Algyõi tükör

ALGYÕI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP

ÁRA: 100 Ft

2010. június

Képeslap – az esõrõl
Vigasztalanul esik. Víz fent és lent
és mindenfelé. A víz az úr ezen a
tavaszon és nyárelõn, a hegyvidéken és a síkságon egyaránt, kedves
húgom.
Megbomlott a mértékletesség
aranyszabálya. Májusi esõ arany
ér – tartja a mondás. De mérhetetlen kárt okoz az esõ a mostani májusi mérhetetlen mennyiségben!
Nincs pihentetõbb ritmus a finoman áztató esõ kopogásánál: tetõtéri szobájukban erre a folytonos dobogásra szeretnek elaludni vagy fölébredni a gyerekeink. Ám a mostani esõ beszivárog a cserepek közti réseken, gombákat növeszt a máskor
száraz falakon, megbújik az örökké nedvesnek érzett ruhák szövetében. A zöldnél is zöldebb a kert. Az
erdélyi havasi legelõk, a németországi Feketeerdõ bujaságához hasonlatos az udvaron a gyep, a más
júniusokon aszottsárgaként ismert
gátoldal most harsogó zöld. De (a
koratavaszon tévesen meggynek nézett) cseresznyefánk piros gyümölcsei
már kicsattantak a víztõl, a kisebesedett bogyóik felét barnás pecsétek
rontják. A krumplinak is sok a jóból: „bezabált” a vízbõl és belülrõl
rohad. A virágoskert rózsabokrai
körül és az udvar kövecsei között
kigyomlálhatatlanul szapora a gaz.
Nedvességimádó csigák sokasága
rágja a leveleket, teszi „terülj, terülj asztalkámmá” a kertet a vacsorázni ide járó gólya számára. A
nem létezõ gólyakrónikák termékeny
éve 2010: békák hada táplálja majd
a gólyafikat. Mint ahogy az idén
oly gyér számban érkezett fecskék is
két fészekalja fiókát nevelhetnek,
annyi lesz itt a szúnyog, bizonyosan.
A tócsák, pocsolyák vérszívók felhõivel fertõzik majd a vidéket. Most
az a mondás igaz: Adtál, Uram,
esõt, nincs köszönet benne…
Dörgött, villámlott és leszakadt
az ég – májusban többször is. A május 15-én és 16-án az országon végigvonult vihar volt a legpusztítóbb az elmúlt öt év statisztikái szerint: a biztosítókhoz 19 ezer bejelentés érkezett, 1,7 milliárd forintot fizettek a károk enyhítésére. A legna-

gyobb meteorológiai károkozás éve
lesz az idei.
Megvadult folyamként hömpölygött a máskor kicsi Bódva, soha
nem látott vizet vitt magával a Hernád – tengerré változtatták a folyók Észak-Magyarországot. Járhatatlan utakról, több ezer, otthonából kitelepített emberrõl szóltak a
hírek. „A” víz romboló erejét jól ismeri a Tisza pusztította, de újból és
újból építkezõ Algyõ – az alföldi lavórban. Június elején árvízi veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a mi
megyénkben is. Addigra kilépett
medrébõl, félelmetessé dagadt a
védtöltések közé zártan áradó Tisza.
Víz fakadt Algyõszerte a kertekben is. Így tört utat magának azokban az utcákban, ahol a rövidlátó
haszonlevûség betemette az árkot.
Vízben fulladoztak a zöldség palánták és a gyümölcsfák… A felvég több
utcájában is megteltek vízzel a házak elõtt mélyedõ árkok. Pangott a
víz az eltömített átereszek miatt. Itt
is, ott is akcióztak: átemelõkkel, új
árkok ásásával igyekeztek elvezetni
a fölösleges vizet.
Özönvíz pusztított már máskor
is. Noé bárkát építve menekítette az
élõlényeket, nézett a jövõbe. Az áradástól és aszálytól egyaránt szenvedõ Alföldön most, a sok víz évében
kétségbeesett akciózással szórjuk a
pénzt a védekezésre és kármentésre. Holott évezredes tapasztalat és
a józan ész azt diktálná: ha egyszer
sok, máskor kevés az éltetõ elem,
akkor özönvíz idején tartalékolással mérsékeljük a kárt és készüljünk
az aszályos évekre. A háza elõtti árkot betemetve új területet nyerõ gazda szûklátókörûségéhez hasonlatos,
hogy a kormány víztározók átgondolt építése helyett csak az újabb és
újabb árvízi és belvízi védekezésre
szórja a milliárdokat. A hiábavalóságba beletörõdve cinikusan csak
azt mondhatjuk: errefelé mindegy,
hogy kevés vagy sok esõ esik, kedves húgom, nekünk mindig csak hét
szûk esztendõ jut?
Ölel nõvéred:
Ágnes
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XIX. évf. 6. szám

Virágos Szent János
Virágos Szent János,
Éjszakád világos.
Míg elõtted leszek,
Tiszteletet teszek,

Csak addig világos,
Légy aztán homályos!
(magyar népdal)

Aprók tánca
a faluház nagy színpadán
Az algyõi Szivárvány Óvoda életében
új hagyomány teremtõdött május 25én. Az intézmény gyermektánc csoportjának évzáró mûsorát láthatták
a szülõk, és az érdeklõdõk az algyõi
faluházban. A Cinege, és a Bokréta
tánccsoport elõadásában dél-alföldi
gyermekjátékokat láthatott a közönség, de motívumfûzés és pünkösdi
királyválasztás is szerepelt a mûsorban. A bemutatót vidám össztánc zárta, kiérdemelt taps kíséretében.
Sándorné Vasvári Katalin
óvodapedagógus

Ökoiskola cím az általános iskolánknak
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért bírálóbizottság döntése értelmében
az Algyõi Általános Iskola a 20102013 közötti idõszakra elnyerte az
Ökoiskola címet. Az elismerést június 5-én, Budapesten, a Városmajori Gimnáziumban adták át.
Az Ökoiskola cím adományozása kapcsolódik az ENSZ-nek A
fenntarthatóságra oktatás 20052014 évtizedének elnevezésû programjához. A cím elnyerésével folytatódhat a kiemelt környezetvédelmi szakmai munka, hatékonyabban jelenhetnek meg a fenn-

tarthatóság elvei az oktatási intézményben. A cím az iskola megkülönböztetõ minõségjelzõje, mely
vonzóvá teszi az intézményt a szülõk számára, és pozitív külsõ viszszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára. Az állami kezdeményezésre létrejövõ
hálózat iskolái nagyobb eséllyel
vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
A cím elnyerõje az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bõvül,
a Hálózat programjai segítik szakmai fejlõdését.

A tartalomból
Épül az iskola, a tornacsarnok .............................................................. 2. oldal
Támad a belvíz, segít az önkormányzat ................................................. 3. oldal
Algyõért repül a gyémántkoszorús pilóta .............................................. 7. oldal
Orvosi rendelési idõpontok ................................................................. 14. oldal
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Épül az új iskola Algyõn

Idén május 12-én hivatalos helyszíni sajtótájékoztató keretében
köszöntötte a média képviselõit

kezetkész állapotban van, illetve a
sportcsarnok 12 méter magas pillérei is állnak. Júliusra várhatóan
elkészül az épület szerkezete, a téli idõszakra már csak a belsõ munkák elvégzése várható.
Iván Zsuzsanna, az Algyõi Általános Iskola igazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte: a korszerû, jól
felszerelt tárgyi környezet lehetõséget ad arra, hogy pedagógiai
programjukat megújítsák. Emelt
szintû idegen nyelv, magasabb
színvonalú informatikai oktatásra ad majd lehetõséget, a korsze-

dr. Piri József polgármester. A XXI.
század követelményeinek megfelelõ 16 tantermes, tornacsarnokkal ellátott multifunkcionális épületegyüttes építése rendben zajlik, új települési központ van kialakulóban – fogalmazott a nagyközség elsõ embere.
A tervezés menetérõl Köves András építész, a PÉCSÉPTERV Stúdió Kft. vezetõ tervezõje beszélt,
kiemelte az ökojelleg és a gyermekközpontú megvalósítás elemeit. Mészáros András kivitelezõ
építésvezetõ, a Stradel Konzorcium projektvezetõje elmondta, az
építkezés márciusban kezdõdött
a földmunkákkal és az alapozással. Jelenleg az épület tantermi
szárnyának földszinti része szer-

rû tornacsarnokban pedig több
sportággal ismerkedhetnek meg a
gyermekek, ugyanakkor a versenysport is helyet kaphat.
Algyõnek 2011. február 15-ére
készül el az új iskolája, mely közel
1,7 milliárd forintból – az Európai
Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 200 millió forintos
támogatásával valósul meg. Az épületben 16 tanterem, 6 szaktanterem, 488 négyzetméteres aula, egy
100 fõs étterem, melegítõkonyha,
büfé, 1310 négyzetméteres tornacsarnok és lelátó, igazgatási és orvosi szobák kapnak helyet. Az új
iskolához 50 parkoló és 39 kerékpártároló tartozik majd.
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

Ingatlant szeretne vásárolni?
De nincs elegendõ pénze?
Hívjon bizalommal, segítek!
Megoldom problémáját!
Érdeklõdni: 06-20/933-8454

Szünet a hivatalban

Országos viszonylatban is egyedülálló építkezés valósul meg
Algyõn a Sport és a Tiszavirág utcán. A 47-es számú fõútról, a Borbála Fürdõvel szembeni területen
már jó láthatók a sportcsarnok 12
méter magas pillérei.

Július 1-jén, csütörtökön a Polgármesteri Hivatal, a Köztisztviselõk
Napja miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel!
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Hogyan használjuk a megújult hulladékudvart?
Az algyõi hulladékudvar üzemeltetésével május 1-jétõl a Gyeviép
Nonprofit Kft-t bízta meg az algyõi
önkormányzat. Így a Kuktor közi
hulladékudvarban lehetõséget biztosít az algyõi háztartásokban összegyûjtött szemét elhelyezésére. Ennek mennyisége napi 1 m³ lehet,
szelektíven válogatva. A háztartási
szemetet a hulladékudvar kezelõjének utasítása szerint kell lerakni.
Térítésmentesen vehetik igénybe
a hulladékudvart az algyõi lakosok.
Csoportosítani kell a hulladékfajtákat. A papír hulladék (írólapok,
iratok – mûanyag iratfedél nélkül,
újságpapír, rajzlapok, csomagolópapír, hullámpapír, kartonpapír, papír
anyagú csoki papír külsõ része, tönkrement könyvek, szórólapok, prospektusok, kartondoboz széthajtogatva – hungarocell betét nélkül) nem
tartalmazhat használt papír zsebkendõt, törlõkendõt, szalvétát, szennyezett papírt, csoki papír alufólia részét.
A mûanyag hulladék (üdítõs és ásványvizes flakon, nylon zacskó, nylon
szatyor, PE és PET feliratú üdítõs
flakon, többrétegû italos – üdítõs, kimosott tejes, tejszínes – doboz, mûanyag kupak, mûanyag csomagoló
fólia) nem tartalmazhat festék és veszélyes háztartási vegyszer flakonját,
és egyéb veszélyes anyag dobozát.
Az üveg hulladék (pohár, háztartási
üveghulladék, váza, nem visszaváltható italos és befõttes üveg, ablaküveg
– keret nélkül, egyéb nem veszélyes
anyagot tartalmazó üveg) nem tartalmazhat: tükröt, drótos biztonsági
üveget, szélvédõt, izzót, fénycsövet,
mert ezek veszélyes hulladékok. A

fém hulladék (italos és konzervdoboz, fém háztartási eszköz, egyéb
nem veszélyes fémhulladék) mellett
az építési törmelék (építésbõl, bontásból származó beton, tégla, kõ, törmelék) is elhelyezhetõ, de ez utóbbi
sem tartalmazhat földet, semmilyen
egyéb hulladékot. A komposztálható hulladék (zöldség, gyümölcs, annak szára, levele, növényi szára, levágott fû, lenyesett ág, lehullott falevél) nem tartalmazhat kötözõ anyagot, fóliát és egyéb mûanyag hulladékot, papírt, üveget, fémet, törmeléket, egyéb háztartási hulladékot,
egyéb ismeretlen anyagot, szemetet.
A lom hulladék (bútor, építkezésbõl,
bontásból származó egyéb hulladék,
ruhanemû, megunt használati tárgy,
játék, nem komposztálható fa hulladék, egyéb, nem hasznosítható mûanyag hulladék) nem tartalmazhat
kommunális hulladékot, veszélyes
hulladékokat.
A hulladékudvar minden nap 6tól 22 óráig tart nyitva.
A veszélyes hulladékok befogadásának kialakítását most végzik. A veszélyes hulladékok típusait és kezelésük, lerakásuk szabályait az Algyõi
Hírmondó következõ számában ismertetjük.
További információ kérhetõ: a polgármesteri hivatalban Ludányi Attilától 2 telefonszám: 62/517-517/129.
mellék, vagy a ludanyi. muszak@
algyo.hu e-mail címen; illetve a
GYEVIÉP Nkft. ügyvezetõ igazgatójától, Katona Antaltól a 62/267-567 telefonszámon, vagy a gyeviep@algyo.hu
villámposta címen; továbbá a település www. algyõ.hu címû honlapján.

