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Képeslap – a viharról
Isten ostora: jégesõvel terhelt pusztító
vihar csapott le Algyõre, kedves húgom.
Mintha Angliában lennénk: az idõjárás a téma megint. Unalmasnak
mondják a nap és széljárásról szóló beszélgetést, de a június 18-i pénteken
Algyõt sújtó viharról nagyon is izgalmas részletességgel beszélnek a helyiek.
Itt a világvége? – állt belénk a félsz.
Szemünket összeszûkítve méregettük a
kavarogva közeledõ baljóslatú felhõket.
Nem fekete, nem is tintakék, hanem
szürkével, lilával és zölddel szegélyezett, piszkossárga foltokkal kevert vész
gomolygott felénk. Úgy tûnt északról
közelít a sötétség, aztán mindent beborított! Hirtelen fölfalta a nappali világosságot! Mint mikor a Hold takarja
el a Napot. A Tiszával párhuzamos
faluszéli utcasorról sem lehetett látni a
töltésig. Ahogy a felhõkkel egybemosódott az ártéri fák koronája is, megdördült az ég. S mintegy vezényszóra: elszabadultak az elemek! Villámok cikáztak. Tomboló szél cibálta a fákat, tépte a kerítésre fölfuttatott vadszõlõt. Teljes szélességükben kihasadtak a felhõk.
Zúdult az esõ, mintha dézsából öntenék. Aztán kavicsnyi jégdarabok verték szecskavágóként apróra a leveleket,
zúztak kõtörõként össze a cserepet, lyuggatták golyószóróként a redõnyöket,
döntötték le lábukról a búzamezõket,
kaszálták le a füvet…
Égen-földön se lehetett segítséget lelni! Megadta magát a legmodernebb
technika. Felmondták a szolgálatot a telefonhálózatok. S persze az internet is.
Egymástól elszigetelve, tehetetlenül nézték a sosemlátott vihar vandál pusztítását az Algyõn rekedt algyõiek! A szomszédos nagyvárosba szakadt gyeveiket
pedig a kétségbeesésbe kergette az aggodalom: mi lehet szeretteikkel, szeretett helyeikkel, növényeikkel, állataikkal?!
Istencsapása érte a falut! A viharfelhõk tovavonultával elénk táruló látvány letaglózó. Az elemek tíz percnyi
tombolása után katasztrófa sújtott övezetnek tûnt az utca, a ház, a kert – a
vidék! Lapátolni lehetett a földrõl a jeget. Koszos vízzel teltek meg az árkok.
A szél öreg fát hasított ketté az utcasarkon, nyárfákat csavart ki tövestõl az

épülõ iskola mellett. A védtelen ablakokat telehordta a szél vizes levéltörmelékkel, másutt a jég kiverte az üvegtáblát. A teraszon a bútorok eláztak, sáros
esõtõl lettek piszkosak. A virágládákat
fölborítgatta, a muskátlit szétcincálta a
szél. A Liliom, a Lõrinc, de a Nyírfa utca két oldala is máig mutatja a pusztítás mértékét. Míg az egyik házsor védett oldala ép, addig az északról érkezõ jégesõtõl sújtott oldal olyan, mintha
ott háború dúlt volna: a hungarocellel
nemrég szigetelt házfalakat, a vakolatot és az ablakokat óvni hivatott mûanyag
redõnyöket golyóejtette sebek tarkítják. A
reggel még ápolt kertekben délelõtt tizenegyre mindent elvert a jég! Az összes
cseresznyét, meggyet a földre szórta, az
almát, barackot, szilvát, diót még zölden leverte. A veteményes palántáiból
csak a szárcsonkok maradtak.
Elõrejelzés? Ugyan! Valamikor még
remélték, hogy arra is képes az ember,
de Edward N. Lorenz óta tudjuk: lehetetlenség, hiszen egy pillangó brazíliai szárnycsapása képes Texasban tornádót kiváltani! A pillangóhatás hogyne
érvényesülne, amikor nem pihekönnyû
lepkék szárnycsapása, hanem embervadította lények és emberkézalkotta szörnyek és gázok rombolják az eget és földet, kavarnak káoszt?! Az idõjárás elõrejelzõi nem, legfeljebb lelkes megfigyelõi lehetnek a meteorológusok. Ninivei
vihar kell a fölismeréshez: az öntelt ember csak képzelgi, hogy isteni?!
Viharvadászok itt nincsenek, mint
ahogy katasztrófaturisták sem. Nem csak
azért, mert saját javainkat, otthonunkat, tájunkat sebesítette a június közepén tomboló természet. A jégveréstõl haldokló kertek és földek látványától megrendült algyõiek munkához láttak. Leszakadt ágat fûrészeltek és árkot ásva
vezették el a fölgyülemlett vizet. Ép cserepet tettek a törött helyébe és beüvegezték az ablakokat. Összegereblyélték a levéltörmeléket és lazították az agyonázott
talajt: palántáztak és amint lehetett, magot vetettek, kedves húgom. És gyûjtöttek: adományokat és pénzt – más vidékek árvíz és viharkárosultjainak!
Újrakezdés. Remény. Hit. Ez az igaz
reakció, az Emberhez méltó.
Ölel nõvéred: Ágnes
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XIX. évf. 7. szám

Véget ért a szavazás az M43 Tisza-hídjának nevére
Gyõzött Móra Ferenc
Véget ért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata és
Algyõ Nagyközség Önkormányzata által közösen, március 12-én
indított kampány az M43 autópálya nyomvonalán épülõ Tisza-híd
elnevezésére. A cél az volt, hogy
a lakosság is aktívan részt vehessen a név kiválasztásában.
Az április 16-ig beérkezett, közel 1500 különbözõ névjavaslat
közül szakmai zsûri választott ki 5
lehetséges nevet. A Gyevi híd, Móra Ferenc híd, Napfény híd, Radnóti Miklós híd és Szent-Györgyi
Albert híd elnevezésekrõl május
14-ig lehetett szavazni.
A Móra Ferenc elnevezés kapta a szavazatok 51%-át, míg a második és harmadik helyen szoros

küzdelem után a Napfény híd és
a Szent-Györgyi Albert híd elnevezés végzett, 19 és 18%-os eredménnyel. Az összesített szavazatszámok alapján a Gyevi híd és a
Radnóti Miklós híd elnevezés kapta a legkevesebb voksot.
Az algyõiek is leadhatták voksaikat a meghirdetett idõszakban.
Itt a legtöbben a Gyevi hídra voksoltak, melyet a Rákóczi híd és
Regina név követett. A szavazók segítségét ezúton is köszönjük!
A kampány teljes dokumentációját az érintettek továbbították a Földrajzinév-bizottságnak, mely jogosult
a döntés meghozatalára. A testület
elfogadta a szavazók többségének
javaslatát: Móra Ferenc hídnak nevezte el az M43 Tisza-hídját.
dr. Piri József polgármester

Algyõ is segít az árvízkárosultakon
Együtt érez az árvíz sújtotta települések lakóival Algyõ népe és önkormányzata. Ezért a nagyközség
önkormányzata települési összefogásra kér és buzdítja intézményeit, civil szervezeteit és vállalkozóit – az algyõieket.
Az önkormányzatnak a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, elkülönített számlájára közvetlenül utalhatnak pénzt a segítséget nyújtók.
Az összegyûjtött összegbõl a magyarországi árvízkárosult települések újjáépítését segítjük.
A befizetés megkönnyítése érdekében sárga csekket is kérhetnek
a segíteni szándékozók az alábbi
intézményekben:
– polgármesteri hivatal, Kastélykert
utca 40., telefonszám: 62/517-517,
– faluház, Búvár utca 5., telefonszám: 62/517-172,

