „Kettõs fantázia” címmel, melynek keretében minden alkalommal más-más vendégmûvésszel állít ki. 2009. február 26-tól március 15-ig a szegedi Petõfi-telepi Mûvelõdési Házban mesterével, tanárával, Hemmert János szegedi ’kollázsfestõvel’ volt közös kiállítása.
Május 20-ától június 4-ig tekinthetõ meg Algyõn, a Faluház Galériában a
„Kettõs fantázia” tárlatsorozatának újabb anyaga, melynek vendégmûvésze a
budapesti Wagner Edgár festõmûvész lesz. A kiállításon Wagner Edgár aktjai
a willendorfi vénusz nõiségét idézik fel napjaink nõalakjaiban, portréira a realisztikus karakter-ábrázolás és az élettel-telítettség a jellemzõ. Képei mellett
Jéga Szabó László installációit és kollázsait láthatják az érdeklõdõk, melyek
az irodalommal és a mitológiával állnak kapcsolatban, kifejezve korunk szellemiségét.
AH

Jön a Lovas tábor!
A szünidõ elsõ hetében várják a gyerekeket a Lovas Klub által szervezett nyári
táborba. Június 21. és június 25. között a Lovasudvar és a Tájház lesz a
helyszíne a szokásos Lovas tábornak. Jelentkezés és további információ kérhetõ a tábor vezetõjétõl, Bakos Istvántól személyesen, vagy a 06-30/223-0017es telefonon!

2010 május Hírmondó

Május 30. a Szabadidoközpontban
Szabadidõközpont, Algyõ, Téglás u. 151.
VII. ALGYÕI REPÜLÉSTÖRTÉNETI EMLÉKNAP ÉS HÕSÖK NAPJA:
10 órakor koszorúzás és megemlékezés az emléktáblánál.
CSALÁDI GYERMEKNAP:
9 órától 15 óráig szabadtéri könyvtár.
9 órától 13 óráig arcfestés, kézmûves játszóház, lovas kocsizás.
10 órától 12 óráig aszfaltrajz.
11 órakor a BUDAI BÁBSZÍNHÁZ MAJÁLIS címû elõadása.
13 óra 30 perckor a Szivárvány Óvoda mûsora.
14 órakor az Algyõi Általános Iskola mûsora.
14 óra 30 perckor az algyõi Gyöngyvirág Néptánccsoport mûsora.
15 órakor VSG – KAMARABALETT BEMUTATJA: PIROSKA ÉS A FARKAS címû tánc-mesejátékot.

Nyári táborok a tájházban
Két héten keresztül hagyományos tábort tervezünk, a tavalyi hétfõ-péntek táborhoz hasonló programokkal: torna, fürdõzés, kirándulás, kézmûves foglalkozás, lovaglás, kerékpározás. 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
1.-jétõl Résztvevõk maximális létszáma: 20 fõ turnusonként.
Idõpontjai: június 28. – július 2. és július 5-tõl július 9-ig. Részvételi díj:
7.000 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 teszi 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
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0012 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-tõl július 16-ig és július 19-tõl 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

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