Általános mezõgazdasági összeírás
A Központi Statisztikai Hivatal értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a
2010. évi XXIV. törvény elõírásai
alapján általános mezõgazdasági
összeírást hajt végre 2010. június
1–21. között.
Az összeírás célja, hogy a magyar
mezõgazdaságról pontos és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére. Az összeírók valamennyi településen gyûjtik az ada-

tokat, amelyek a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célra használhatók
fel. Az adatszolgáltatás kötelezõ!
Kérik, fogadják bizalommal az
igazolvánnyal ellátott összeírókat,
legyenek segítségükre az összeírás
gyors és szakszerû lebonyolításában.
Ingyenesen hívható zöld szám:
06-80-200-224
Központi Statisztikai Hivatal

Áramszünet
Az áramszolgáltatás minõségének
javítása érdekében az EDF
DÉMÁSZ hálózati munkát végez,
ami miatt áramszünet várható
Algyõn június 11. (péntek) 8–16

óra között a Géza utca 7–17., 4–16.
szám, a Kastélykert utca 49–57.,
20–46. szám, Piacté környékénr.
Az algyõiek megértését és türelmét
elõre is köszönik!
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Önkormányzat

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Szerdánként 14–17 óra között fogadóórára várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi Algyõ Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750,
Algyõ, Kastélykert u. 40.).
Június 2., június 16., június 30.:
dr. Piri József polgármester;

június 9., június 23.: Molnárné
Vida Zsuzsanna alpolgármester várja
az érdeklõdõket.
INFO: polgármesteri hivatal, tel.:
62/517-517, ph@algyo.hu, www.
algyo.hu.

Esélyegyenlõségi intézkedések
Cél az egyenlõ hozzáférés
Az egyenlõ esélyek biztosítása az Európai Unió és hazánk mint tagállam, egyik legfontosabb politikai célja. Az egyenlõ esélyek biztosítására
irányuló közösségi politika az európai integráció kezdete óta napirenden szerepel. Ennek megfelelõen
Algyõ Nagyközség Önkormányzata, a polgármesteri hivatal és a közoktatási intézmények is – az egyenlõ bánásmód követelménye tekin-

tetében – az esélyegyenlõségi jogsérelmet elszenvedõk számára e jogsérelmekkel szembeni fellépés eszközrendszerét biztosítják. Az algyõi
önkormányzati testület elfogadta a
település közoktatási esélyegyenlõségi és intézkedési tervét a 20102013. idõszakra. A dokumentum elérhetõ Algyõ hivatalos honlapján a
www.algyo.hu/onkormanyzat/strategi
ak, koncepciók menüpont alatt.

Minõségirányítási Program
Cél a közoktatási intézményrendszer megújítása
Algyõ Nagyközség Önkormányzati
Minõségirányítási Programja (ÖMIP)
a 2009-2013. közötti idõszakra szól.
Az ÖMIP az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza
meg a fenntartó elvárásait az egyes
intézményeknek ezzel kapcsolatos
feladatait, a közoktatás rendszerének és más ágazatoknak (gyermekés ifjúságvédelem, szociálpolitika,
munkaerõ-gazdálkodás, közmûvelõdés, egészségügy) kapcsolatait, továbbá a szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenõrzések rendjét.
Az épülõ, a XXI. század igényeinek
megfelelõ többfunkciós 16 tantermes új

általános iskola építése kapcsán a fenntartó – az érintett szakemberek bevonásával – újrafogalmazta az algyõi Szivárvány Óvoda és az Algyõi Általános Iskola minõségirányítási rendszerét. Az ÖMIP
tartalmazza többek között a helyi közoktatási rendszer minõségirányítását, a
minõségfejlesztés rendszerét, az óvodai
és iskolai feladatokat, a fenntartói irányítás keretében tervezett ellenõrzések rendjét és határidejét, a nyilvánosság és tájékoztatás formáit.
A dokumentum elérhetõ és olvasható Algyõ hivatalos honlapján a
www.algyo.hu/onkormanyzat/strategia
k, koncepciok menüpont alatt.

Árvíz és belvíz
A küldöttség itthon maradt
Négyszer-ötször több esõ esett idén
májusban, mint más tavaszokon. A Tisza áradása mellett a belvíz Algyõn
is gondokat okoz. Május utolsó és június elsõ napjaiban a belvíz ellen kellett védekezni – többek között – a
Tutaj, a Ladik, a Vadvirág utcában,
mert állt a kertekben a víz. A Fûzfa
utcában a járda volt használhatatlan,
de a Kastélykert és a Téglás utca keresztezõdésében se tudott elfolyni a
víz, elborította a bolt elõtt a járdát is.
A belvízhelyzet felmérése után az önkormányzat vezetõi úgy döntöttek: a
németországi testvértelepülés ünnepére hivatalos algyõi küldöttség nem
utazik el, a nagyközség mozgósította erõit a minden irányból támadó víz

elleni védekezésre – tudtuk meg
Molnárné Vida Zsuzsannától. Az alpolgármester hozzátette: a súlyos belvíz
helyzet miatt különösen fájdalmas,
hogy bár elismerték indokoltságát,
de – a pénzforrás elapadása miatt –
mégsem nyert, hanem úgynevezett
tartalék listára került a nagyközségi
önkormányzatnak az a pályázata,
amelynek támogatásával elsõ ütemben épp azon a területen kívánják
rendbe hozni a vízelvezetõ árkokat és
csatornákat, ahol most a legtöbb kárt
okozza a belvíz. A május végi – június eleji vészhelyzetben a csatornák,
árkok kitisztításával, átemelõkkel igyekeztek segíteni a felesleges víz elvezetését Algyõ belterületérõl.
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Algyõn minden ötödik lakos gyerek
Több mint harminc témát vitatott
meg május 26-i ülésén Algyõ önkormányzati testülete. A képviselõk
munkáját dr. Piri József polgármester irányította.
Saját rendeletei közül az önkormányzati képviselõ-testület módosította az idei költségvetésrõl szólót,
amit az elõzõ ülés óta felmerült munkák és a számviteli szabályok indokoltak. Az algyõi intézményekben biztosított étkezés díja változott, ezért két
helyi rendeletet is korrigálni kellett.
Ugyanakkor a szolgáltatás teljesítésére Algyõ önkormányzata közbeszerzési pályázattal keres szolgáltatót.
Segítség a hátrányos helyzetûeknek
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról tájékozódtak a
képviselõk. Megállapíthatták: a múlt
év végén az 5308 lakosú Algyõn minden ötödik ember 18 éven aluli. A
gyermekek egészségi állapota nem
tér el az országos átlagtól: jellemzõ
az elhízás, az asztma, az allergia és a
gerincferdülés. A betegségek oka: az
ismeret- és pénzhiány. Az utóbbi
gondon némileg segít, hogy az önkormányzat 164 gyereket (a korosztályhoz tartozók 15 százaléka) rendszeres támogatásban, míg 30 kicsit
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesít. A rendszeres segítséget az alacsony jövedelmûek közül a rokkant, vagy egyedülálló, alacsony iskolázottságú szülõk igényelnek. Az önkormányzat a gyermekintézményi díj átvállalásával, bérlettámogatással is segíti a gyereket nevelõ családokat. Tavaly összesen jóval több mint 6 millió forintot kaptak a gyerekes családok. Ugyanakkor a gyermekjóléti szolgálat 19 kiskorú gondozásában segített, 4 gyermeket védelembe vett a múlt évben.
A védõnõi szolgálat 341 kisgyerek
fejlõdését kíséri figyelemmel, 6 családnál észlelt gyermekvédelmi problémát. A Bóbitába fölvett 25 bölcsis
közül 3 hátrányos helyzetû; a Szivárvány 177 ovisa közül 30 hátrányos,
3 halmozottan hátrányos helyzetû; a
291 algyõi iskolába járó diák közül
74 hátrányos, 27 halmozottan hátrányos, 12 veszélyeztetett helyzetben
él. A jelzõrendszer jól mûködik, annak tagjai – az ifjúság- és gyermekvédelmi felelõsök, a védõnõk, a családvédelmi és a gyermekjóléti családgondozó – rendszeresen találkoznak, informálódnak. Tapasztalatuk
szerint folyamatosan emelkedik az
anyagi problémákkal küzdõ, ezért a
gyermekekkel kifogásolhatóan törõdõ családok száma Algyõn is. Erre figyelmeztet az is, hogy az algyõi diá-

kok 23 százaléka küzd magatartási
és beilleszkedési problémákkal, a
jegyzõ – a rendõrség és ügyészség
jelzése alapján – 2 családból 2 gyermeket védelembe vett. A helyzet változtatása érdekében szükséges tennivalókról is megállapodtak a képviselõk: ifjúságvédelmi stratégiát dolgoznak ki, támogatják a tinédzserek
kulturált szórakozását ösztönzõ kezdeményezéseket, a sikeres és eredményes fiatalokat.
Óvoda és iskola
Belsõ ellenõrzéseinek eredményeirõl, az idei segélykeret eddigi felhasználásáról, a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás tavalyi munkájáról is tájékozódott az önkormányzati testület. Ez utóbbi szervezet szolgáltatásai közül Algyõ önkormányzata is igénybe veszi például
a gyógypedagógus, a logopédus, a
nevelési és pályaválasztási tanácsadó, a gyógytestnevelõ munkáját.
8 csoport indítását engedélyezte
a 2010-2011. nevelési évre is az önkormányzat Szivárvány óvodájában.
Ennek oka részben az, hogy a jogszabályok lehetõvé teszik, hogy már
a 2,5 éves gyerek is ovis legyen. Az
itteni gyermekóvóból elballagó 47
nagycsoportos közül 43 az algyõi iskolában lesz elsõs; a Szivárványban
– az új kiscsoportosokkal együtt –
szeptembertõl 185 ovissal foglalkoznak, 8 csoportban. Ezen kívül referencia intézménnyé nyilvánították
az algyõi óvodát és iskolát is, továbbá a képviselõk módosították mindkét intézmény alapító okiratát.
Új játszótér és járda
Csatlakozott Algyõ a szeptember
16-22. közötti idõszakra hirdetett
Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez. A Pesti utcai játszótér korszerûsítését határozták el a képviselõk. Foglalkoztak a Kastélykert
utca 49. szám alatt kialakítandó
szolgáltatóház beruházás, illetve
az intézmények felújításának idõszerû gondjaival is. Az idei járdaprogram részeként a Bartók Béla utca keleti oldalán (a Fõ tér és
a Kastélykert utca közötti szakaszon), a Bányász utca nyugati oldalán épül és újul meg a „gyalogosok útja”.
Zárt ajtók mögött esett szó néhány csatorna eladásának lehetõségérõl, illetve az úgynevezett régi strandterület hasznosításáról, továbbá az AKTV Kft., a GYEVITUR
Kft., a Gyeviép Nonprofit Kft., valamint az Algyõ Park Kft. múlt évet
értékelõ beszámolójáról.
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Bóbita hírcsokor
Térítési díj. A gyerekek napközbeni ellátásának térítési díját az
algyõi Bóbita bölcsõdében július
13-án (kedden), augusztus 24-én
(kedden) fizethetik be a szülõk.
*
Új összegek. Május 1-jétõl a bölcsõdei térítési díj összege 345 forintról 365 forintra emelkedett.
*
Szülõi értekezlet. Június 16-án,
szerdán 17 órai kezdettel szülõi
értekezletet tartanak a 2010–2011.
nevelési évben bölcsõdébe induló gyermekek szüleinek.
Téma: a bölcsõde kezdéséhez
szükséges dokumentációk; beszoktatás idõpontjának egyeztetése;

információk; szülõi kérdések megválaszolása.
*
Szünet. A Bóbita bölcsõde a nyári takarítási szünet miatt augusztus 1–22. között zárva tart.
A gyermekeket augusztus 23-án
reggel 6 órától fogadják a gondozónõk.
*
Létszám. Jelenleg a bölcsõdébe
27 kisgyermek számára igényeltek a szülõk bölcsõdei ellátást. A
2010–2011 nevelési évben 26 helyre 34 kisgyermek elõjelentkezését regisztráltuk. 2011–2012 nevelési évre eddig 17 gyermek jelentkezett.

Ovisok a tájházban
Az óvodások meglátogatták az algyõi tájházat.
„Amikor elérkezett az indulás
napja, Szilvi néni már várt minket. Elõször a konyhába léptünk
be, itt a gyerekek sok ismerõs tárgyat fedezhettek fel, amit már láttak a nagymamájuknál vagy
a dédinél. Volt olyan tárgy,
amit nem ismertek. Így
például a „kantát”, amivel a szüleim az „új iskolai kútról” hozhatták volna haza az ivóvizet. Miután jól körülnéztünk a konyhában, beléptünk a szobába. A fiúkat rögtön megragadta az írógép látványa, azt nézegették sokáig. A lányokat a babakocsi, a kiállított régi ruha érdekelte. Elõször
csak bátortalanul, majd egyre bátrabban tették fel kérdéseiket.