– könyvtár, Kastélykert utca 63.,
telefonszám: 62/517-190,
– posta hivatal, Búvár utca 4., telefonszám: 62/267-042.
A számla elnevezése: „Algyõ az
árvízkárosultakért”.
A számla devizaneme, száma: HUF,
12067008-00190442-03600007.
Nemzetközi bankszámlaszám
(IBAN): HU 1512 0670 0800 1904
4203 6000 07.
A számlaszámra befolyt adományok végösszegérõl – a banki átfutási idõt is figyelembe véve – és a segítségnyújtás eredményérõl településünk honlapján (www.algyo.hu),
illetve az Algyõi Hírmondó hasábjain tájékoztatnak.
Bõvebb információ kérhetõ: dr.
Piri József polgármester, telefonszám:
62/517-517, e-mail: pm@algyo.hu,
honlap: www.algyo.hu.
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A 2010/2011-es tanév rendje .............................................................. 8. oldal
Orvosi rendelési idopontok ................................................................. 14. oldal
Szen Anna napi búcsú programja ....................................................... 16. oldal
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Megújult a Búvár utca
A „Búvár utca felújítása Algyõn”
címû projekt megvalósítására
nyert támogatást Algyõ Nagyközség Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi
Operatív Program keretében, a
DAOP 3.1.1/B-08-2008-0060 azo-

padékvíz elvezetõ rendszer építéséhez fel kellett bontani a gépkocsi beállókat, melynek helyreállítását az önkormányzat saját erõbõl vállalta.
Új térburkolatot tettek le a kisboltok elõtti területen: ez jól il-
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Sikeres pályázattal
plusz támogatás a pedagógusoknak
Az Algyõi Általános Iskolában a
sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó
gyógypedagógiai pótlékra jogosult pedagógusok 61 ezer forintot
kaphatnak, az osztályfõnökök kö-

zött összesen 353 ezer forint pótlék osztható el. E támogatás annak köszönhetõ, hogy az algyõi
önkormányzata sikeresen pályázott a 13/2010. (III. 19.) OKM rendeletben foglaltakra.

Pályázhatnak
önkormányzati bérlakásra
Algyõ Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Algyõ, Búvár u. 9.
fszt. 1. szám alatt megüresedett
költségalapú bérlakás legfeljebb
5 évre történõ bérbeadására.

nosító számú „Külterületi (Algyõ,
01769-01767/66 hrsz.-ú) összekötõ út építése címû pályázatával.
Ezen beruházás részeként elkészült a Búvár utca teljes rekonstrukciója.
A Búvár utca kiemelt és süllyesztett szegéllyel felújított burkolatot kapott. A renovált szakasz teljes hossza: 319,88 méter, szélessége: 6 és 7 méter között változó.

leszkedik a másik oldalon kialakított parkolóhoz, így javítja az utcaképet.
A burkolat felújítása után, az útszegély mentén kialakítottak új virágágyásokat, melyekbe még az
idén egynyári virágokat ültetnek.
Az új Fõtér is szépül, hiszen a
Díszkútnál levõ burkolt terület köré kandeláberes ledes energiatakarékos közvilágítást szereltek föl,

Korszerûsítették a vízelvezetõ
rendszert is, miközben a posta hivatal és a takarékszövetkezet épülete elõtt 24 várakozóhelyet alakítottak ki. A parkolók közül 1-1
legalább 3,5 méter széles, akadálymentes – a mozgáskorlátozott személyek részére. A kizárólagosságot burkolati jelek erõsítik meg.
A kivitelezés idõszakában a csa-

de a téren átvezetõ kockaköves járda mellé is jutott a díszes lámpaoszlopokból. Ugyanilyen közvilágítást kapott a Téglás utca és az
Egészségház utca közötti szakasz,
valamint a faluház elõtti terület is.
Az összekötõ út kivitelezési határideje augusztus 19-re módosult az elmúlt idõszak csapadékos
idõjárása miatt.

1. A pályázaton részt vehetnek: önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti
joggal nem rendelkezõ házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ és
egyedülálló személyek keresõ tevékenységet folytatnak, vagy más
állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élõk havi nettó
jövedelme legalább 100 000 Ft/hó
a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár legalább két
éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyõn 4
havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadékot fizetnek meg.
2. Az elbírálás során elõnyt élveznek
azok a pályázók, akik: vállalják,
hogy 5 évnél rövidebb idõ alatt
megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat
más módon megoldják. Lakáselõtakarékossági szerzõdéssel rendelkeznek egy vagy több gyermeket
nevelnek elsõ lakásszerzõk
3. Kizáró okok: A pályázó(nak): a
szerzõdés megkötésének idõpontjában kiskorú lakást, vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiséget
önkényesen foglalt el, s annak el-

hagyásától, illetve kiürítésétõl számítva 10 év még nem telt el, korábbi lakásbérleti jogviszonya 5
éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy
más neki felróható magatartás
miatt szûnt meg, lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása
óta 5 év még nem telt el lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette 60 napon túli köztartozása
áll fenn. Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
4. A lakás adatai: Algyõ, Búvár u. 9.
fszt. 1. sz. 55 m2 alapterület, 2
szoba komfortfokozata: összkomfort bérbeadás jogcíme: költségalapú lakbér 24 585 Ft/hó, további években a képviselõ-testület
által meghatározottak szerint.
5. A pályázatokat Algyõ Nagyközség
Polgármesteréhez (6750 Algyõ,
Kastélykert u. 40) kell benyújtani
2010. július 19-én 12 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje:
2010. júliusi Képviselõ-testületi
ülés. Az eredményrõl az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétõl számított 5 napon belül köthetõ meg a lakásbérleti szerzõdés, amennyiben erre
pályázó hibájából nem kerül sor,
a bérlõkijelölés hatályát veszti.

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 ked-

venc 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 – telefonszám: 06-30/2544632; e-mail: mjuszti@gmail.com.
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Önkormányzat

Az algyõiek javaslatait is várják
Kitüntetõ címek adományozása
„Algyõ Díszpolgára” címet, „Algyõ
Községért” kitüntetést, illetve „Alkotói Díjat” és „Elismerõ Oklevelet” adományoz majd idén is Algyõ
Nagyközség Képviselõ-testülete.
A kitüntetõ címek, díjak és elismerõ oklevél alapításáról és adományozásuk rendjérõl szóló helyi
rendelet alapján a felsorolt elismerések adományozását a testület bizottságai, a község lakosai,
az itt mûködõ társadalmi szervezetek és közösségek kezdeményezhetik.
„Algyõ Nagyközség Díszpolgára” cím annak a köztiszteletben
álló állampolgárnak adományozható, aki életmûvével vagy valamely kiemelkedõen jelentõs munkájával olyan általános elismerést
szerzett, amellyel hozzájárult a
község szellemi és anyagi fejlõdéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. A címet a képviselõ-testület adományozza, melyre évenként kerül sor és legfeljebb 1 állampolgár kaphatja.
„Algyõ Nagyközségért” kitüntetés annak az élõ természetes vagy
jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ közösségnek adományozható, aki
vagy amely a település gazdasági,
társadalmi, szellemi fejlõdéséhez,
valamint a lakosság érdekében
hosszabb idõn át végzett eredményes tevékenységével jelentõsen
hozzájárult.
„Alkotói Díj” annak adományozható, aki mûvészeti, kulturális,
közéleti, irodalmi, kutatás-fejlesztési tevékenységével a községnek
elismerést szerzett.
„Elismerõ Oklevél” annak az
élõ természetes, vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkezõ közösségnek adományozható, aki vagy amely az oktatás-nevelésben, közszolgálatban
nyújtott kimagasló tevékenységet,
valamint eredményes tanulmányi
és sport teljesítményt ért el.