Hogy mit mire használtak régen,
hogy miért olyan magas az ágy.
Szilvi néni megmutatta nekünk,
hogy a matrac szalmával van kibélelve, és dunnával takaróztak
régen, azért olyan magas a „vetett ágy” A vendégkönyvbe minden gyermek belerajzolta a
jelét. Kifelé menet, a tájház udvarán megnéztük
a kiállított eszközöket: a
tûzoltókocsit, a lovas
szerszámokat. A gyerekek az udvaron még játszottak egy kicsit, majd elbúcsúztunk
és sok új élménnyel gazdagodva
tértünk vissza az oviba.
Köszönjük Szõkéné Bera Szilviának, hogy bemutatta nekünk a tájházat, és türelmesen válaszolt a
gyerekek kíváncsi kérdéseire.”
Katica csoport
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Kirándulás a „kecske farmon”
Májusban a kompetencia alapú
nevelés tématerv javaslatai közül
a 4–5 éves korosztály számára a
Föld 5-ös témakört dolgozta föl a
Katica csoport. Az „állatok és kicsinyeik” címû anyag ismeretátadása természetes környezetben
történt.
Május 14-én a Katica csoportos
gyerekek útra keltek, hogy meglátogassák Farkas Imre bácsi kecske farmját. Elkísért bennünket néhány szülõ illetve nagyszülõ is.
Amikor odaértünk letettük a hátizsákokat és már mentünk is a
karámokhoz. A kecskék szelídek
voltak így a gyerekek meg tudták
simogatni azokat, egy fehér kis gidát kivett nekünk Imre bácsi, majd
megmutatta nekünk, hogy honnan szedjünk füvet, amivel meg
is etethettük a kecskéket.
A házigazda finom kóstolóval
kedveskedett nekünk. Kaptunk
kecsketejbõl készült kakaót és megkóstolhattunk kétféle kecske sajtot is, natúr és füstölt ízût. Amíg a
gyerekek kóstolgatták a kecsketejbõl készült finomságokat „szelle-

mi táplálékot” is kaptunk. Elmondta nekünk, mit, és hogyan hasznosít a kecske tartás során. Mivel
táplálkoznak az állatok, milyen
gondozást igényelnek, mit hasznosítunk belõlük. Megtudtuk, hogy
milyen fajta kecskéket tart, most
hány darabból áll az állomány, hol
található a tejüzem, és milyen sokféle sajtot készítenek ott. A kóstoló után még egy simogatásra viszszamentünk a karámokhoz, megcirógattuk a kecskéket, majd elbúcsúztunk vendéglátónktól és indultunk vissza az óvodába.
Sok új ismerettel gazdagodhattak a gyermekek az állatgondozással, az állatok hasznosításával
kapcsoltban, igyekeztünk kihasználni a helyi sajátosságainkat a falusi környezet adta lehetõségeket.
A Katica csoportos gyerekek nevében köszönjük Farkas Imrének,
hogy fogadott minket, Kovácsné
Süli Mónikának pedig a kirándulás megszervezését.
Patakiné Laczik Etelka
Óvodapedagógus

Szakmai nap Budapesten
A Magyarországi Montessori Egyesület bázisóvodájában, Budapesten
május 21.-én szakmai tapasztalatcserén vett részt óvodánk kollektívája.

gyerekek. Halk zene hangja mellett
a szokásos „csendjáték” után, meghitt szakmai beszélgetésre került sor.
A beszélgetés során alkalmunk nyílt
a budapesti kollega nõkkel gyakor-

A kedves fogadtatás után körbejártuk a Montessori pedagógiának
megfelelõ környezetben berendezett csoportszobákat. Csöndes, családias légkörben, ismert, és számunkra új eszközökkel tevékenykedtek a

lati tapasztalatok cseréjére a Kompetencia Alapú Programcsomag és
a Montessori módszer együttes alkalmazásának lehetõségeirõl.
Bai Istvánné
óvodapedagógus

Játszó délelõtt Bóbita bölcsibõl a Szivárvány Óvodába
Június 15-én délelõtt 10 órától
szeretettel várják az óvó nénik a
leendõ óvodás gyermekeket a
Szivárvány Óvodába. A játszó délelõttön a gyerekek megismerked-

hetnek az óvodával, délután 16.30
órától pedig a Kedves Szülõket
várjuk az elsõ óvodai Szülõi értekezletre.
Óvó nénik

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor
személyautó motorkerékpár
gumiszerelése, javítása, centrírozás
Teljeskörû felújítás. Autókozmetika kárpittisztítás
Új és használt gumik forgalmazása. Akkumulátorok értékesítése.
Pontos, megbízható munkavégzés!
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.:06-20/455-83-00
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A gyevi rántott pontynak nem volt párja
Közkincs a kompetencia alapú oktatás
A KözOKA XXI. „Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák
alkalmazása a szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében” címû
pályázati projekt záró konferenciáját május 26-án Szegeden, a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakiskola és
Szakközépiskola nagytermében
tartották.

A Hansági és az algyõi iskola
közös pedagógiai projektjét Retkes Zsolt, az Algyõi Általános Iskola pedagógusa is összegezte. A szegedi Makkosházi Általános Iskola igazgatója a hidegtálas bankett
szervezése és lebonyolítása címû
oktatási modult mutatta be, míg
az Alsóvárosi Általános Iskola szakembere az alternatív pedagógiák
alkalmazásáról szólt. Szüreti hagyományokat, szokásokat elevenítettek fel a Fekete István Általános Iskola szakembere, a szegedi Jerney János Általános Iskola
pedagógusai pedig a falusi turizmus alapjait tanították meg a gyerekeknek. A program különlegessége volt a Balástya – Ópusztaszer
Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolájának és
Óvodájának beszámolója: Népek
és kultúrák témakörben a gyermekek Indonézia kultúrájával találkozhattak.
A konferencián elhangzott: meg
kell ismertetni a szülõkkel, döntéshozókkal a kompetencia alapú oktatás lényegét, hiszen a fenti pedagógiai módszereket alkalmazó
intézményekbõl kikerülõ gyermekek jobb tanulmányi eredményekkel, bõvebb ismeretanyaggal, nagyobb szaktudással kezdhetik meg
középiskolai éveiket. Az alternatív
pedagógiák alkalmazásával a gyermekek szakmai képességei is erõsíthetõk, pálya- és szakmaválasztásuk biztosabb és eredményesebb.

Honfoglalás kori halásztelepülésként mutatta be Algyõt az iskolája az úgynevezett „karácsony- és
halprojekttel” Retkes Zsolt beszámolójából a szakemberek megtudhatták: a 7. és 8. évfolyamos algyõi
tanulók miként bõvíthették ismereteiket a több mint 8 tantárgy ismeretanyagának összevonását alkalmazó alternatív „kompetencia
alapú oktatás” segítségével. A két
projektgazda: Retkes Zsolt és Ficsór
Barnabás tanár. Irányításukkal a
gyerekek megismerkedtek az adventi népszokásokkal, miközben
megtanultak egy karácsonyi menüt összeállítani és elkészíteni annak minden konyhatechnikai,
költségvetési és protokolláris szabályával együtt. Kézmûves munkáiknak pedig a 3. régiós karácsonyi vásár adott helyet. A „halprojekt” igazi különlegességnek
számított a bemutatkozások sorában: az algyõi gyerekek megismerkedtek az õsi gyevi halászszakmával, Barta László, az Algyõi
Halászcsárda tulajdonosának irányításával kipróbálhattak konyhai
és éttermi feladatokat, pályaválasztási tanácsokat kaptak. A nap
végén a gyevi csárda tulajdonosa
halászlével lepte és vendégelte
meg kis tanítványait.
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Nagycsoportosok búcsúzója
„Gyermekkorunk szép emléke,
óvódáskor néhány éve / Emlék lesz
már holnap, ezek a kis versikék az
emlékekrõl szólnak…” Így kezdõdött május 28-án a Szivárvány
Óvoda nagycsoportosainak, rendhagyó ballagó ünnepsége az algyõi faluházban.
A nagy mackók békésen ültek
margaréta csokorral a kezükben a
szépen feldíszített színházteremben. Mi pedig izgatottan vártuk a
vendégeket. A nagyterem zsúfolásig megtelt anyukákkal, apukákkal, nagyszülõkkel, rokonokkal,
ismerõsökkel.
Az ünneplõbe öltözött Maci, és
Margaréta csoportosok játékaik-

kal, dalaikkal a nézõkben is felelevenítették a régi szép emlékeket,
valamennyien újból gyermekek
lehettünk
A Napraforgó, és Katica csoportos gyermekek versekkel, táncokkal köszöntek el a leendõ iskolásoktól.
A nagycsoportos óvodások a
Boldog Gyermekkor Alapítványtól „Szivárvány ovis” emblémával
nyomdázott pólót kaptak emlékbe. A szülõk tûzijátékkal díszített
tortával és finom sütikkel kedveskedtek a gyermekeknek. Mindenki számára emlékezetes délután
volt ez.
Óvónõk

Ünnepi gyermekhét az óvodában
A hanságis szakemberek és tanulók segítségével az algyõi gyerekek megtanulták elkészíteni és
feltálalni a filézett sült pontyot és
rántott halat. A Tiszában élõ halak „tablóját” összeállítva „halas”
receptgyûjteményen is dolgoztak,
akváriumot készítettek, Fehér tói
tereptúrán vettek részt és gyermeknapi horgászversenyen is indulnak – miközben védik és óvják
közös környezeti értékeinket, és
szõke folyónkat, a Tiszát.
B. L. N.

Emlékezetes mesejátékkal kezdõdött az óvodások gyermeknapi
rendezvény sorozata.
A Micimackó vándor színház
elõadásában Vitéz László címmel
mesejátékot nézhettek a gyerekek
az óvoda udvarán berendezett szabadtéri színpadon.
Csütörtökön délelõtt, a közös zenés reggeli torna után az óvó nénik
játékos jelenete tette mulatságossá
a napot, melynek címe: Kötélhúzás
volt. A program változatos sportve-

télkedõvel folytatódott. A gyerekek
örömmel próbálták ki az új rollereket, amelyet az Algyõ Sportjáért közalapítványtól kaptunk.
A délutáni gazdag program
nagy élményt nyújtott a gyermekek és a szülõk számára egyaránt.
Zsákba macska, arcfestés, papírsárkány készítés, homokvárépítés, óriás buborékfújó, színesítette a programot, kókusz golyó, citromos limonádé és vidám zene
tette emlékezetessé e délutánt.
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Sport és egészség

Települési sportmajális
Eredményes standröplabda bajnoksággal
A május 2-i sportmajálison, a
Sportközpont és a Borbála Fürdõ
területén tartott megmérettetésen
sportolók és gyermekek vettek
részt. Az Algyõi Sportkör focibajnokságot, az Algyõi Általános Iskola pedagógusai játékos ügyességi vetélkedõt szerveztek.
A Borbála Fürdõ és az Algyõ
Sportjáért Közalapítvány második
alkalommal rendezte meg a Strandröplabda Bajnokságot. A játékot
Páder Balázs vezette.Eredmények: 1.
helyezett: „BOGDÁNOK” csapata
(Bogdán Tamás, Péter, Gábor, Gyuris Márk), 2. helyezett: „MINDEGY”
csapat (Canjavec Eszter, Tamás, For-

gó Gábor, Borbás Annamária), 3. helyezett: a „BORBÁLA” csapata
(Zsura Zoltán, Tari Endre, Tóth István, Bakó Zsuzsanna, Szabó Beáta,
Magosi Krisztina, Bereczné Lázár Nóra), 4. helyezett: „VÁSÁRHELYI
TIGRISEK” csapata (Baranyai Ágnes, Kandó Franciska, Róbert, Zsombor, Baranyainé Kovács Ágnes).
Köszönet a rendezvény támogatóinak: Algyõ Nagyközség Önkormányzata, Algyõi Sportkör,
Algyõ Sportjáért Közalapítvány,
Gyevitur Kft. – Borbála Fürdõ,
Szivárvány Óvoda, Algyõi Általános Iskola, GYEVIÉP NKFT.
Magosi Krisztina szervezõ
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Évkezdet: elsõ helyen az algyõi ladacross versenyzõ
Megkezdõdött a 2010-es év ladacross bajnoksága. Az elsõ fordulót április 18-án tartották Pusztaottlakán, ahol Berkes István (Algyõ)
kategóriájában az elsõ helyet szerezte meg, nem kis izgalmak közepette. A nap végén induló flúgos futamon – ahol az öszszes kategóriából a dobogós eredményt
elért autók egy futamon indulnak,
megmérették a kategóriák közti
különbséget – István szintén a dobogós harmadik helyezést hozta
haza.
A második fordulót május 2-án
rendezték Tótkomlóson. Ez alkalommal közel 52 fõs baráti társaság, segítõk és szurkolói is elkísérte a versenyzõt a megmérettetésre. Nem kis segítségükkel Ist-

ván ismét az elsõ helyet tudhatta
magáénak.
Támogatók, akik segítségével,
mindez megvalósulhat: Wolf Motor AMSE Egyesület – Szatymaz,
Algyõ Nagyközség Önkormányzata – Algyõ, ARB Classic Kft. –
Bakos mûhely – Algyõ, Algyõi Halászcsárda – Algyõ, Juci Turi – Szeged, Eddy desing – Algyõ, Laguna
sörözõ – Algyõ, Algyõi Faluház –
Algyõ, Varga Antal – Algyõ, Délút Kft – Algyõ, továbbá segítõk és
barátok, akiknek ezúton is köszönik a bátorítást.
A legközelebbi megmérettetés
június 13-án lesz Pusztaottlakán.
A szervezõk minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.
Gáli Ágota, Bereczné Lázár Nóra

Hírek a Lovasudvarból

Algyõi off-roadosok
Európa legnagyobb nemzetközi versenyén
Idén 24. alkalommal rendezték meg
Európa legnagyobb terepjáró-autós
találkozója Somogybabodban, az
500 lelket számláló Somogy-megyei
faluban. Megújult és kibõvült a nemzetközi szervezõ gárda, az ország
minden pontjáról, így Algyõrõl is
fogadták a versenyzõket. A pünkösdi somogybabodi nemzetközi terep-

járó fesztiválon az algyõi Off - Road
Klub versenyzõi 3 autóval, 6 fõs legénységgel indultak és szerepeltek
jó eredményekkel. A felkészülés folytatódik, így idén is izgulhatunk és
szurkolhatunk az algyõi fiúknak –
és természetesen a lányoknak.
Molnár Zoltán,
az Off - Road Klub elnöke

Közel hatvanan a méhnyak-rákszûrésen
A Magyar Posta kezdeményezésével és támogatásával országos akció vette kezdetét: a kistelepüléseken élõ nõk egészségmegõrzését
támogatják méhnyak-rákszûrésre
kialakított mobil szûrõállomás térítésmentes mûködtetésével.
A szûrõállomás május 3-án várta az érintett nõket – Algyõn 59-en
vettek részt a „létfontosságú” szûrésen. Elmondható, hogy szemléletváltás következett be: a korábbi
évek passzivitásával szemben :idén
sokkal több érintett jelent meg az
ajánlott orvosi vizsgálaton.