Algyõ Nagyközség Önkormányzata kéri a lakosságot, a társadalmi szervezetek vezetõit, hogy legkésõbb július 14-ig (szerda) a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek írásban eljuttatni javaslataikat, hogy a kitüntetésekben az arra legméltóbb személyek részesülhessenek és a képviselõ-testület a
július havi testületi ülésén fenti
ügyben döntést hozzon. A döntést követõen a címeket dr. Piri József polgármester adja át az Algyõ
Napja alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen.
*
A „Virágos Algyõért Cím” adományozására évente egy alkalommal
az alábbi hat kategóriában kerül
sor, ad hoc bizottság szakembereinek közremûködésével. A „Tiszta udvar, rendes ház” kategóriában minden év augusztus 31-ig
lehet nevezni, a „Közönség-díj”-as
kategóriára a faluházban, minden
évben kiállított fotók alapján, augusztus 31-ig lehet szavazni. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre
és díjátadásra Algyõ Napján kerül
sor az ünnepi testületi ülésen.
A „Virágos Algyõért Cím” kategóriái:
– A legszebb virágos elõkert;
– A legvirágosabb ablak, erkély;
– Tiszta udvar, rendes ház;
– Közönség-díj.
Ügyintézõk: a községi kitüntetések adományozására tett javaslatokkal Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens foglalkozik, elérhetõ a 62/517-517/132
telefonszámon, vagy a nora.
kozoktatas@algyo.hu e-mail címen,
postai cím: 6750, Algyõ, Kastélykert u. 40. A Virágos Algyõért Címmel és kategóriáival elõzetesen a
GYEVIÉP NKFT. foglalkozik, telefonszám: 62/267-567, e-mail:
gyeviep@algyoktv.net, postai cím:
6750, Algyõ, Kastélykert u. 16.
Dr. Varga Ildikó jegyzõ

Fogadóórák a községházán
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750 Algyõ, Kastélykert utca 40.) szerdánként 14-17
óra között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi:
július 14-én, július 28-án dr.
Piri József polgármester;

július 7-én, július 21-én
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
INFO: polgármesteri hivatal, telefonszám: 62/517-517, e-mail:
ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu
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Csapadékvíz, hulladék nem kerülhet a csatornába!
Nagy problémát okozott a csapadékvíz és a szennyvízelvezetés az elmúlt
hetek csapadékos idõjárása miatt
Algyõ területén. A szennyvíz tisztítóra érkezõ szennyvíz mennyisége 800
köbméter/nap átlagról 6200 köbméter/nap mennyiségre emelkedett. Az
ok: a szennyvíz elvezetõ rendszer csapadékvíz bevezetésével növelt menynyiséget szállít, ezt pedig az átemelõk
kezelni nem tudják – állapították meg
a Szegedi Vízmû Zrt. szakemberei.
Kérik, hogy a csapadékvizet, az
ereszcsatornát, a nyílt árkokban felgyûlõ vizeket, a talajvizet a szennyvíz csatornahálózatba ne kössék be,
mert nem ilyen terhelésre van méretezve! Sõt: ezzel veszélyeztetik saját ingatlanuk, szomszédjuk, környezetük biztonságát, szennyvízelvezetését, növelik a szennyvízzel való elöntés kockázatát, kárt okoznak!
Algyõ Nagyközség Polgármesteri Hivatala és a Szegedi Vízmû Zrt. arra kéri az algyõieket, hogy szíveskedjenek a
csapadékvíz elvezetõ rendszerüket felülvizsgálni! Amenynyiben az esõvíz
szabálytalanul van a szennyvízcsatornára rákötve, azt 2 héten belül szüntessék meg! Ezt követõen a Szegedi
Vízmû rendkívüli ellenõrzést végez a sza-

bálytalan csapadékvíz elvezetés felderítésére, az ellenõrzés eredményérõl
tájékoztatja a polgármesteri hivatalt.
A csatornahasználat során azt is kérik figyelembe venni, hogy a szennyvízcsatornába csak a rendeltetésszerû használatból adódó anyagok kerüljenek!
Ön se tegyen a csatornába:
– szilárd hulladékot, így például
homokot, kavicsot, követ, habarcsot,
betont;
– fémhulladékot: például borotvapengét, szeget;
– mûanyagot: például mûanyag
pálcikát, harisnyát és mûszálas anyagot, tubusokat, textíliákat (felmosó
rongyot);
– konyhai hulladékot: például belet, állati maradványokat, hal tisztításából származó maradékot, étolajat, sütõzsírokat;
– egészségügyi hulladékot: például tisztasági betétet, tampont, óvszert, tisztasági törlõ kendõt, fültisztító pálcikát;
– vegyipari hulladékot: például
tömény savat, lúgot, mérgeket, festéket, hígítót, gépolajat;
és a rendszerre káros egyéb hulladékot!

Megkérdezte a Hírmondó:
Mi lesz a plébánia kertjének sorsa?
Az algyõi római katolikus templomhoz tartozó plébánia hivatal
mögötti kertet az utóbbi években
nem mûvelte senki. Az utóbbi hetekben elbontották drótkerítését.
Sok algyõiben fölvetõdött a kérdés,
amit az Algyõi Hírmondó is föltett:
Mi lesz a plébánia kertjének sorsa?
Az õsi településközpont gondozatlan területe helyén közpark lesz.
Ugyanis a plébánia és a nagyközség önkormányzata megállapodott:

az egyház 10 évre használatba adja a területet – közterületnek. Pontosabban községi parknak azért
cserébe, hogy az önkormányzat
földdel föltölti, növényekkel ülteti be és ápolja, karbantartja a területet – tudta meg az Algyõi Hírmondó Laurinyecz Mihálytól. A plébános úr nem tudja, mikorra lesz
kész a községi park, de reméli, hogy
a Szent Anna napi búcsúra megszépül a plébánia mögötti terület!.

Százezernél több látogató a Borbálában
A Borbála fürdõ látogatottsága 2009.
december elején átlépte a bûvös 100
ezer fõt, december 31-ig 103 ezer 689
személy vette igénybe az algyõi fürdõ
szolgáltatásait – állapíthatta meg a
nagyközség önkormányzati képviselõ-testülete májusi ülésén. A
GYEVITUR Kft. múlt évi beszámolója és idei üzleti terve is terítékre került
a dr. Piri József polgármester által vezetett ülésen. Örvendetesnek tartották
a képviselõk, hogy tavaly 4 ezer alkalommal lépett be a Borbálába algyõi
iskolás és óvodás csoport – térítésmentesen – szervezett úszásoktatásra. Igen
jelentõs a bébi úszásoktatás szerepe. A

gyógyúszást viszont a lehetséges mértéknek csak 60 százalékáig veszik igénybe a gerincproblémás és túlsúlyos algyõi gyerekek, holott ennek költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. A vízi sportok népszerûsítéséhez jelentõsen hozzájárul,
hogy 2009. szeptember 23-án megalakult az Algyõi Úszó Közhasznú Egyesület, 30 taggal – igazi sportélet kezdõdött ezzel a fürdõben. Fordulatot
hoz a Borbála történetében, hogy 2009.
december 15-én a fürdõ termálvizét
gyógyvízzé minõsítették. A Borbála
múlt évi mûködését kiegyensúlyozottnak minõsítették a képviselõk
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17, Tel.: 267-048 INTÉZMÉNYVEZETÕ: JANKOVICSNÉ VERES KATALIN
BÓBITA BÖLCSÕDE
675 0ALGYÕ ,KASTÉLYKERT U. 15.
TEL.: 517-368
VEZETÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KORNÉLIA

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

Bölcsõdei hírcsokor
Díjfizetés. A térítési díj befizetésének napja: július 13. (kedd) 7.30tól 15 óra 30 percig.
*
Gyereknap. Gyermeknappal egybekötött búcsúztatót tartottak a
bölcsõdében május 28-án. A szeptemberben óvodába induló bölcsõdés gyermekektõl búcsúztak a
gondozónõk. Ezt követõen ugrálóvár, arcfestés kézmûvesedés várta a gyerekeket. A Vámos cukrászda aprósüteményei, és az anyukák által készített finomságok tet-

ték még édesebbé ezt a napot.
Köszönik a szülõi segítséget!
*
Férõhely. Az algyõi bölcsõdében 25
kisgyermek veszi igénybe a bölcsõdei
szolgáltatást. A 2010–2011 nevelési
évre jelenleg már nincs hely, várólista alakult ki. A 2011–2012 nevelési
évre 18 kisgyermek számára kértek
elõjelentkezést a szülõk. Folyamatosan fogadjuk az elõjelentkezéseket
minden nap 8.00–12.00 óra között
személyesen a bölcsõde épületében
és az 517-368 –as telefon- számon.

Szakmai tapasztalatcsere
A Szivárvány Óvodába látogatott
június 18-án, pénteken a pesterzsébeti óvoda nevelõtestülete. A
viharral, jégesõvel egyszerre érkeztek, így elsõ élményük a vihar
buszban történõ átvészelése volt.
Miután csendesedett az esõ, megközelíthetõvé vált óvodánk a jégkupacok között.
A gyors ismerkedés után vendégeink a Maci csoportban foglaltak helyet, ahol Ozsváth Lászlóné
óvodavezetõ köszöntötte a nevelõtestületet és bemutatta óvodánkat.
Ezután Bakosné Szõllõsi Ágnes
óvodapedagógus segítségével ismerkedtek az Interaktív táblával.
Az elméleti ismertetõ során a
tábla tulajdonságait, jellemzõit,
felhasználási lehetõségeit, területeit emelte ki kolléganõnk. Bemutatta, milyen elõkészületek szükségesek a tábla használatához, milyen programmal mûködik. A továbbiakban vendégeink gyakorlati példákat láthattak arra, hogyan
kapcsolhatók, dolgozhatók fel a
kompetencia alapú óvodai programcsomag egyes részei az interaktív tábla segítségével.
A gyakorlatban is kipróbálhatták vendégeink a számukra új eszközt. Elõször is a kalibrálás nehézségeivel szembesültek, mert a
vihar miatt újra szinkronba kellett hozni a számítógépet a táblával. Bizony itt nagy elõny, ha valakinek nem remeg a keze.

Ezután következett a vidámabb
rész. Olyan játékokkal játszhattak,
amelyeket a mindennapokban fel
lehet használni a gyerekek között
is. Ez jó alkalmat adott a tapasztalatszerzésre, sikerélményhez juttatta a bátor önként jelentkezõket,
és kedvet kaphattak a saját óvodájukban történõ kipróbálásra.
A bemutató után megtekinthették óvodánkat, a csoportszobákat,
az akadálymentesítés eredmnyeként frissen átalakított, felújított mosdókat, folyosókat is, megismerkedhettek a kollektívával.
Utoljára a mobil óvodába kalauzoltuk vendégeinket, ahol egy
kis frissítõ és kávé kíséretében kötetlen szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere következett a pesterzsébeti óvónõk és a jelen lévõ kolléganõk között. Tájékoztatást kaptak az óvodánkban folyó pályázati tevékenységrõl (TÁMOP 3.1.4.),
pályázati adminisztrációról, a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásáról.
A szakmai dokumentumok közül az óvodai csoportnaplókra és
a gyermeki fejlõdés nyomon követésére voltak kíváncsiak.
Mire véget ért a beszélgetés, a
nap is kisütött, így vendégeink nem
csak a borongós Algyõt õrizhetik
meg emlékezetükben. Reméljük,
új élményekkel, ötletekkel, tapasztalatokkal gazdagodva, elégedetten tértek haza Pesterzsébetre!
Görög Annamária óvodapedagógus

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

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

Gyerekszáj
Az algyõi bölcsisek humoros, kedves mondatait gyûjtöttük csokorba.
Délutáni alvás után: „Veronka elviheted az ágyamat, befejeztem az
aludást.
(C. Tamás)
*
A gondozónõ mesét mesélt, a fõszereplõ hörcsögöt Rágcsának hívják.
A mese végén megkérdezi a gyerekeket: „Hogy hívták a hörcsögöt?”
Mindenki jól emlékszik a névre. C.
Levente így szól: „Rágótabletta”.
*
Reggelinél elfogyott az uborka. A
gondozónõ megmutatja az üres
tálat. Gy. Gabika, aki egyébként
nem szereti az uborkát, rémült tekintettel néz a gondozónõre és így
szól: „Akkor most mi lesz velünk?”
*
„A cicámnak elveszett a farka, mert
megette a róka.”
(Ny. Réka)

*
„Én szeretem a szúrós vizet” (Valójában ásványvíz)!
(J. Emese)
*
„Láttam Verebélyt.” (Valójában
denevért.)
(J. Emese)
*
„Márti, nézd hazament a lábam!”
(Valójában homokkal betemette
a lábát.)
(C. Levente)
*
„Ha sokat használod a telefont,
elkopik.”
(C. Levente)

*
„Én már nem uzsonnázok, mert
nagy ember vagyok!” (C. Levente)
*
„Olyan ízû az eper, mint az Erõs
Pista!”
(S. Tamás)
*
Farsangra készülõdött a csoport
és arról beszélgettek, hogy ki minek öltözik majd fel. „Én köcsög
leszek” – mondta Tomi. „Én meg
fülbevaló” – mondta Csaba.
*
„Olyan jó illatod van! Megfürödtél?”
(M. Boglárka)
*
„Megfürdettük a Zizi kutya szõrét, olyan jó illata van, mint neked.”
(M. Boglárka)
*
„Képzeld el, láttam egy öregaszszonyt, aki meghalt, mert nem
reggelizett, csak ment, mendegélt.”
(C. Tamás)
*
A kutyaoltásról beszélgettek a csoportban . „Az oltástól nem fog kilyukadni a kutya?”
(J. Emese)
*

Hol vannak a méhecskék? – kérdezte a gondozónõ. „Én tudom:
a naptárban!” (Valójában: a kaptárban.)
(Ny. Réka)

ALGYÕI
REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(július 25-én) délután 3 órakor
az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész
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Óvodások vízhez szoktatása
A Szivárvány Óvoda nagycsoportosai ingyenes uszodai programban
vehettek részt Algyõ Nagyközség
Önkormányzat Képviselõ Testületének támogatásával. A gyerekek

5

Megszépül a Szivárvány Óvoda

nagy örömmel látogattak a Borbála fürdõbe, ahol Magosi Krisztina
úszó oktató szoktatta õket a vízhez.
Az óvodások nevében köszönjük a lehetõséget!

Az óvoda épületében folyó akadálymentesítést eredményezõ
munka elsõ fázisa a befejezéshez
közeledik. Az „új épület” folyosójának burkolatát csúszásmentes járólapokra cserélték. A csoportszobákra új ajtók kerültek, és a gyer-

mekmosdók átalakítása is megtörtént.
A munka a „régi épületben”
folytatódik. A renoválással járó
kellemetlenségekért elnézésüket,
a felújítás idejére a türelmüket
kérjük!
Óvónõk

Parlagfû projekt (április 29–május 21.)
Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés és az egészséges szemléletmód kialakítása, ezért választottuk a TÁMOP-3.1.4/08/2-20080049 pályázat keretében megvalósítandó három hetet meghaladó projekt témájául a parlagfüvet.

A projekt-hónap célja volt, hogy
a tanulók a tanítási és tanórán kívüli foglalkozások keretében minél több ismeretet szerezzenek a
parlagfûrõl: a növényrõl, annak
élettani hatásáról, az ellene való
védekezés lehetõségeirõl, elõtérbe helyezve az önálló ismeretszerzés, élményszerzés, képesség- és
készségfejlesztés módszereit. A
projektben elsõsorban a pályázatba bevont tanulócsoportok vettek
részt, de természetesen minden
osztállyal igyekeztünk megismertetni a programot.
zA tanulók érdeklõdéssel fogadták a témát, s lelkesen vettek részt
a feladatok megoldásában. A tanítási-tanulási folyamatban óriási
segítséget jelentett a Körlánc Egye-