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a Magyar Posta Zrt.-nek
az ingyenes lehetõségért, Saliga
Józsefnének a szervezési munkálatokért. Köszönet illeti dr. Varga József
szülész-nõgyógyász munkáját, az algyõi védõnõk: Gyarmati Ibolya és
Nagyné Kecskeméti Klára segítségét.
Az elõforduló szervezési hibákért
és megnövekedett várakozási idõért
elnézést kérnek a szervezõk. A települési egészségtervet felülvizsgálata: az elkészülõ szûrési program
részeként az algyõiek teljes és folyamatos szûrési vizsgálata várható.

Jól kezdték az idei évet az Algyõi
Lovasklub versenyzõi, hiszen az
országos és megyei bajnokságokról szép eredményekkel térhettek
haza. Eredmények: április 3.,
Zsombó, díjugrás – Mágori Szófia
II. hely; április 6., Budapest, díjugrás – Zajzon András – I. hely, április 17., Mezõhegyes, díjugrás –
Zajzon András – I. és III. hely; április 24., Újszentiván, Gyeposz –
Balázs Dóra – I. hely, Pigniczki Kata – III. hely, Bakos Dorina – II., III.
hely; május 7–9., Páty, díjugrás Zajzon András – III., IV. hely; május 8., Szentmihály, fogathajtás –
Vér Szilveszter – I., III. hely; május
23., Békéscsaba, díjugrás – Zajzon
András – I., III. hely.
A versenyzõknek gratulálunk és további szép sportsikereket kívánunk!
*
Az Algyõi Lovasklub ezúton tájékoztatja az érdeklõdõket, hogy a tava-

lyi nagy sikerre való tekintettel idén
is megrendezi nyári lovastáborát
június 21–25. között (hétfõ-péntek). Emellett elõzetes idõpont
egyeztetés szerint folyamatos lovagoltatással, kocsikáztatással lovaglással is várják az érdeklõdõket.
*
Az Algyõi Lovasnapokra – idén augusztus 14. (szombat) és 15. (vasárnap) – várják a vendégeket, a
megszokottól eltérõ helyszínen: az
Algyõi Szabadidõközpont területén, a Téglás utca 151. szám alatt.
Színes programokra, díjugratásra,
fogathajtásra, sztárvendégekre és
egyéb meglepetésekre számíthatnak a rendezvényre kilátogatókat!
*
A rendezvényekrõl bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Bakos Istvántól, az Algyõi Lovasklub elnökétõl, akinek mobiltelefon száma: 30/223-0017; illetve a www.algyo.hu. Települési onlapon.
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Algyõ színeiben a gyémántkoszorús pilóta
A Magyar Vitorlázórepülõ Szövetség szervezésében július 20–augusztus 7. között Szeged ad helyszínt a
vitorlázórepülõ világbajnokságnak,
ahol több mint 34 ország 150 pilótája mérheti össze tudását 3 kategóriában: a 15 méteres „rohanó”, a 18
méteres, valamint az „open” kategóriában. A Szegedi Reptéren meghirdetett világbajnokságon vendéglátóegységek, családi repülõs programok, filmvetítések és monitoros
nyomon követés várja a vendégeket. A magyar válogatott 7 fõs keretében találunk vb-címvédõt: a budapesti Gulyás György 2008-ban Berlinben szerezte meg az elsõséget a
15 méteres kategóriában, jelenleg
pedig az összvilágranglista éllovasa.
De világcsúcstartóval is találkozhatunk: a szintén fõvárosi Hegedûs László az open kategóriában indul, és
két éve Namíbiában 1250 kilométeres háromszögpályán sebességi világrekordot repült. A Csongrád megyeiek mellett (a szatymazi Szabó Péter és a pusztaszeri Tülkös János az Alföldi RepülõKlub Szeged, az algyõi
Tamás Ferenc a Szegedi Repülõklub
tagja) békéscsabai (Laurinyecz Sándor)
és újabb budapesti (Verebélyi Zoltán)
pilótát is.
A rendezvény lebonyolításában
segítséget nyújtanak a Szegedi Repülõ Egyesület Délvidéki Aero Club
1930. tagjai is. Az ide VB különlegessége, hogy a kétszeres nemzeti
bajnok, az EB-n versenyszámokat
nyert gyémántkoszorús pilóta, Tamás Ferenc Algyõ színeiben indul a
neves megmérettetésen. Az 1992
óta repülõ fiatal pilóta az algyõi repüléstörténeti emlékek felelevenítésében és a sportág fiatalokkal történõ megismertetésében látja a vitorlázórepülés jövõjét és a növekvõ
szakemberhiány megoldását. A „Síkvidéki Repülõ Sportegyesület (Algyõ1930) (6750, Algyõ, Téglás u. 151.)
elnökeként, alapító tagjaként, mint
a magyar válogatott kerettagja,
Algyõrõl elsõként indul világbajnokságon a nagyközség színeiben. A szegedi versenyt követõen 2013-ban
Argentínában, a dél-amerikai világbajnokságra készül a fiatal pilóta.
„Algyõ a vitorlázórepülõk Eldorádója” – hirdette a Népújság 1941.
októberi számában.
Az algyõieknek nem kell bemutatni a magyar repüléstörténet legfontosabb eseményeit: a Horthy
Miklós Nemzeti Repülõ Alap meghatározó beruházásaival lett teljessé az 1930-as évektõl az algyõi reptér, itt született a késõbbi szegedi
sportrepülés. A régi „hangár” mel-

lett a szabadidõközpont fõépületére kihelyezett emléktábla és a minden évben megrendezésre kerülõ
Algyõi Repüléstörténeti Emléknap
méltó emléket állít a gyevi repülés
történetének. A Honvédelmi Minisztérium iratai szerint 1930. májusától találkozni a Délvidéki Aero
Club bélyegzõjével – az alakuló ülésen megjelent többek között dr. József Ferenc fõherceg, a Magyar Aero
Szövetség elnöke, dr. Aigner Károly
fõispán és Kogutowicz Károly professzor is. Az idõsebb generáció még
emlékszik arra, hogy itt tanult „repülni” Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor és hogy kedves repülõs helye volt az algyõi tér Gobbi Hildának.
Az algyõi reptér históriáját egyébként Pusztai János dolgozta fel az
1931-1698. közötti idõszakban – emléket állítva a II. világháború, valamint a sportrepülés és sportejtõernyõzés algyõi áldozatainak.
Hazánk a nemzetközi vitorlázórepülés könyvében is fontos fejezetet foglal el, hiszen Rotter Lajos a magyar és a nemzetközi vitorlázórepülés kimagasló egyénisége volt. A tehetséges mérnök és repülõgéptervezõ, nemzetközi sportpilóta1922ben Ágotay Istvánnal készítette el az
elsõ magyar vitorlázógép tervét.
1923-ban a Feigl-testvérekkel alapította meg a FEIRO repülõgépgyártó vállalatot, melyben megtervezték az elsõ magyar utasszállító
gépet, a késõbbi „Daru”-t. 1936-ban
Rotter, a berlini olimpia alkalmával, saját tervezésû Nemere nevû gépén 3 óra 55 perc alatt 326 kilométer távolságot repült Berlin és Kiel
között, amivel (nem hivatalos) világrekordot állított fel. Rotter Lajos
eredménye is hozzájárult ahhoz,
hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végül is elfogadta a vitorlázórepülést olimpiai számnak.
Az idei VB a vitorlázórepülés hõseinek emléke elõtt tisztelegve már
a XXI. század technikai vívmányai
is megjelennek:, a teljesítendõ útvonal: a Szeged-Békéscsaba – Kaposvár légi út lesz.
A VB alatt a szervezõk szeretettel
várják az érdeklõdõket, családokat,
akik megismerkedhetnek a vitorlázórepülés elméleti és gyakorlati oldalával. Az általános iskolások részére pedig csoportos bejelentkezéssel is látogatható a nemzetközi
megmérettetés.
Ajánlott honlap: www.wgc2010.
hu, www.delmagyar.hu.
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens
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Elsõk között az algyõi kajakosok
Május 21–23-a között rendezték
meg a Paksi Atomerõmû Maraton
Bajnokságot, melyre több mint
1800 nevezés érkezett.
Az algyõi kajakosok ismét méltóképpen képviselték egyesületüket, hiszen Kopasz Bálint 10 kilo-

méteren alig maradt le a dobogó
tetejérõl: az igen erõs mezõnyben
az elõkelõ 2. helyet szerezte meg.
A masters korosztályban 10 kilométeren Demeter Irén országos bajnok lett, Kopasz Péter a 4. helyen
végzett.

Sporttáborok a Borbála Fürdõben
A GYEVITUR Kft. – Borbála Fürdõ közös szervezésében idén is
sokszínû sporttáborokkal várják a
gyermekeket!
A tervezett idõpontok:
Július 12–16.: Labdarúgó- és
úszótábor.
Július 19–23.: SPORT MIX tábor (úszás, strandröplabda, kézilabda, foci, görkorcsolya, kerékpár, labdajátékok stb).

Július 26–30.: SPORT MIX tábor.
Augusztus 2–6.: Ovis sporttábor.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet: Magosi Krisztina testnevelõ,
rek re á ció szer ve zõ, úszó edzõ
+36-30/336-98-53 számú mobilját tárcsázva, vagy a Borbála Fürdõben, annak 62/ 517-520 telefonszámán.

HAJRÁ ALGYÕ!
Június 12. (szombat) 10 óra: Hódmezõvásárhely – Algyõ (U16 focicsapat) mérkõzés (Algyõi Sportkör, Juhász Sándor).
Június 12. (szombat) 12 óra:
Hódmezõvásárhely – Algyõ (U19
focicsapat) mérkõzés (Algyõi
Sportkör, Juhász Sándor).
Június 13. (vasárnap) 8 óra:
Ladacross területi bajnokság
(Pusztaottlaka) (Berkes István)
Június 26–27.: Országos Diák
Olimpia (Sukoró) (Algyõi Sportkör – Kajak-kenu Szakosztály,
Kopaszné Demeter Irén).
SZERVEZÉS ALATT – 13. Eszkimó – Indián Játékok (Sukoró)
(Algyõi Sportkör – Kajak-kenu
Szakosztály, Kopaszné Demeter Irén).
*
Edzések:
Minden héten hétfõn, csütörtö-

kön 16–18 óra: Ökölvívás edzés
(Algyõi Faluház, Kátó Sándor).
Minden héten hétfõn, csütörtökön 18.30 óra: Taekvon-do
edzés (Edzõterem, Kiss Zsolt G).
Minden héten hétfõn, csütörtökön 18.30 óra: Asszonytorna (Algyõi Faluház, Kovács Krisztina).
Minden héten kedden 18.30
óra: Jóga tanfolyam („Zöld iskola”, Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület, Pasek Attila).
*
A szervezõk és a csapatok versenyeikre minden szurkolót és érdeklõdõt
szeretettel várnak!
A sporteredményekrõl az Algyõi
Hírmondó hasábjain, ill. a internetes oldalon folyamatosan beszámolunk.
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

a VARGAKORREKT

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

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

JÚNIUSBAN ELSÕSEGÉLY TANFOLYAMOT IS SZERVEZÜNK.
TANFOLYAM IDÕPONTJA: 2010. JÚNIUS 11., 17 ÓRA
Helyszín: Algyõi Faluház kisterme
KATEGÓRIÁK: motor segédmotor személygépkocsi teher teher + nehéz pótkocsi
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Oktatás

Iskolai határidõnapló június
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
zöldlevél jutalomút.
18. 17.00 Tanévzáró ünnepség.
Híreinket elolvashatják iskolánk honlapján a www.algyoiskola.hu weboldalon is.