sület igényes szakmai anyaga, a
diákok elõzetes tapasztalata, tudása. A projekt nyitónapja április
29-én volt. A 2. évfolyam rendhagyó környezetismeret óra keretében részt vett egy bemutatóórán,
ahol a parlagfû oktatócsomag egy
moduljának feldolgozását láthattuk. Szabó Kornélia Amit a parlagfûrõl tudni kell címû óráját szakmai konzultáció követte. Az azon
résztvevõ pedagógusok feltehették kérdéseiket a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. A szakmai
nap továbbképzéssel folytatódott,
melynek témája a parlagfû volt.
Különbözõ kooperatív technikák
segítségével ötleteket kaptunk a
projekthónap tanórai és tanórán
kívüli megvalósításához. A projektet a tanulók elõzetes tudásának, személyes tapasztalatainak,
involváltságának feltárásával indítottuk: személyes élményeikrõl
számoltak be, saját ismereteikrõl,
átélt és elszenvedett allergiás tüneteikrõl. Tapasztalatot cserélhettek, önálló véleményt alkothattak,
eközben fejlesztettük a szóbeli fogalmazási készségüket. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy
minden érzékszervre hassanak,
különbözõ tevékenységekre épüljenek, differenciáltak legyenek,
fejlõdjenek általuk a szociális, a
kognitív, a személyes és a mozgásos kompetenciák. Célunk volt a
sikerélményhez juttatás. Mindezekhez egyéni, páros és csoportos formát alkalmaztunk kooperatív tanulási módszerekkel, technikákkal. Az elõzetes információszerzésre építve elõtérbe került a
megfigyelés, a szemléltetés, a szóbeli és írásbeli szövegértés és-szerkesztés, a látványfeldolgozás, a já-

ték, a számítás-mérés, a képek és
rajzok elemzése, adatfeldolgozás
a tantárgyak sajátosságainak megfelelõen. A tanórákon a parlagfû
növény külsõ tulajdonságairól, fejlõdésének jellemzõirõl, továbbá
az általa okozott légúti betegségekrõl beszélgettek a tanulók tanáraikkal. A téma feldolgozása révén alkalom nyílt összefüggések
keresésére, ok-okozati viszonyok
felismerésére, megfigyelés, emlékezet fejlesztésére, felelõsségteljes gondolkodás kialakítására. Szövegfeldolgozás során a tanulók
jegyzetet, vázlatot, igaz-hamis állításokat készítettek, gyakorolták
a lényegkiemelést, betûrendes szógyûjtést, felelet-kiegészítõs feladatokat oldottak meg. Tollbamondást írtak, szólásokat vizsgáltak,
keresztrejtvényt, rajzokat, felhívó
jellegû plakátot készítettek, allergiatérképet, pollennaptárt, grafikonokat, táblázatokat értelmeztek, készítettek. Statisztikai adatokat dolgoztak fel számítással,
grafikus ábrázolással, számítógéppel. Határértéket vizsgáltak, öszszehasonlító elemzéseket végeztek. A parlagfû képébõl puzzle-t
raktak ki a gyerekek, és a témával kapcsolatban totót is töltöttek.
Egyéni feladataikhoz információkkal szolgáltak a szakkönyvek,
lexikonok, ismeretterjesztõ folyóiratok, az Internet és a különbözõ IKT-s eszközök. A különbözõ
mûfajú és formájú kreatív szövegalkotással élményszerûbbé tettük
az órákat, a megismert szakszókincs alkalmazásával magyar és
angol nyelvû fogalmazásokat készítettek a tanulók, dramatikus jeleneteket mutattak be. Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat is

megjelenítõ elõadás a tapasztalati úton megismert valóság felfedezésére, bemutatására szolgált,
továbbá segítette a nem nyelvi kifejezõeszközök megfigyelését is.
A szerepjátékok, drámapedagógiai elemek alkalmazásával történõ helyzetgyakorlatok során átélhették az együttmûködés érzését
és élményét, önismeretük fejlõdött, a visszahúzódó gyerekekre
is bátorítóan hatott. Az osztályokban és családokban végzett közvélemény-kutatás után a gyerekek
szemléltetõ ábrákat, azaz kör- és
oszlopdiagramokat szerkesztettek.
Köszönet illeti iskolánk védõnõjét
is, aki tartalmas elõadást tartott
az allergia fogalmáról, tüneteirõl,
fajtáiról, a tennivalókról és az
egyén felelõsségérõl. A projektet
sikeres prezentációkkal, bemutatással zártuk. A power point-os bemutatók a parlagfûrõl – képekkel, szöveggel, animációval és áttûnéssel – segítette az ismeretek
mélyítését, rögzítését. A tantárgyakba sikeresen beépítettük a
parlagfûvel kapcsolatos ismereteket. Az elõre megtervezett programot megvalósítottuk. A gyerekek a megvalósult projektet pozitívan értékelték. Bízunk abban,
hogy a hónap során a diákok sok
új ismerettel gazdagodtak miközben fejlõdött a kapcsolatteremtõ,
együttmûködési és empatikus
készségük is és használható ismereteket szereztek.
Újváriné Lõrincz Tünde,
Ficsórné Réti Emese,Janek Erzsébet,
Nagyné Szabó Andrea,
Tóthné Molnár Ágota, Leléné
Gonda Irén,Pallagi Anna, Szabó
Leonóra
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Sport és egészség

Az AKÚE eredményei
Az AKÚE versenyzõi a Hódmezõvásárhelyen június 5-én megrendezett Delfin seregszemlén szép
eredményeket értek el. Az 50 mes fiú mellúszásban 10. Csarna Martin (2000); 9. Gyursánszky Bence
(2001); 4. Szutor Erik (1998). Az
50 m-es leány mellúszásban 16.
Jáhn Alexandra (2001); 3. Portorõ
Dorina (1998). Az 50 m-es fiú gyorsúszásban: 8. Csarnai Martin. Az 50
m-es leány gyorsúszásban: 7. Jáhn
Alexandra; 3. Portörõ Dornina.
A Béka seregszemlén: az 50 mes fiú mellúszásban: 31. Karasz
Bence (2002); 2. Tóth-Kása Bence
(2003); 8. Vincze Zsombor (2003).
Az 50 m-es leány mellúszásban:
4. Tóth Szelina (2003); 11. Bús Nikolett (2003). Az 50 m-es leány hátúszásban: 14. Tóth Szelina (2003).
A Hódmezõvásárhelyen április
10-én rendezett versenyen az 50
m-es fiú hátúszásban 11. Karasz
Bence; 4. Tóth-Kása Bence. Az 50 mes leány hátúszásban: 3. Bús Nikolett; 6. Tóth Szelina. A 100 m-es fiú
hátúszásban: 7. Bodó János (2000);
13. Rózsa Alex (2000). A 100 m-es
leány hátúszásban: 6. Jáhn Alexandra. Az 50 m-es fiú mellúszásban: 13. Karasz Bence; 1. Tóth- Ká-

sa Bence; 5. Vincze Zsombor. Az 50
m-es leány mellúszásban: 10. Kertész Tekla (2002); 1. Tóth Szelina;
3. Bús Nikolett; 5. Molnár Anna
(2003); 9. Tóth-Kása Sára (2005).
A 100 m-es fiú mellúszásban: 10.
Csarnai Martin; 12. Rózsa Alex, 8.
Gyursánszky Bence. A 100 m-es leány mellúszásban: 10. Jáhn Alexandra; 11. Vidács Bianka. Az 50 mes fiú gyorsúszásban: 13. Karasz
Bence; 6. Tóth-Kása Bence. Az 50 mes leány gyorsúszásban: 3. Bús Nikolett; 4. Tóth Szelina.
*
A Szarvason május 30-án rendezett IV. Meghívásos Gyermek
Úszóversenyen az AKÚE úszóinak
eredményei: 50 m-es leány gyorsúszásban: 4. Bús Nikolett; 5. Tóth
Szelina. 100 m-es fiú gyorsúszásban: 9. Gyõrfi Dávid (1997). 50 mes leány mellúszásban: 2. Tóth Szelina; 4. Bús Nikolett. 100 m-es fiú
mellúszásban: 9. Szutor Erik; 8.
Gyõrfi Dávid. 50 m-es leány hátúszásban: 5. Tóth Szelina. 100 mes fiú hátúszásban: 7. Gyõrfi Dávid.
100 m-es fiú gyorsúszásban: 15.
Bodó János; 18. Rózsa Alex.
Az edzõk: Magosi Krisztina, Zsura
Brigitta, Zsura Zoltán.