KEOP-os programzáró vetélkedõ
A KEOP 6.1.0/B-2008-0022 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány” részeként május
28-án programzáró vetélkedõt rendeztünk a Dél-alföldi Régióban általános- és középiskolás tanulók
számára energia témában „Volt rá
energiánk. Lesz rá energiánk?” címmel. A vetélkedõt három korcsoportnak hirdettük meg: 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam és 9-10. évfolyam. A vetélkedõt az Algyõi Szabadidõközpontban rendeztük, 11
csapatban 44 tanuló versenyzett,
de kaptak feladatot a szurkolók is,
akik a kísérõ tanárokkal együtt közel százan voltak. A csapatok a következõ elõzetes feladatok közül választhattak: Önellátó, energiatakarékos megoldások; Üzemi hulladék hasznosítása; Régiségbõl új
használati tárgy készítése. Minden
csapat bemutatta elõzetes feladatát, majd korcsoportonként 9 állo-

máson mérhették össze tudásukat.
A feladatokkal fejlesztettük a diákok problémamegoldó gondolkodását és kulcskompetenciáit.
Az 1-4. évfolyamon I. helyezést
ért el a Duracell csapat (Jerney),
II. helyezést a Napimádók (Algyõ),
III. helyezést a Zöldül(l)és (Üllés).
Az 5–8. évfolyamon I. helyezést
ért el a zuzMóra (Mórahalom), II.
helyezést a Kérészek (Algyõ), III.
helyezést a Százszorszép (Ságvári).
A 9-10. évfolyamon I. helyezést
ért el a Tömörkény (Tömörkény),
II. helyezést a Frixi (Kõrösy), III.
helyezést a Jegesmacik (Szentes).
A versenyen különdíjat kaptak
a Krúdys fiúk (Krúdy) csapata,
akik a Domi Épületgépészetnél riportfilmet készítettek mérnökökkel a cég profiljáról.
Az egész napos vetélkedõt élõ csocsó
játék színesítette. Minden vendégünk
nagyon jól érezte magát, és nagyon
örültek az értékes ajándékoknak.
Hegyi Gabriella szervezõ pedagógus

Egészséghét
Iskolánkban május 10-14. között szerveztük meg az Egészséghetet. Programunkat a hagyományoknak megfelelõen változatos tevékenységekkel
bõvítettük, így az egészségmegõrzés,
lelki egészségre nevelés és
drogprevenció, egészséges táplálkozás és a sport kiemelt helyen szerepeltek. Programunkat az ArcadiaReklám Kft, a Szegedi Tini Telefon
Egyesület, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium valamint a Jóga a Mindennapokban Egyesület támogatta.
A május 14-ei rendezvényen 120 tanuló és 39 felnõtt (szülõ és pedagógus) vett részt. Erre a napra kiállítást
készítettünk az egészség heti programokon készült alkotásokból. A vérnyomás, testtömeg, testzsír mérést az
iskolai védõnõ végezte. A jelenlévõ felnõttek közül 29-en kitöltötték az
Arcadia Reklám Kft. által küldött
egészséges életmóddal kapcsolatos
kérdõíveit, melyekkel nyereménysorsoláson vehetnek részt. Egyik helyszínünkön parlagfû totó is volt. A tanulók Elmex fogkrémeket és a szórólapokat kaptak és feldolgoztak egy fog-

ápolással kapcsolatos mesét. Gyógyteákat is készítettünk, ahol vitamin
tablettákat osztottunk, illetve kóstoltattunk. Graham lisztbõl kenyeret sütöttünk, amit hagymakrémmel, padlizsánkrémmel megkenve és zöldségekkel díszítve kínáltunk a jelenlévõknek. A zöldség és gyümölcs szobrászat nagy sikert aratott, itt a gyerekekkel együtt a szülõk is aktívan tevékenykedtek. Fûszeres rizsbõl finom
csemegéket készítettünk, melyet a
résztvevõk szintén megkóstoltak. Természetesen ezen a napon is szerepet
kapott a mozgás, játékos versenyek
színesítették a programot. Újdonságként jógázhattak a gyerekek képzett
jógaoktató irányításával. A Szegedi
Tini Telefon Egyesület szervezésében kortárssegítõ fiatalok vetélkedõt
szerveztek a tanulóknak, melynek végén a nyertesek értékes ajándékokat
vehettek át. A programot a vetélkedõ és az aszfaltrajzverseny eredményhirdetésével zártuk. Nagyon kellemes hangulatban eltöltött napot tudhattunk magunk mögött.
Leléné Gonda Irén napközis nevelõ
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Játékos természetismereti verseny
alsó tagozatos diákoknak
A komplex tanulmányi verseny
keretén belül fõ hangsúlyt kapott
az év fája az ezüst hárs, és az év
madarai: a füsti fecske, a molnárfecske és a partifecske. A 2., 3., 4.
évfolyam tanulói mérhették össze
tudásukat. Az izgalmas verseny
eredményei: a 2. évfolyamon I.
helyezett lett Gyömbér Mihály 2.a,
II. lett Greksa Kinga 2.a és III. helyezést ért el Gyurcsik Andrea 2.a
osztályos tanuló; a 3. évfolyamon
I. helyezett lett Qell Péter, II. lett
Schulcz Károly és III. helyezést ért

el Horváth Viktor 3. osztályos tanuló; a 4. évfolyamon I. helyezett
lett Németh Éva 4.b, II. lett Jaksa
Vivien 4.a és III. helyezést ért el
Rébék Nagy Renáta 4.b osztályos
tanuló.
A május 7-én megrendezett megyei szintû természetismereti vetélkedõn Gyömbér Mihály 2.a,
Qell Péter 3. osztályos és Németh
Éva 4.b osztályos tanuló képviselte iskolánkat.
Minden versenyzõnknek gratulálunk!

Megyei természetismereti vetélkedõ
10. alkalommal az Algyõi Általános Iskolában
Iskolánk, hagyományainkhoz híven, ebben a tanévben is megszervezte az alsó tagozatos tanulók részére a „Csak együtt létezhetünk”
címmel meghirdetett megyei szintû természetismereti vetélkedõt,
mely a Madarak és Fák Napjához
kapcsolódott. Az idei évben 10.
alkalommal gyûltek össze a kicsik,
hogy megmutassák tudásukat.
Csongrád megye általános iskolából 17 csapat nevezett. Minden
csapat elõzetes feladatként bemutatkozásra készült az év fájából, az
ezüst hársból és az év madaraiból,
a fecskékbõl: partifecske, füsti fecske, molnár fecske. A csapatok nevüket kitûzõként hozták, amelyet
a zsûri értékelt. A komplex természetismereti verseny keretében
sokrétû, színes feladatok vártak a
gyerekekre. Versenyünkre jól felkészült csapatok érkeztek, melyet
az eredmények támasztanak alá.
Helyezések: I. helyezett lett a
Fecskecsajok, a csapata tagjai: Lovászi Zsuzsanna, Szép Daniella és

Lobászi Borbála, felkészítõ pedagógus: Kasznai Norbert (Béke utcai
Általános Iskola, Szeged); II. lett
a Picike Pockok, a csapat tagjai:
Szanda Márton, Klemm Kata és
Kovács Brigitta, felkészítõ pedagógus: Kovácsné Mónus Renáta
(Kertvárosi Általános Iskola,
Hódmezõvásárhely); III. helyezést ért el a Tápéi csivitelõk, a csapat tagjai: Hûse Zsófia, Mihala Tibor és Turuczki Szabolcs, felkészítõ
pedagógus: Széllné Bartók Mária,
Tóthné Bereczk Gabriella, Kissné Fülöp Ilona (Petõfi Sándor Általános
Iskola Bálint Sándor Tagiskola,
Szeged).
Iskolánk csapata, a Fecsegõ
Fecskék a zsûri különdíját kapta
eredményes versenyzéséért. A csapat tagjai: Gyömbér Mihály, Qell Péter és Németh Éva, felkészítõ pedagógus: Torma Tiborné, Ördöghné
Pungor Erzsébet (Algyõi Általános
Iskola, Algyõ)
Szebeni Lászlóné
szervezõ pedagógus
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Iskola

Továbbtanulás
Ebben a tanévben 35 nyolcadikos
tanulónk jelentkezési lapját továbbítottuk. Tanulóink 26%-a gimnáziumban, 54%-a szakközépiskolában és 20%-a szakiskolában

folytatja tanulmányait. A gyerekek 60%át I. helyen megjelölt és
a 26%-át II. helyen megjelölt iskolába vették fel.
Almásiné Császár Piroska

Zenei hírcsokor
A Pro Musica Zeneiskola április 26án rendezte meg házi versenyét Szegeden az iskola kamara termében
(Szeged, Fõfasor 68.). Az Algyõi Iskolából hat növendék szerepelt
sikeresen.Gáli Dóra, Bacsa Vivien, Németh Éva, Csamangó Krisztián „ Ezüst
Minõsítést”, Szûcs Lilla „ Arany Minõsítést” és Vágó Angéla „ Kiemelt Arany
Minõsítést” szerzett. Felkészítõ tanáruk Dr. Zomboriné Gergely Klára.
*

Májusban és júniusban nyilvános
évzáró hangversenyeket tartanak
az óvodában és az iskolában.
*
A következõ tanévben is indul zenei elõképzõ. Lehet jelentkezni
zongora és szintetizátor tanszakra. Az oktatás helye az Algyõi Általános Iskola.
Érdeklõdni lehet a 06-30/9664574 telefonszámon.
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Elõadássorozat a Szegedi Rendõrkapitányságon
A 2090/2010. tanévben a Szegedi
Rendõrkapitányság elõadássorozatot
szervezett általános iskolás gyerekek
részére, a rendõri munka közelebbi
megismerése érdekében, amin iskolánk tanulói is részt vettek. Az elõadások a Szegedi Rendõrkapitányság
épületében zajlottak. A tanulók megfigyelhették a bûnügyi helyszínelést
végzõ rendõrök munkáját. Ismerkedhettek közlekedési szabályokkal, karos forgalomirányítással. Bemutatták
a rendõrök felszerelését, technikai
eszközeit. Voltunk a rabosító, felismertetõ helyiségekben. Betekintést
nyerhettek a baleseti helyszínelést végzõk munkájába. A záró vetélkedõn a

résztvevõ iskolák csapatai közül III. helyezett lett az „Algyõ” csapata (Kõmûves Mariann, Bús Melinda, Békési Krisztina, Bakos Bettina, Samu István, Süli
Bence), IV. lett a „Tinizsatruk” csapata (Bodó Zoltán, Molnár Krisztián, Török Zoltán, Retkovszki Krisztina, Kocsis
Eszter, Bakos Bernadett) és V. lett az „Algyõi helyszínelõk” (Gál Krisztián, RébékNagy Dávid, Szalai Hetényi Enikõ, Benkõ
Cintia, Molnár Diána, Bíbor Viktória).
Az algyõi körzeti megbízottak és elérhetõségeik: Magyar Béla r. õrmester, Tóth Gábor r. fõtörzsõrmester a 06/20/209-5319;
Horváth Zoltán r. fõtörzsõrmester a
06/20/209-5318 számú mobiltelefonon
érhetõ el.
Retkes Zsolt tanár

Állatkiállítás a napköziben
Április 30-án rendeztük meg a napköziben az állatkiállítást, ahová ebben az évben is sok kis gazdi hozta
el kedvencét. A szebbnél-szebb állatkák a Zöld Iskola udvarán vonultak
fel, ahol mindenki megtekinthette
õket, s még szavazhattunk is az általunk legérdekesebbnek, legszebbnek, legviccesebbnek tartott kis résztvevõre. Meglehetõsen nehéz feladat

volt ez a gyerekek számára, hisz sok
különleges állatot láthattak. Volt többek között ékszerteknõs, hörcsög,
baromfi és természetesen több kutyus
és cicus is részt vett a „versenyen”.
Köszönjük mindenkinek a részvételt,
állatoknak és gazdiknak egyaránt, reméljük jövõre is találkozhatunk velük!
Csepreginé Kis Nóra
napközis nevelõ

Tavaszi iskolai futóverseny
A tavasz beköszöntével elkezdõdtek
a versenyek, a gyerekek legnagyobb
örömére! Az áprilisban megrendezett iskolai futóversenyen a következõ eredmények születtek: az I. korcsoportos (1-2. osztályosok) lányoknál I. helyezést ért el Bukor Anna
2.b, II. lett Nagy Noémi 2. és III. lett
Márta Sarolt 2.a osztályos tanuló; a
fiúknál I. helyezett lett Angyal János

2.b, II. lett Major Ernõ 2.a és III. lett
Bíbor Martin 2.a osztályos tanuló; a
II. korcsoportos (3-4. osztályosok)
lányoknál I. helyezést ért el Portörõ
Dorina 4.a, II. lett Bakos Dorina 4.a
és III. lett Csiszár Krisztina 4.b osztályos tanuló; a fiúknál I. helyezett
lett Pál Máté 4.a, II. lett Kalusi László 4.b és III. lett Kõmûves Ádám 4.a
osztályos tanuló.
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63 érmes helyezés a „Gyevi Zsongás”-on
Május 27-én ismét pezsgett a Borbála Fürdõ az úszópalántáktól. Az
idei Gyevi Zsongáson az algyõi, a
domaszék-röszkei és a kisteleki
gyerekek lelkesen melegítettek,
majd ugrottak a rajtkõrõl fejeseket, hogy a sípszót követõen õk
„nyúljanak” be elsõként a célba. A
versenyen a következõ eredmények születtek: az óvodások korcsoportjában 20m-es mellúszásban I. helyezést ért el Budai Réka
(Algyõ), II. lett Tóth-Kása Sára
(Algyõ) és III. lett Solymosi Brigitta (Algyõ);
I. korcsoportosok 20m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezést
ért el Gábor Zsófia (Algyõ), II. lett Túri Aliz (Algyõ) és III. lett Bukor Anna
(Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett ért
el Gyursánszky Bence (Algyõ), II. lett
Tóth-Kása Bence (Algyõ) és III. lett
Qell Péter (Algyõ); 20m-es hátúszásban a lányoknál I. helyezést ért el
Gábor Zsófia (Algyõ), II. lett Vidács Bianka (Algyõ) és III. lett Kertész Tekla
(Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett
Szalontai Botond (Algyõ), II. lett
Gyursánszky Bence (Algyõ) és III. lett
Dávid Ákos (Kistelek); 20m-es gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett
Vidács Bianka (Algyõ), II. lett Kismárton
Beatrix (Kistelek) és III. lett Bukor
Anna (Algyõ); a fiúknál I. helyezett
lett Szekeres Gergõ (Kistelek), II. lett
Demecs Botond (Algyõ) és III. lett
Szalontai Botond (Algyõ). A II. korcsoportosok 20m-es mellúszásban
a lányoknál: I. helyezett lett Portörõ
Dorina (Algyõ), II. lett Szaniszló Varga Erzsébet (Algyõ) és III. lett Németh
Éva (Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett
Bozóki Richárd (Algyõ), II. lett Rózsa
Alex (Algyõ) és III. lett Csarnai Martin (Algyõ); 20m-es hátúszásban a
lányoknál I. lett Portörõ Dorina
(Algyõ), II. lett Szaniszló Varga Erzsébet (Algyõ) és III. lett Jaksa Vivien
(Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett
Bozóki Richárd (Algyõ), II. lett Rózsa
Alex (Algyõ) és III. lett Kõmûves Ádám
(Algyõ); 20m-es gyorsúszásban a lányoknál I. helyezést ért el Portörõ
Dorina (Algyõ) és II. lett Hevesi Viktória (Domaszék-Röszke ÁMK) és III.
lett Szaniszló Varga Erzsébet (Algyõ);
a fiúknál I. helyezést ért el Bozóki Richárd (Algyõ), II. lett Rózsa Alex (Algyõ)
és III. lett Magyar Bálint (Kistelek).
A III. korcsoportosok 40m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezést
ért el Rózsa Evelin (Algyõ), II. lett Szekeres Dzsenifer (Algyõ) és III. lett Dénes Dorina (Algyõ); a fiúknál I. helyezést ért el Gyõrfi Dávid (Algyõ), II.
lett Nikolényi Gergõ (Kistelek) és III.
lett Pálnok Patrik (Kistelek); 40m-es