Hajrá Algyõ!
Július havi települési sportnaptár:
Július 9–11. (péntek-vasárnap):
Vidéki Bajnokság - Szolnok (Algyõi Sportkör, Kajak-kenu Szakosztály, Kopaszné Demeter Irén).
11. (vasárnap) 8 óra: Ladacross
Területi Bajnokság - Makó (Berkes István).
16–18. (péntek–vasárnap): Díjugratás Országos Minõsítõ - Kaposvár (Algyõi Lovasklub, Bakos
István).
17. (szombat): Díjugratás Domaszék (Algyõi Lovasklub, Bakos István).
18. (vasárnap): Gyermek ügyességi lovasverseny - Hódmezõvásárhely (Algyõi Lovasklub, Bakos
István).
17–18. (szombat-vasárnap):
Mesterek OB - Sukoro (Algyõi
Sportkör, Kajak-kenu Szakosztály,
Kopaszné Demeter Irén).
Július 30–augusztus 1. (péntekvasárnap): Gyermek, Kölyök, Serdülõ Magyar Bajnokság - Sukoro
(Algyõi Sportkör, Kajak-kenu Szakosztály, Kopaszné Demeter Irén).

Július 31. (szombat): Díjugratás
– Zsombó (Algyõi Lovasklub, Bakos István).
*
Minden héten hétfõn, csütörtökön 16–18 óra: Ökölvívás edzés
(faluház, Kátó Sándor);
hétfõn, csütörtökön 18.30 óra:
Taekvon-do edzés (edzõterem,
Kiss Zsolt G.);
hétfõn, csütörtökön 18.30 óra:
Asszonytorna (faluház, Kovács
Krisztina);
kedden 18.30 óra: Jóga tanfolyam („Zöld iskola”, Jóga a Mindennapi Életben Egyesület, Pasek
Attila).
*
A sporteredményekrõl az Algyõi
Hírmondó hasábjain, ill. a
www.algyo.hu internetes oldalon
folyamatosan beszámolunk.
A szervezõk és a csapatok versenyeikre minden szurkolót és érdeklõdõt szeretettel várnak!
INFO: www.algyo.hu
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens
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Zsura Zoltán, az AKÚE elnöke a tervekrõl
OB-ra készülnek az algyõi úszók
Algyõi Közhasznú Úszó Egyesület (AKÚE) néven megalakult a
település elsõ úszó egyesülete –
írtuk az Algyõi Hírmondó februári számában. A sikerekrõl és eredményekrõl folyamatosan beszámolunk, most a tervekrõl és a lehetõségekrõl kérdeztük az elnököt,
Zsura Zoltánt.
– Sok munka és számos siker áll a
fiatal úszóegyesület mellett. Hogy vannak?
– Köszönöm jól, kicsit fáradtan,
de nem múló lelkesedéssel dolgozunk. 2009. szeptemberében
alakultunk és 30 fõs egyesületi tagsággal folyamatos szakmai fejlõdésrõl számolhatok be. Tavasszal
elindítottuk speciális úszóedzéseink is: heti 3 illetve 6 alkalommal
edzenek a gyerekek az óvodástól
a 14 éves korosztályig.
– Melyek az egyesület céljai? Mit
üzen a gyerekeknek és a szülõknek?
– A legfontosabb szakmai feladatunk az aktív sportolás megszerettetése, az egészségmegõrzés, az
utánpótlás-nevelés és hogy a gyermekek megtanulják a fegyelmezett úszósportág technikai és erkölcsi szabályait. A szülõknek nagyon sok köszönettel tartozunk:
megértéssel támogatják gyermekeik aktív egyesületi munkáját,
szakmai segítséget nyújtva a versenyeztetésben és a felkészülésben is.
– Milyen terveitek vannak?
– A kistérségi és megyei versenyeken történõ indulás mellett itt,
Algyõn, a Borbála Fürdõben is
szeretnénk egy kistérségi úszóversenyt hirdetni. Ennek szervezése

folyamatban van. Terveink szerint
augusztus elsõ hétvégéjén indulunk a ’B’ kategóriás Országos
Úszóbajnokságon – jó volna éremmel hazatérni Algyõre.

– Említette a szülõk segítségét. Milyen támogatással tervezhetnek még?
– Algyõ önkormányzati képviselõ-testülete pozitívan fogadta bemutatkozásunkat, anyagi és erkölcsi támogatását élvezhetjük. A befolyó tagsági díjak mellett folyamatosan keressük támogatóinkat,
szponzorainkat is. Sok segítséget
kapunk a helyi intézményektõl,
társadalmi szervezetektõl és magánszemélyektõl. Mindezt elõre
is köszönjük és remélem, hogy
még sok évig dolgozhatunk együtt
– egy felnövekvõ algyõi úszógenerációt segítve. Felvételi kérelmünk elbírálására várunk a Magyar Úszószövetségtõl és még
számtalan tervünk van, de ezekrõl majd késõbb.
AH

Strandfoci
Július 17-én, szombaton strandfoci lesz a Borbála Fürdõben! Elõnevezéseiket az érdeklõdõk július 15-ig tehetik meg Magosi Krisz-

tinánál az alábbi telefonszámon:
+36-30-336-98-53. Gyülekezõ a
helyszínen 10.30 perckor.

Sporttáborok a Borbála Fürdõben
Az Algyõ Sportjáért Közalapítvány,
a GYEVITUR Kft. – Borbála Fürdõ, az Algyõi Közhasznú Úszóegyesület 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, kézi-

labda, foci, görkorcsolya, kerékpár, labdajátékok);
július 26–30.: SPORT MIX tábor;
augusztus 2–6.: Ovis sporttábor.
Jelentkezni és érdeklõdni az
alábbi elérhetõségeken lehet:
Magosi Krisztina, mobil: +3630/336-98-53 vagy Telefonszám:
62/517-520 (Borbála Fürdõ).
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Zoopedagógiai foglalkozás a Szegedi Vadasparkban
Iskolánk tanulói a Szegedi
Vadasparkot látogatták meg június 14-én a TÁMOP-3.1.4/08/22008-0049 pályázat keretében.
Környezeti nevelési programunk
része a Vadaspark látogatása, ám
ennek a foglakozásnak a célja eltért a megszokottaktól. Az idei
zoopedagógia foglakozás célja a
konkrét segítségnyújtás, ötletadás
a kompetencia alapú oktatáshoz.
De ez a mostani látogatás a gyerekek számára is minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezett: ez
alkalommal látványetetés csalogatott bennünket. A bemutatón sok

új információra számítottunk s
nem is csalódtunk. Számunkra eddig csak filmbõl ismert állatokat
figyelhettünk meg lakmározás közben. A fossza hosszas küzdelem
után éppen egy patkányt tépett
szét, a kismajom banánt majszolt,
társa csak szemezgetett a mazsolából. Vezetõnk, Beleznay András,
a Vadaspark zoopedagógusa földrészenként ismertette meg velünk
a különbözõ állatokat, amelyek
nagy része az európai fajmegmentési program keretében él itt. A
szelíd állatoknak is nagy sikere
volt tanulóink körében. Legtöbb

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 a TÁMOP-3.1.4/08/2-20080049 pályázaton kívül az ArcadiaReklám Kft, a Szegedi Tini Telefon Egyesület, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium valamint a
Jóga a Mindennapokban Egyesület támogatta. Ezen a héten a tanórákon kiemelt szerepet kapott az
egészséges életmód, egészséges
táplálkozás téma. Gyümölcs- és
zöldségnapokat szerveztünk a tanulóknak. Schád László, az iskola
pszichológusa a témahét keretében délutáni foglalkozást tartott a
7. b osztálynak. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a lelki egészség. Ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozott legyen, szükség van
mûvészetre.
Vizsolyi Lívia fagottmûvész és a
Kosztándi Vonósnégyes a lelki
egészség ápolásának céljával látogatott el május 13-án Algyõre, és
a faluházban egy csodálatos koncertet adott a tanulóknak. Az
Egészséghét záró rendezvényére
május 14-én délután került sor,
ahol 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 kapcsola-

tos kérdõíveit, melyekkel nyereménysorsoláson vehetnek részt.
Egyik helyszínünkön a résztvevõk
egy parlagfûvel kapcsolatos totót
tölthettek ki, s ezáltal felmérhették, hogy mennyire ismerik a növényt.
A tanulók Elmex fogkrémeket és
szórólapokat kaptak, majd feldolgoztak egy fogápolással kapcsolatos mesét. Gyógyteákat is készítettünk, ahol vitamin tablettákat osztottunk, illetve kóstoltattunk az érdeklõdõkkel. Graham lisztbõl kenyeret sütöttünk, amit hagymakrémmel, padlizsánkrémmel megkenve és zöldségekkel díszítve kínáltunk a jelenlévõknek. A zöldség- és gyümölcsszobrászat 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 tudhatunk magunk mögött.
Leléné Gonda Irén
az egészségnevelési
munkacsoport vezetõje
Szabó Leonóra TÁMOP
szakmai vezetõ

idõt a szurikáták lakóhelye körül
töltöttünk el, hiszen nehéz volt
otthagyni a folytonosan játszó, mókás kis ragadozókat. A macskakedvelõk is kedvüket lelhették a
sokféle látnivalóban. Az oroszlánok, párducok, tigrisek, bágyadtan terültek el a júniusi forró napon, mintha csak a szavannán lennének. Igazán a vízben lustálkodó törpevízilovakat irigyeltük,
mert bizony nekünk is nagyon melegünk volt. Sõt a szúnyogok „látványosan” eszegettek minket. A
furcsa állatok közül a rajzfilmbe illõ külsejû sörényes hangyász tet-

szett többünknek, ami úgy nézett
ki, mint ha több különbözõ fajból
gyúrták volna össze. Hosszasan
néztük, és hallgattuk vezetõnk érdekes történeteit. Nagyon sok új
ismerettel indultunk hazafelé. Diák – tanár viccelõdött, a „mi lenne, ha nekünk is lenne egy saját
állatunk” témáról. Mindenkinek
volt valami érdekes élménye, amit
a buszon megoszthatott társaival
a hazaúton.
Mind az ismeretszerzés, mind
a csoportépítés szempontjából. nagyon hasznos volt ez a kirándulás.
Huszkáné Németh Csilla

Comenius Egész életen át tartó tanulás
Iskolai Együttmûködési Program
Projekttalálkozó Olaszországban
Iskolánk ebben az évben bekapcsolódott a Comenius Egész életen át tartó tanulás Iskolai együttmûködések programjába. A
Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minõségének fejlõdéséhez, erõsítse annak európai dimenzióját, illetve
segítse a nyelvtanulást. Az Iskolai
együttmûködések lehetõvé teszik,
hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttmûködés keretében együtt dolgozzanak
valamilyen közös témán, a munkába a lehetõ legtöbb osztályt és
pedagógust bevonják. Intézményünk a „Celebrating Together –
Ünnepeljünk együtt” címû projektben vesz részt egy-egy spanyol,
angol, holland, lengyel és olasz iskolával együtt.
Május 19–23. között az olaszországi Troia városában zajlott a
program harmadik projekttalálkozója. A találkozón a résztvevõ országok: Spanyolország, Anglia,
Hollandia, Lengyelország, Olaszország, Magyarország partner-intézményeinek képviselõi vettek
részt. Az Algyõi Általános Iskolát
Iván Zsuzsanna, Leléné Gonda Irén,
Süli Zsuzsanna és Janek Erzsébet
képviselte. A találkozó elsõ napján munkamegbeszélés keretében
az intézmények koordinátorai számoltak be az intézményükben folyó projekttevékenységrõl, amely
ebben a félévben a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódott. Bemutatták
a húsvétról szóló füzetüket, a DVDfelvételt, amelybõl a projekt végére egy közös filmet állítanak
össze, átnyújtották a tanulók által

készített ajándéktárgyakat, és továbbadták az iskolák a kabaláinak
fotóalbumát. A második napon a
következõ idõszak tevékenységeinek egyeztetése, megbeszélése
folyt. A találkozó során betekintést
nyertünk a vendéglátó iskolában
folyó oktató-nevelõ munkába,
ugyanis órákat és foglalkozásokat
látogattunk. Valamennyi osztály
angol nyelvû mûsorral kedveskedett, melyekben bemutatták a vendégek hazáját, közismert dalait,
táncait. A házigazdáink vendég-

szeretetét jelezte, hogy a helyi
önkormányzat,Troia püspöke és
az iskola szülõi munkaközössége
is fogadást adott a projekttalálkozó résztvevõinek. A találkozó harmadik napján római városnézéssel kedveskedtek az olasz házigazdáink, bemutatták nekünk fõvárosuk legszebb nevezetességeit.
A projekt angol, lengyel, holland, olasz, spanyol résztvevõit hamarosan az algyõiek is megismerik, ugyanis 2010 novemberében
a következõ találkozó színhelye
Algyõ lesz.
Janek Erzsébet
angol nyelvtanár
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Napközis hírek
Az éves napközis munka értékelésére, összegzésére június 3-án került sor. A „Vidám napközi záró”
keretében minden csoport ajándékokat kapott. Ezen a napon külön elismerésben részesültek azok
a napközis tanulók, akik kitûntek
a tanév során példamutató magatartásukkal és szorgalmukkal. Elismerésben részesült az 1. csoport-

ban Tóth Szilvia és Varga Enikõ, a
2. csoportban Balázs Anna és
Gyurcsik Andrea, a 3. csoportban
Bukor Anna és Major Ernõ, a 4. csoportban Horváth Laura és Szekeres
Laura, az 5. csoportban Bakos
Dorina és Németh Éva. Az ajándékok átadása után a Truffaldino
Bábszínház színvonalas mûsorral
szórakoztatta a gyerekeket.

Azok a tanulók – csoportonként
5 fõ –, akik a tanév során a legtöbb
napközis jutalomkártyát gyûjtötték össze, kiránduláson vehettek
részt. Alkalmuk nyílt megtekinteni az Így neveld a sárkányodat címû mesefilmet. A 3D-s feldolgozású rajzfilm mindannyiuknak felejthetetlen élményt nyújtott.
Csepreginé Kis Nóra napközis nevelõ

Tanév végi eredményeink
A 2009/2010-es tanévben az iskolánk 35 nyolcadik osztályos tanulója közül 26%-a gimnáziumban,
54%-a szakközépiskolában és 20%a szakiskolában folytatja tanulmányait. Az 1–2–3. osztályosok éves
munkáját szövegesen, a többi tanulóét osztályzattal értékeltük. Az
iskola tanulóinak tantárgyi átlaga
az idei tanévben 3,75, a tantárgyi
dicséretek száma 119, a kitûnõ tanulók száma 26.

Kitûnõ bizonyítványukért értékes könyvjutalomban részesültek:
Bezdán Mihály, Kovács Angelika, Lantos Szabina és Varga Enikõ 1.a osztály; Kertész Tekla, Zakar Zsanett és
Üveges László 1.b osztály, Belovai
Krisztián, Gyömbér Mihály, Major Ernõ, Szalontai Botond 2.a osztály;
Belovai Koppány, Bukor Anna, Hermán Ariella, Pál Krisztián és Pipicz Dominika 2.b osztály; Szekeres Laura és
Molnár Gergõ 3. osztály; Németh Éva

4.b osztály; Bezdán Dóra 5.a osztály;
Csamangó Krisztián és Molnár Szabolcs
5.b osztály; Furka Barbara és Kalcsú
Tünde 6. osztály; Szûcs Lilla és Misku
Péter 7.b osztályos tanulók.
Az Algyõi Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az évben Kis-herceg díjjal jutalmazta
Németh Éva 4.b osztályos tanulót.
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.