hátúszásban a lányoknál I. helyezést
ért el Rózsa Evelin (Algyõ), II. lett
Gyõrfi Kinga (Algyõ) és III. lett Szekeres Dzsenifer (Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett Gyõrfi Dávid (Algyõ), II. lett
Pálnok Patrik (Kistelek) és III. lett
Jaksa Tamás (Algyõ); 40m-es gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett
Rózsa Evelin (Algyõ), II. lett Szekeres
Dzsenifer (Algyõ) és III. lett Dénes
Dorina (Algyõ); a fiúknál I. helyezett
lett Szvetnyik Martin (Algyõ), II. lett
Pálnok Patrik (Kistelek) és III. lett
Nikolényi Gergõ (Kistelek). A IV. korcsoportosok 40m-es mellúszásban
a lányoknál: I. helyezést ért el Kõmûves Mariann (Algyõ), II. lett Mesterházy
Nóra (Algyõ) és III. lett Boldizsár Anna (Algyõ); a fiúknál I. helyezést ért
el Kovács Roland (Algyõ), II. lett Temkó
Bence (Algyõ) és III. lett Samu István
(Algyõ); 40m-es hátúszásban a lányoknál I. lett Boldizsár Anna (Algyõ),
II. lett Mesterházy Nóra (Algyõ) és III.
lett Kõmûves Mariann (Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett Kovács Roland
(Algyõ), II. lett Temkó Bence (Algyõ)
és III. lett Samu István (Algyõ); 40mes gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett Mesterházy Nóra (Algyõ),
II. lett Kõmûves Mariann (Algyõ) és
III. lett Boldizsár Anna (Algyõ); a fiúknál I. helyezett lett Temkó Bence
(Algyõ) és II. lett Kovács Roland
(Algyõ).
A III. korcsoportosok 4*20m-es
mellúszás váltójában a lányoknál I.
helyezést ért el az Algyõi Általános Iskola csapata 1:10,25-ös idõeredménnyel, a csapat tagjai: Portörõ Dorina,
Dénes Dorina, Szekeres Dzsenifer és Rózsa Evelin; a fiúknál I. helyezett lett
iskolánk 1. számú csapata 1:10,75-ös
idõeredménnyel, a csapat tagjai: Gyõrfi
Dávid, Szvetnyik Martin, Bozóki Richárd
és Szutor Erik; II. lett iskolánk 2. számú csapata 1:18,69-es idõeredménnyel, a csapat tagjai: Szaniszló Varga
Attila, Jaksa Tamás, Slebics Gábor és Rózsa Alex. A IV. korcsoportosok 4*20mes mellúszás váltójában a lányoknál
I. helyezést ért el az Algyõi Általános
Iskola csapata 1:18,06-os idõeredménnyel, a csapat tagjai: Békési Krisztina, Kõmûves Mariann, Mesterházy Nóra és Boldizsár Anna; a fiúknál I. helyezést ért el az Algyõi Általános Iskola csapata 1:11,13-as idõeredménynyel, a csapat tagjai: Temkó Bence, Samu István, Jani Zoltán és Kovács Roland.
Az algyõi gyerekeket felkészítette:
Varga Ágnes, Magosi Krisztina, Retkes
Zsolt, Ficsór Barnabás és Zsura Zoltán.
Az érmeket az Algyõ Sportjáért Közalapítvány biztosította.
Magosi Krisztina úszásoktató
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Hirdetések

Apróhirdetés
Redõny, reluxa harmonikaajtó, zalagfüggöny 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 Ftért. Tel.: 06-30/224-1368
*
Lucerna éves, esetleg eseti kaszálásra eladó
(6 kh). Betakarítás megoldható. Körbálás
lucerna eladó. Tel.: 06-30/486-43-83
*
Eladó! EL-GO elektromos háromkerekû
rokkant kocsi! Érdeklõdni a 06-20-4685077 számú telefonon.

ELÕJEGYZÉS
CSIRKÉRE!
Fehér húshibrid: ..............................
.................... kb. 2,30 kg, 400 Ft/kg.
Babos és vörös húshibrid: ..............
...................... kb.1,80 kg, 440 Ft/kg.
Kettõs hasznosítású: ........................
.................... kb. 1,50 kg, 490 Ft/kg.
Kistestû tojó jérce: ........................
.................... kb. 1,40 kg, 590 Ft/kg.
Szállítmány érkezik június 26-án
(szombaton) de. 9 órakor.
Berek u. 22.,
telefonszám: 06-62-267-093

„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
május 1-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

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
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Eladó!
Lada 2105-ös
személygépkocsi,
1988-as évjáratú,
2012 márciusig
érvényes
mûszaki vizsgával.
Érdeklõdni:
Szõlõ u. 28. szám alatt.

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.

KÕMÛVES VÁLLALJA

Fûnyírást-

régi házak teljes felújítását,

Kertrendezést-

csempézését, térburkolását,

Lomtalanítás

új házak építését.

Elhanyagolt területek,

Udvari kemenceépítést,
külsõ homlokzati szigetelést.
Telefonszám:
06-20/574-55-98

KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
ALGYÕI GYÜLEKEZETE
Részvétel ingyenes!
Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségbõl!
Adj lehetõséget magadnak, és gyere el Isten szent jelenlétébe,
ahol imádkozunk a gyógyulásodért
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
ALGYÕ FALUHÁZ
Minden szerda 18 óra
Elsõ alkalom június 16. 18 óra
Lelkipásztor Arnóczkyné Piroska
Tel.: 20/4666-138, Dicsõítésvezetõ: Fróna Mihály
Web: www.ksze.org

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

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

épületek takarítását
tisztántartását vállalom.
Tel.: +36/20/557-1933

„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

SZÜNET A
BÉRLETÁRUSÍTÁSBAN!

ALGYÕI
REFORMÁTUSOK!

Július hónapban Algyõn szünetel a bérletárusítás.
Legközelebb augusztus 31-én,
szeptember 1-jén, 2-án és 3-án
vásárolhatják meg bérletüket a faluházban.

Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(június 27-én) délután 3 órakor
az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész
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HÕSZIGETELJE A HÁZÁT MÉG MOST TAVALYI ÁRON!
Vállaljuk magánházak társasházak hõszigetelésének teljes körû lebonyolítását.
Gyors, pontos, megbízható munkavégzés. Ingyens felmérés szaktanácsadás.
Tel.: +36 20 920-5538 Weboldal: http://diszitoszobraszat.hu

MASSZÁZS OTTHONÁBAN!
Frissítõ, kondicionáló (svéd)
hát 30 perc test 60 perc köpölyözés fájdalom, csomók letapadás
esetén cellulit kezelése Hívjon, ha kérdése van!
Vanyóné Erika, telefonszám: 06-20/531-63-83.

2011. január 01-jétõl
BETEGSÉG MIATT KIADÓ
Algyõ, Hóvirág u. 54 szám alatti
élelmiszer üzletem
– áruval vagy üresen,
hosszú távra, késõbbi eladás
is lehetséges.
Biztosítékot kérek!
Részletekrõl a helyszínen,
hétköznap
6-tól 10 óráig és 15-túl
18 óráig, vagy telefonon
a 06-20/596-50-60
számon lehet érdeklõdni.

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

EIS ELEKTROMÁGNESES
SZÛRÕVIZSGÁLAT ALGYÕN
2010.június 12-én kerül megrendezésre Algyõn az
EIS szûrõvizsgálati nap.
Az EIS(egy újszerû mérési elvre épülõ komputeres
vizsgálat, mely lehetõvé teszi a teljes test beavatkozás
és fájdalommentes vizsgálatát, melynek eredményei
alapján az orvos személyre szabott tanácsadást is ad.
AZ EIS TOVÁBBI ELÕNYEI:
a teljes test egyidejû, mintavételt nem igénylõ vizsgálata
gyors, a probléma eredetének keresése során a
beépített kockázatelemzõ rendszer javaslatai alapján szûkíthetõ a vizsgálandó területek száma
ellenõrizhetõ a kezelések hatásossága illetve a mellékhatások
költség takarékos (kevesebb idõ, kevesebb labor
vizsgálat, kevesebb vizit) stb.
A VIZSGÁLAT HELYSZÍNE:
Algyõ-Faluház, Búvár u. 5.
A vizsgálatra elõzetes regisztráció
útján lehet jelentkezni.
JELENTKEZÉS ÉS BÕVEBB INFORMÁCIÓ:
Mészáros Éva 70/316-6250, 20/490-7846
„A megelõzés a legolcsóbb megoldás”
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25. évéhez közelít az ÖBK
2000:
Az ÖBK a bírósági bejegyzés elõtt
már 15 éve dolgozott, mûködött.
A cégbírósági bejegyzést az önkormányzat sürgette, mert a költségvetési támogatást átutalni csak
bejegyzett szervezetnek lehet. Ez
az elõírás sok feladat megoldását
indított el.
– Alapszabály kidolgozása
– Alapítói közgyûlés összehívása
– Bankszámla megnyitása stb.
2000 tavaszán ÖBK vezetõség
választásra került sor.
A választást a 20 fõs alapítói közgyûlés 10 tagú vezetõség kapott
bizalmat.
A cégbíróság elfogadta az alakuló közgyûlés határozatát és a
Pk. 60.100/2000/2 törvény értelmében 1637. sorszám alatt nyilvántartásba vette.
A vezetõség még ebben az évben
döntött a szervezeti jelképeirõl!
– ÕBK zászló (Faluházban van
elhelyezve)
– ÕBK kitûzõ
– Emlékérem kiadása folytatásáról
Megvalósult feladatok:
– Bevezettük a belépési nyilatkozatok rendszerét. Csak az alapító tagoknak nincs belépési nyilatkozata, illetve a bírósághoz benyújtott
jegyzõkönyv mellékletét képezi.
– Emléklap kíséretében 2000.
szeptember 23.-án Hebertsfelden
(testvértelepülés) polgárainak jubileumi emlékérmet adományozott elsõ alkalommal, amelyet
Alfréd Vollingen bajor polgármestere vette át.
– Gyulai Endre toronyóra szentelõt tartott népes közösség elõtt.
– A Fõtéren elhelyeztük, a terv
szerint kijelölt helyre az 1000 éves
államalapításunk emlékére készölt ÖBK emlékmûvet, ugyanekkor egy nemes hársfát ültettünk

– Gyermeknapon adománnyal
segítettük a Gyermekjóléti és Családsegítõ szolgálat (100 db léggömb).

A leköszöno Bakosné Fekete Mária gazdaságvezeto (2005)
– Az ÖBK leadta javaslatát a létesítendõ új utcanevekre:
– Sirály, Szigony, (nem nyert),
Tiszavirág.
2001:
– A lakossági fórumokon aktívan
vettünk részt, többek között elfogadóan nyilatkoztunk a Téglás u
és a 47-es út csomópontjának kialakításáról.
– Felfektettük az ÖBK Vezetõségének egyik legfontosabb alapdokumentumát az úgynevezett
„Határozatok könyvét”.
– Beneveztünk a Faluvédõ Egyesület által szervezett Falunapi sörivó versenyre.
A versenyt Juhász Árpád Õsgyevi tagunk nyerte. Ugyanakkor
a halászléfõzõ versenyre
is beneveztünk, és vendégül láttuk a testvértelepülés delegáció
tagjait.
– Bakosné Fekete Mária gazdaságvezetõ egészségi állapotára való hivatkozással lemondott a tisztségrõl.

Újraalakult a Dinamix ifjúsági egyesület
Újraformálódott az algyõi Dinamix
Ifjúsági Kerekasztal: Horváth Henrik elnök képviseleti joga megszûnt, a társadalmi szervezet új
képviselõje: Torma Tibor elnök. A
tisztújítás, az alapszabály módosítása, a tagfelvétel a törvényi feltételeknek megfelelõen megtörtént.
Az új DINAMIX célja: a környezõ települések fiataljaival való kommunikáció, a helyi intézmények és
társadalmi szervezetek munkájának segítése, a sport, képzõmûvészeti, zenei, egyéb rendezvények
megszervezése és lebonyolítása, a

A vezetõség határozatban fogadta
el, és megköszönve felelõsségteljes
munkáját ezüstérem kitüntetésben
részesült. Bakosné Fekete Mária gaz-

helyi fiatalok nagyközségi közösségi életbe történõ bekapcsolása,
pályázatírás és új projektek megvalósítása.
Terveik között szerepel az alábbi
ifjúsági rendezvények megvalósítása
is: Extrém Sport Nap (2010. júniusaugusztus), Hangár Nyárindító Est
(2010. június 12.), Hangár ZeneiRockzenei Nap (2010. augusztus).
Bõvebb felvilágosítást kérhetõ:
Torma Tibor elnök: tiberalt@
gmail.com.
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

daságvezetõ egészségi állapotára való hivatkozással lemondott a tisztségrõl. A tisztséget kooptálással
Pálföldi Mártonné vállalta el.
– Az önkormányzat jegyzõje Dr.
Dubecz György beszámolót kért
minden mûködõ szervezettõl, így
az ÖBK-tól is.
2002:
– Elkészítettük és leadtuk az aktuális rendezvény tervünket, amely szervesen beépült Algyõ Nagyközség
2002 évi rendezvény naptárába.
– Április 26.-án a falunapok részeként Kovács Antal: Szülõföldem Algyõ
címû kiadványának bemutatásán vettünk részt Kovács Antal volt matematika tanár, Algyõ kitüntetettje.
– Adatokat szolgáltattunk Algyõ
kismonográfiája összeállításához.
A kiadványt gondozta Molnárné
Vida Zsuzsanna alpolgármester.
– Az önkormányzat kérte a szervezetet, hogy tegyünk javaslatot a
Faluház melletti tér elnevezésére.
Az ÕBK 20 megnevezést, mint lehetõséget javasolt, ebbõl a 4. helyen szerepelt a Fõtér.
– Felkértük Algyõn szolgálatot
teljesítõ plébánosunkat, hogy az elkészült ÕBK zászlót szentelje meg,
adja rá áldását. A találkozón a
szentelés és a szalagkötés meghitt
külsõségek mellett a Faluházban
megtörtént.
2003:
– Csúcspontján az ÖBK létszáma:
* Összes létszám 163 fõ 100%
* Ebbõl vidéki (külföldi is) 78 fõ 48%
* Helybeli lakos 85 fõ 52 %
– Európa napon 2003.május 9.én ünnepség keretén belül részt
vettünk az EU zászló felvonásában.
– Az Algyõ Sportjáért Közala-

pítvány vezetõségébe kuratóriumi tagot jelöltünk Varga István
személyében, míg a Felügyelõ Bizottság elnöki tisztségre Németh
Józsefnét ajánlottuk (2003.06.23)
– A kitüntetési javaslattal élve 5
évre elkészítettük a tervet, a „Díszpolgári és Algyõért kitüntetõ” címre, amelybõl a képviselõ testület
mérlegelve döntött.
– A civil szervezetek összefogásával javaslatot tettünk és támogatásunkat adtuk Dr. Piri József polgármester személyére a közigazgatásban kifejtett kiemelkedõ és felelõsségteljes munkájának kitüntetésére. (2003.06.25.)
– Folyamatosan adatokat szolgáltattunk – Kanyó Ferenc levéltáros
gyûjteménye alapján – az „Élõk kötelessége az emlékezés” címmel az
algyõi Hírmondó sorozat cikkeihez.
2004:
– A vezetõség választására felkészülve meghatároztuk a választás
idõpontját és döntött a vezetõség
az örökös elnöki és vezetõségi tagság intézményérõl.
– Ezt a címet Dombi Gyula és
Botyánszki Károly kapta meg.
– A civil szervezetekkel folyamatosan ápoltuk a kapcsolatunkat. Az intézmények rendezvényeit ajándéktárgyakkal támogattuk.
2005:
– Együttmûködési megállapodást
kötöttünk a Faluházzal a helyiség
használatára vonatkozóan. A kisterem ajtajára réztáblát helyeztünk el az ÖBK felirattal.
– Választás: 2005 április 2.
– A tagság küldöttei 12 fõs vezetõséget választottak.
– A küldötteket az alapító tagokból
15 fõ és a tagságból 13 fõ alkotta.
– A választással kapcsolatos teljes iratanyag (külön dossziéban)
a Tájházban irattározásra kerül
– Az éves találkozó (2005.07.23.)
programjáról minden tagot értesítettünk, és meghatároztuk a jelentkezési határidõt.
Az éves beszámolót minden évben megküldtük az önkormányzatnak, a támogatás elszámolásával
együtt, számlákkal alátámasztva,
valamint az adott év január 30.-ig
leadtuk a támogatási igényünket
meghatározott célra (mûködési
célra, jubileumi és éves találkozók
megszervezésére, emlékéremre,
vezetõség választásra).
Folytatás következik…
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Nem jubilál az Õsgyeviek Baráti Köre
Avagy 2x2 néha 5.
Az Algyõi Hírmondó 2010. áprilisi számában a következõket olvastam: „Karsai László nyomán”
aláírással: „25 esztendõs az
Õsgyeviek Baráti Köre (1), majd
„1986. kora tavaszán Dombi Gyula ….stb.”. Ekkor még azt gondoltam, egyszerû tévedés, de május
hónapban ismét megjelent az új
írás: „Jubilál az ÕBK…”
Számoljunk együtt: aki 1986ban született, az:

1987-ben 1 éves,
1997-ben 11 éves
2007-ben 21 éves
2008-ban 22 éves
2009-ben 23 éves
2010-ben 24 éves.
Biztos vagyok benne, hogy az ÕBK
megünnepli megalapításának 25. évfordulóját, de várjuk ki azt, és együtt
örüljünk ennek a szép napnak!
Herke István

Drogmenetesen egészségesen
Algyõi Ifjúsági Játszóház programja
Az Ifjúsági Játszóház küldetésének, tevékenységének megismertetése volt
a célja a falunapi és az egészségheti
programjainknak. A játékos programelemeket úgy állítottuk össze,
hogy aktívan bevonjuk a falu fiataljait, a szülõ csoportot, a szülõket az
egészségmotivációra építõ drogmegelõzést szolgáló programba, amelyet
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatásával, a Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszogálat
Egyesület KAB-PR-09-A-0068 pályázata keretében, kortárs segítõ önkénteseink aktív részvételével valósul meg
– tudtuk meg Schád Lászlótól.
– Több helyszínen, sokszínû, játékos feladatokkal (közösségépítés, csoport identitás növelése, szervezési feladatok, mozgás aktivitás,
a múlt és a jelen összehasonlítása,
originalitás, drogmegelõzési feladatok és játékos zenei kvíz) vártuk a család csoportokat. Három
család csapat vetélkedett az értékes jutalmakért. A falu különbözõ
helyszíneit (faluház, buszpihenõ,
játszótér, Ifjúsági Játszóház, tájház) bejárva sikeresen vették az
akadályokat. Lelkes aktivitásuk és
vidámságuk a díjátadóra az érdeklõdõ drukkolókat is bevonzotta.
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester asszony és Schád László a

Lélekszerviz Mentálhygiénés Szolgáltató Bt igazgatója, a szervezõ Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat
Egyesület önkéntese adták át a díjakat a három nyertes csapatnak. Elsõ
helyezést értek el a „Kis Egerek”, második helyezést a „Mosómacik”, harmadik helyezést „Gyúrmanó” csapat.
Az egészségheti vetélkedõ gyermekcsoportok részvételével zajlott
a ’Zöld Iskola’ udvarán két korcsoportban, kilenc csapat indult. A
program annyira tetszett a gyermekeknek, hogy versenyen kívül is
összeálltak még csapatok, és teljesítettek néhányat a játékos feladatok (csoportidentitás növelése,
drogtotó, kézügyesség fejlesztés,
együttmûködés, mozgásfejlesztés,
aktív ritmusos mozgás) közül.
Schád László a Lélekszerviz
Mentálhygiénés Szolgáltató Bt
igazgatója, a szervezõ Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat
Egyesület önkéntese adták át a díjakat a hat nyertes csapatnak. Felsõs kategóriában elsõ helyezést ért
el az „Éticigák”, második helyezést a „Jegesmacik”, harmadik helyezést „A négy Ász (és a Joker)”
csapat. Alsós kategóriában elsõ
helyezést ért el „Az 5-ösök”, második helyezést a „Tigrisek”, harmadik helyezést a „Sün” csapat.

Regionális konferencia a helyi fiatalokért
Algyõ, Mórahalom, Szeged és Orosháza szakemberei vitatták meg a jelenkori ifjúsági ügyeket és problémákat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Iroda módszertani mûhelysorozati konferenciáján. A szegedi

május 14-i találkozón az ifjúsági- és
esélyegyenlõségi referensek megismerték a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
és Cselekvési Tervet, az aktuális pályázati lehetõségeket és a Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2. projektet. Ajánlott internetes oldalak: www.
mobilitas.hu, www.eurodesk.hu.
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A 9. zarándok út
Összeszokott csapat indult május
20-án a faluház elõl a 9. zarándok
útjára.
Elsõ nap az elsõ történelmi hely,
ahol megállt a csapat Vajdhunyadvára volt. Itt idegenvezetõnk
kalauzolásával megcsodálhattuk a
fogarasi havasokban a Billea vízesést. Éjszaka Hargitafürdõn a
Csiki Panzióban a meleg fogadtatás mellett, nem kis örömünkre, meleg vacsora is várt bennünket. Nem kellett senkit ringatni,
mindenki kellemesen elfáradva
tért nyugovóra.
Május 21-én reggeli idõben indultunk a Parajdra a sóbányába,
tüdõnket megtisztítani, így délután frissebben, éberebben vásárolgattunk Korondon. A napnyugta is Korondon ért bennünket, de
koronát e napra a vízimalom, és
az ott jóízûen elfogyasztott pisztráng vacsora tette fel.
Május 22-én úti célunk fénypontja a csíksomlyói szentmise.
Az ünnepi beszédet Böjte Csaba ferences testvér tartotta. Annyian
voltunk, mint réten a fûszál, és
úgyis álltunk egymás mellett, megilletõdve. Szívünk megtelt magasztos érzéssel, melyet mindenkinek
egyszer az életében át kell élnie ahhoz, hogy valóban megtalálja helyét a világban, ezt meg kell ta-

pasztalni ezen a szakrális helyen.
Égi áldásban is részesültünk a magyar és a székely himnusz alatt. A
hegyrõl lejövet az emberek csendben átszellemülve vonultak a kegytemplom felé.
Május 23-án indult a csapat az ezer
éves határra, várva az anyaországból érkezõ magyar vonatokat. A Székely gyors Sopronból indult, a
Csíksomlyói expresszt Budapestrõl
indították. Hatalmas üdvrivalgás mellett érkeztek meg a szerelvények
Gyimesbükk vasút állomásra.
A gyimesi csángók pálinkával,
fánkkal, kaláccsal fogadták a vonattal érkezõ zarándokokat.
Délután a 30. számú õrháznál
utoljára tiszteleghettek az egybegyûltek a Székely gyorsnak.
Csodálatos érzés volt magyarnak lenni!
Május 24-én korán búcsút vettünk a Hargitától. Hazafelé még
meg-megálltunk egy-egy történelmi helynél. Pihentünk Segesvárnál, valamint megnéztük a Petõfi
múzeumot is. Érzelmileg feltöltõdve, lelkileg megerõsödve értünk Algyõre a faluház elé.
Köszönjük a Csiszer családnak
a szervezést. Várjuk jövõre a 10.
utat, ami egy nappal hosszabb lesz
és még gazdagabb programot ígér.
HG

A vagyonvédelemrõl
A tavaszi munkák közeledtével egyre
több idõt töltünk kint a szabadban, a
hétvégi ingatlanokban, az üdülõkben
pedig megjelennek újra a tulajdonosok. Elõkerülnek a szerszámok, kisgépek, kikerülnek a kerti garnitúrák.
Ezzel együtt számolni lehet a területeket járó „hívatlan vendégekkel” is
– a tolvajokkal, a besurranókkal.
A betörõk többsége oda hatol
be, ahol nem látják nyomát rendszeres jelenlétnek, ahol gyenge
biztonsági rendszert tapasztalnak,
ahol házõrzõ kutya sem nehezíti
ténykedésüket. Azaz, ahol kevés
„munkával”, rövid idõ alatt haszonra tudnak szert tenni.
Az elkövetõk általában terepszemlét tartanak, felmérik a kinézett ingatlant és környékét, azaz
akár találkozhatunk is velük birtokunk közelében. Amennyiben szokatlan mozgást észlelünk, idegen
gépjármûvel találkozunk, írjuk fel
a rendszámát, és szükség esetén
jelezzük a térség polgárõrének,
körzeti megbízottjának. Arra sem
árt odafigyelnünk, hogy nagyobb

értékeket (pl. drága munkagépeket) csak addig hagyjunk terepen,
míg a munkavégzéshez feltétlenül
szükséges! Amennyiben már tudjuk, hogy hosszabb ideig nem fogunk kimenni a telekre, úgy célszerû e drágább gépeket vagy
egyéb értékeket elhozni, biztonságosabb helyen tárolni.
Egy egyszerû lakatot leverni pillanatok kérdése. Ajánlatos biztonsági zárral felszerelni az ajtókat,
de fokozottan ügyelni kell a többi nyílászáró (ablakok) biztonságos
zárására is. A teljes körû védelem
esetében a nyílászárók rácsszerkezettel szereltek, az ajtók fémbõl
vagy keményfából készültek. A felszerelt zárszerkezet minimum 4
pontos zárást biztosít, továbbá a
zárszerkezet fúrás-, a hengerzár
törésbiztos.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendõrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ:
06/80/555-111
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Orvosi rendelési idõpontok

2010 június Hírmondó

DR. KOVÁCS ÁGNES

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA

fogszakorvos rendelése

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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.

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:
Június 1–4.: 12.30–16.30 óra között.
Június 7–11.: 07.30–12.00 óra között
Június 14–18.: 12.30–16.30 óra között
Június 21–25.: 07.30–12.00 óra között
Június 28.–július 02.: 12.30–16.30 óra között
Július 5–09.: 07.30–12.00 óra között
Július 12–16.: 12.30–16.30 óra között
Telefonszám: 06-62/267-909
06-30/249-5708

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.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
Június 19-én, szombaton reggel 8 órától ingyenes hallásvizsgálat!
Helyszín: Egészségház, Dr. BAKÓ ILDIKÓ orvosi rendelõje.
Telefonos elõjegyzés: rendelési idõben.
Május 31–június 4. között: 8-tól 12:30 óráig.
Június 7–június 11. között: 12:30-tól 16:30 óráig.
Június 14–június 18. között: 8-tól 12:30 óráig.
Június 21–június 25. között: 12:30-tól 16:30 óráig.
Június 28–július 2. között: 8-tól 12:30 óráig.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Erdélyi András és Szûcs Judit
2010 05. 22-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!
SZÜLETÉS:
Tóth Sándor
– született 2010. 04. 23-án, anyja:
Zombori Melinda, apja:Tóth Sándor;
Lajer Milán Sándor
– született: 2010. 05. 07-én, anyja:
Németh Lívia Ibolya, apja Lajer Sándor;
Krammer Noel
– született: 2010. 04. 21-én, anyja:

Uhercsák Anita, apja: Krammer Gyula;
Kertész Panna
– született 2010. 04. 26-án, anyja
Kertész Anna Ibolya, apja Kertész Mihály;
Belovai Péter Zoltán
– született 2010. 05. 03-án, anyja: Dr.
Gyalay Valéria Mónika, apja: Belovai
Zoltán Sándor.
Jó egészséget!
HALÁLOZÁS:
Szvetnyik Márton Máté 2010. 04. 08-án;
Bakos Lajos 2010. 05. 17-én elhunyt.
Béke poraikra!

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

15

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

Falunap a megújuló energiák jegyében
2010-ben, ugyan a megszokottól
eltérõen nem április végén, hanem május második hétvégéjén,
mégis a hagyományokat nem feledve került sor az Algyõi Falunapokra.
A rendezvényt az idén is a Móra Ferenc Népszínház bemutatója vezette föl, mint hosszú évek
óta mindig. Ezúttal Heltai Jenõ:
Édes teher címû vígjátékát állította színpadra Kátó Sándor rendezõ, mûvészeti vezetõ. A két fõszereplõ (Ádok Róbert és Pál Anita)
mellett kitûnt alakításával Kothencz
Tibor, Cseszkó Mihály, Dubecz György
és R. Nagy Mária is.
Maga a falunap, az önfeledt szórakozás ünnepe a bemutatót követõ szombaton érkezett el. Szokás szerint a gasztronómiáé volt a
fõszerep reggel: több mint 20 csapat fõzött a Faluház körül, akik

keres Adrien, Tóth Gabi, az Éjszakai
Mûszak, valamint Roy és Ádám. A
programok egy részét ebben az
esztendõben az Algyõi Általános
Iskola KEOP 6.1.0./B-2008-0022
számon nyilvántartásba vett pályázata biztosította. Ezen pályázati forrás tette lehetõvé Novák Péter zenés-beszélgetõs fenntarthatósági elõadását, a falunapot záró lézershowt és a fõtéren felsorakozó bemutatkozó standokat. A
kiállítók (Szûcs László agrármérnök, az ArchEnerg, a Domi Épületgépészet, az ÖKO-CENTRUM,
az Algyõi Általános Iskola, a CSEMETE és Gálné Nagy Ildikó) a fenntartható fejlõdésrõl, megújuló
energiákról informálták az érdeklõdõket.
Ám nem csak a pályázati és önkormányzati támogatás elengedhetetlen egy-egy ilyen rendezvény

közül 14 csapat nevezett (és részesült támogatásban) a halételek
fõzõversenyére. A Süli Istvánné,
Bartha László és Vidács János alkotta zsûri a legjobbnak az Algyõi Citerazenekar fõztjét ítélte. Második helyen a Nõegylet, harmadik
helyen a Nyilas & Vidács csapat
végzett, míg a Wemsical különdíjban részesült.
A szórakoztatást több elõadó
szolgálta a nap folyamán, köztük
a Szegedi Miniszínház, a Molnár
Trió (Molnár György Lyra-díjas
harmonikamûvész zenekara), az
Algyõi Hagyományõrzõ Citerazenekar és az Algyõi Hagyományõrzõ Együttes Asszonykórusa, a
Algyõi Általános Iskola 4. osztályosainak Gergelyjárás címû mûsora, Koltai Enikõ hip-hop táncosai, a Parlandó Énekegyüttes, Sze-

létrejöttében. Legalább ilyen fontos a civil szervezetek, magánszemélyek segítsége. Közülük is kell
emelnünk néhányat. Köszönet az
Algyõi Nõegyletnek a felajánlott
díjakért, a vendéglátásért és a színházterem új faliképeiért (Juhászné
Évike munkája), az Algyõi Faluvédõ Egyesületnek a rendezvény biztosításáért, a GYEVIÉP NKft. csapatának a rengeteg munkáért, a
GYEVITUR Kft-nek és az EISEN
Technik Bt.-nek. A civil szervezetek számára sátorépítést, azok berendezését Molnár Katalin algyõi
vállalkozó és Sipos Attila vállalta
magára; a Gasztronómia ünnepe
Algyõn elnevezésû fõzõverseny lebonyolításában, a zsûriztetésben
is aktív segítséget nyújtottak. Valamennyi segítõnek köszönet a
munkájáért!
a faluház dolgozói

Május utolsó vasárnapja
Évek óta a szabadidõközpont várja a gyerekeket május utolsó vasárnapján, a gyereknapon. Az idei
évben sem volt ez másként. Az

VSG Kamarabalett Piroska és a
Farkas címû produkciója kötötte
le. Ám ezen kívül is széles skálán
mozogtak a cselekvés lehetõségei:

Egyesített Szociális Intézmény, a
GYEVITUR Kft. és az Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház közös
rendezvénye 2010-ben valóban
sok embert mozgatott meg. Az
idõjárás is kedvezett a kikapcsolódni vágyóknak: ebben az esõs
évszakra emlékeztetõ idõben pazar napfényben lehetett részük.
A Szivárvány Óvoda, az Algyõi Általános Iskola és az algyõi Gyöngyvirág Néptánccsoport mellett a falunapok után a gyereknapon is
megmutatták, mit tanultak Koltai
Enikõ hip-hop táncosai, akik elõször léptek föl Booming Dance
Club néven. A mesét szeretõ gyer-

arcfestés, ugrálóvárak, játszóházak, szabadtéri könyvtár, kézmûves sátor és lovas kocsikázás jelentették a kínálatot. Aszfaltrajzversenyre is sor került, s nem csak
ennek során, de egész nap folyamatosan számos ajándék került
kiosztásra.
Mint mindig, ezúttal is sokak
önzetlen segítsége gazdagította a
gyereknapot: az Algyõi Lovasklub
tagjai (Bakos István és Vér Szilveszter), az Algyõi Nõegylet, a Nyugdíjasklub, a Faluvédõ Egyesület és
Farkas Imre vállalkozó nélkül szegényebb lett volna a rendezvény.
Szintén hagyomány, hogy ez a
nap a gyerekek ünnepe mellett
egyben a hõsök emléknapja is.
Algyõn, a hely szelleme (lévén a
Szabadidõközpont korábban repülõtér) megkívánja, hogy hõsök
napján elsõsorban a repülés, jelesül az algyõi repülés áldozataira
emlékezzünk. Dr. Palotai Jenõ
nyugállományú
ezredes,
a
MATASZ Csongrád megyei elnöke tette ezt meg az idén. Beszédét koszorúzás követte, majd az
Algyõi Repülésbaráti Kör folytatott megbeszélést a jövõ terveivel
kapcsolatban.
AH

mekek figyelmét a Budai Bábszínház Majális címû elõadása és a

Új faluházi e-mail cím
Értesítünk mindenkit, hogy az algyõi
faluház email címe megváltozott!

Új cím:
faluhaz@algyoktv.net
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Mi? Hol? Mikor?

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
JÚNIUS 10. (csütörtök) 9–11:30 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 15. (kedd) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 16. (szerda) 8–10 óra: Mosópor és vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 18. (péntek) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 21. (hétfõ) 9–11 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 8. (csütörtök) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 12. (hétfõ) 9–11:30 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.

IDÉN IS ALGYÕRE ÉR A FOLKHÍD
Az idén, június 24-én, csütörtökön 18 órakor Algyõre ér a FolkHíd. A nagy múltú
fesztivál – a korábbi évekhez hasonlóan – nemzetközi néptánc gálájának egyik állomása a faluház színházterme. Fellépnek martinique-i, szlovákiai, ukrajnai és temesvári együttesek, valamint a házigazda algyõi Gyöngyvirág Néptánccsoport.JÚLIUS 5-9. (hétfõ-péntek) – Hétfõ-péntek Tábor II.

2010 június Hírmondó

NAPFORDULÓ ÜNNEP – SZENT IVÁN-ÉJ
2010. június 26., szombat, Algyõi Tájház
16 órától éjfélig BÜFÉ
16 órától éjfélig jósnõ
16 órától 20 óráig kézmûves játszóház gyerekeknek
16 óra 20 perctõl Gali Zsolt mûsora
17 órától az Algyõi Általános Iskola táncosai Kakuszi Ildikó vezetésével
18 órától A Babos Bábos Stúdió bemutatja: A nagy ho-ho-ho-horgász/ A sötétlelkû
orvhorgász
19 órától 21 óráig Zsonglõriskola a Tûzzsonglõrökkel
20 órakor vendéglátás
20 órától zene és bona
22 órakor a Tûzzsonglõrök mûsora
23 órakor Caliana Hastánccsoport: Keleti táncok bemutatója
23 óra 30 perctõl Tûzvarázslat, sámándob: Karancsi Eszter és társai
24 órakor tûzugrás

Nyári táborok a Tájházban!
Hírek a gyógynövénykertbõl
A tájház kertjének megformázásába kezdtünk május 4-én: Bera Sándorné, Izbéki
Zoltán , Mihály Ildikó, Nyári József, Szõkéné Bera Szilvia, valamint jómagam.
Az Algyõi Borbarátok Dm, egyszerûbben a Borbarát Fiúk, azaz Bera Sándor, Csiszár József, Gonda József, Gulyás Sándor, Kovács Ferenc és Nyári József eddigre
már 15 köbméter földet terített szét. Segítségükkel 6x10 méteres bemutató kertet
alakítottunk ki 3 sorban 9 ágyással.
Szép számú növényt sikerült begyûjtenünk. Ezekkel az ágyások egy részét fel is töltöttük. A környéken honos gyógynövényeket telepítettünk, amelyeket régóta ismernek és használnak az itt lakók. Még sok az üres helyünk, várunk mindenkit, aki szeretné velünk folytatni a munkát! Legközelebbi összejövetelünket július 6-án tartjuk.
A kert kialakítása, és beültetése után a Borbarát Fiúk jóvoltából terített asztal mellett, elégedetten, vidáman , jó hangulatban fejeztük be a napot.
Berek Ágota 0630 871 8749
Szõkéné Bera Szilvia 0662 268 220

MIÉNK A TÉR
Nyárvégi zenés, irodalmi kavalkád az algyõi Fõ téren.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület (Tollforgatók Köre és Parlandó Énekegyüttes) szeptember 4-én (szombaton) 16 órától 20 óráig tartó zenés, irodalmi teadélutánra vár
minden érdeklõdõ algyõit.
Ha szívesen elmondaná kedvenc versét, rövid prózáját, elénekelné, vagy hangszeren eljátszaná kedvenc dalát, eltáncolná kedvenc táncát, jöjjön el, s szerezzen vele örömet másoknak is!
Fellépési szándékát az alábbi elérhetõségen jelezheti:
Ménesi Lajosné – tel.: 06-30/254-4632; e-mail: mjuszti@gmail.com
Algyõi Könyvtár – tel.: 62- 517-170; e-mail: bibl@algyo.hu

JÚNIUSI– JÚLIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚNIUSI– JÚLIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚNIUS 11. (péntek) 12 óra – MOL Szakmai nap.
JÚNIUS 12. (szombat) 8-17 óráig: EIS szûrõvizsgálat a kisteremben.
JÚNIUS 14. (hétfõ) 18 óra – A Pálinkó Lujza Tánciskola évzáró mûsora.
JÚNIUS 19. (szombat) 15 óra – EVADRO Cirkusz belépõjegyes elõadása a színházteremben.
JÚNIUS 22. (kedd) 17 óra – Foltvarrók a tájházban.
JÚNIUS 23. (szerda) 16 óra – Masszázsnap az emeleti klubteremben.
JÚNIUS 24.(csüt.) 18 – FolkHíd Fesztivál – nemzetközi néptánc gála a színházteremben. Fellépnek martinique-i, szlovákiai, ukrajnai és temesvári együttesek, valamint a házigazda algyõi Gyöngyvirág Néptánccsoport.
JÚNIUS 26. (szombat) 16 órától hajnalig – Napforduló ünnep – Szt. Iván-éj a tájházban.
JÚNIUS 28. (hétfõ) 16 óra – ingyenes jogi tanácsadás (Dr. Gonda János).
Elõzetes bejelentkezés: 0630-985-2564
JÚNIUS 28.- JÚLIUS 2. (hétfõ-péntek) – Hétfõ-péntek Tábor I.
JÚLIUS 5-9. (hétfõ-péntek) – Hétfõ-péntek Tábor II.

A Faluház szervezésében az idén is több tábor várja a gyerekeket. 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 tábor vezetõje Leléné Erika. Jelentkezés: a Faluházban június 1-jétõl. Résztvevõk maximális létszáma: 20 fõ turnusonként. Idõpontjai: június 28. –
július 2. és július 5tõl július 9-ig. Részvételi díj: 7000 Ft.,
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-3.2.3-08/2-20090012 azonosítószámú pályázati projekt teszi lehetõvé, hogy idén nyáron negyven
gyermek ingyen táborozhasson! – Ennek a tábornak 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 kézmûves táborok is a Tájházban lesznek. A foglalkozások mellett fürdõ,
egész napos kirándulás is szerepel a programban. A táborokat a heti munkát megkoronázó, a gyerekek munkáit bemutató kiállítás zárja. A kézmûves táborok idõpontjai: július 12. – július 16-ig és július 19. – július 23-áig tart. A tábor vezetõje:
Sütõ Erika. Jelentkezés: a kézmûves foglalkozások idõpontjaiban.
Valamennyi tábor alsó korhatára: 6 év.
Várjuk szeretettel a gyerekeket!
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