2010 július Hírmondó

A 2010/2011-es
tanév rendje
A 2010/2011-es tanév elsõ tanítási napja: 2010. szeptember 1.
(szerda), az utolsó tanítási napja:
2011. június 15. (szerda). Az elsõ félév zárása: 2011. január 14.
Õszi szünet: 2010. november 25. (a szünet elõtti utolsó tanítási
nap október 29., a szünet utáni
elsõ tanítási nap november 8.).
Téli szünet: 2010. december
23–2011. január 3. (a szünet elõtti utolsó tanítási nap december
22., a szünet utáni elsõ tanítási
nap 2011. január 4.).
Tavaszi szünet: 2011. április
21-26. (a szünet elõtti utolsó tanítási nap április 20., a szünet utáni elsõ tanítási nap április 27.)
Tanévnyitó ünnepség: 2010.
szeptember 1. (szerda) 8.00 óra,
Fehér iskola (Kastélykert u. 59.)
Nyári ügyelet az iskolában: augusztus 23-tól minden nap munkaidõben.
Javító vizsga idõpontja: augusztus 25. 8.00 óra, Fehér iskola.

Házi atlétikai verseny
Nagy várakozással vártuk a tavaszt!
A téli Csongrád megyei serdülõ
és gyermek egyéni bajnokságon
elért eredmények bizakodásra adtak okot: Bodó János 2 aranya
(30m-es futás: 4,93, helybõl távolugrás: 201cm), Pál Máté aranya
(súlylökés: 7,40 m), Portörõ Dorina
bronza (30m futás: 5,05) és ezüstje (helybõl távolugrás: 188cm). Az
idõjárás nekünk sem volt kedvezõ, tornaszobánkban készültünk.
Elkezdõdött a házi, a területi és
egy tanítvány megyei versenyzése. Büszkék vagyunk Portörõ
Dorina
V.
helyére,
amit
2010.05.13-án NAP Diákolimpián
egyéniben ért el. Fontosnak tartom ezt a versenyeztetési lépcsõt
és az éremmel díjazást - ennél a
korosztálynál ez bevált motiválás.
Köszönet Iván Zsuzsanna igazgatónõnknek, aki ezt évrõl évre megteremti tanulóinknak. Fontos a
versenyeztetés gyermekeink fejlõdésében, nemcsak az eredmények
javulnak látványosat, hanem gyermekeink személyisége is csiszolódik, egyre értékesebb emberekké
válnak. Én azt hiszem, hogy az élet
sûrített kivonata egy-egy verseny.
A tapasztalat felülmúlhatatlan és
megismételhetetlen és ezt bármikor, bárhol kamatoztathatják tanítványaim.

Az eredmények: az alsó tagozatos diákok április 23–29. között
házi atlétikaversenyen mérhették
össze tudásukat. Az I. korcsoportos lányoknál kislabda dobásban
I. helyezést ért el Tóth Vanessza
19,4m-es, II. lett Gábor Zsófia 17mes és III. lett Márta Sarolt 16,5mes dobással; a fiúknál I. helyezett
lett Szalontai Botond 30m-es, II. lett
Belovai Krisztián 27m-es és III. lett
Pap Dániel 26m-es dobással. Futásban I. helyezést ért el Gábor Zsófia 7,12mp idõvel, II. lett Kalusi
Éva 7,91mp-es idõvel és III. lett
Bukor Anna 8,09mp-es idõvel; a fiúknál I. helyezett lett Belovai Krisztián 7,62mp-es idõvel, II. lett
Szalontai Botond 7,68mp-es idõvel
és III. lett Major Ernõ 7,81mp-es
idõvel. A részeredmények összesítése után az alábbi eredmények
születtek: az I. korcsoportban a lányoknál I. helyezést ért el Gábor
Zsófia 180 ponttal, II. lett Tóth
Vanessza 111 ponttal és III. lett
Bukor Anna 103 ponttal; a fiúknál
I. helyezett lett Szalontai Botond
191 ponttal, II. lett Belovai Krisztián 183 ponttal és III. lett Major
Ernõ 152 ponttal.
A májusban megrendezett területi atlétikaversenyen iskolánk I.
korcsoportos lánycsapata az V. helyet szerezte meg, a csapata tag-

jai: Gábor Zsófia, Kalusi Éva, Tóth
Vanessza, Bukor Anna, Péter Fanni
és Balázs Anna; fiúcsapatunk VII.
helyezést ért, a csapat tagjai:
Szalontai Botond, Gyömbér Mihály,
Belovai Krisztián, Papdi Dániel, Pap
Dániel és Ország-Sugár Ádám. A II.
korcsoportban lányoknál kislabda dobásban I. helyezést ért el
Nyulas Imola 30m-es, II. lett
Szaniszló Varga Erzsébet 23m-es és
III. lett Poprádi Nóra 21m-es dobással; a fiúknál I. helyezett lett
Bozóki Richárd 45m-es, II. lett Tóth
Dániel 36m-es és III. lett Kalusi
László 34m-es dobással. A 60m-es
futásban a lányoknál I. helyezést
ért el Portörõ Dorina 10,6mp-es
idõvel, II. lett Rácz Klaudia
11,0mp-es idõvel és III. lett
Szaniszló Varga Erzsébet 11,8mp-es
idõvel; a fiúknál I. helyezett lett
Bodó János 9,91mp-es idõvel, II.
lett Tóth Dániel és Bozóki Richárd
10,63mp-es idõvel és III. lett Kalusi
László 10,66mp-es idõvel. Távolugrásban a lányoknál I. helyezést
ért el Portörõ Dorina 3,66m-es, II.
lett Szaniszló Varga Erzsébet 3,35mes és III. lett Németh Éva 3,15mes ugrással; a fiúknál I. helyezett
lett Bozóki Richárd 3,90m-es, II.
lett Nemcsók Balázs 3,68m-es és
III. Pál Máté 3,55m-es ugrással.
A részeredmények összesítése

után az alábbi eredmények születtek: a II. korcsoportban a lányoknál I. helyezést ért el Portörõ Dorina
284 ponttal, II. lett Szaniszló Varga Erzsébet 219 ponttal és III. lett
Rácz Klaudia 203 ponttal; a fiúknál I. helyezést ért el Bozóki Richárd 307 ponttal, II. lett Tóth Dániel 274 ponttal és III. lett Kalusi
László 250 ponttal.
A májusban megrendezett területi atlétikaversenyen iskolánk
II. korcsoportos lánycsapata VII.
helyezést ért el, a csapata tagjai:
Portörõ Dorina, Szaniszló Varga Erzsébet, Rácz Klaudia, Nyulas Imola,
Molnár Viktória és Belovai Rita; fiúcsapatunk IV. helyezett lett, a csapat tagjai: Tóth Dániel, Kalusi László, Kõmûves Ádám, Bodó János és
Pál Máté.
A területi verseny és a megyei
verseny egyéni összetettjében is
V. helyezést ért el Portörõ Dorina
4.a osztályos tanuló. A tanév során a versenyeztetéseknek (atlétika, úszás, futás) köszönhetõen jelentõs fejlõdésen ment át Dorina,
aki kiemelkedõen szerepelt nemcsak az atlétikai versenyek összetettjében, hanem a Gyevi Zsongás
úszóversenyen is.
Varga Ágnes
testnevelõ
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Õsgyeviek Baráti Köre (ÕBK)
2006. év
– Az ÕBK szervezet vezetõségének
döntése alapján elindult a 20 éves
aktuális érme verése az alábbi motívumokkal
Elõoldalon: „20 éves az Õsgyeviek
Baráti Köre”
Hátoldalon: „Algyõ címere”
A míves veretû érmék után nagy
érdeklõdés mutatkozott a tagság
körében.
– Az Önkormányzat Képviselõ Testülete határozatban rögzítette,
hogy 2006 évre vonatkozóan 100
000 Ft költségvetési támogatásban részesíti az ÕBK szervezetet,
melyet csak a Jubileumi érem kiadására fordíthat.
– A vezetõség minden negyedévben a Faluházban megtartotta
üléseit, ahol a legfontosabb témákat határozatba foglalta.
– A Faluház igazgatója és az ÕBK
elnöke aláírták az együttmûködési megállapodást, amelyben
rögzítették a helyiség (kisterem)
használatát.
– 2006. március 17-én minden tételre kiterjedõ ellenõrzést végzett
az Ellenõrzõ Bizottság, amelyrõl
jegyzõkönyv készült és rögzítette
az ellenõrzés idõszakát 2000 évtõl 2005. december 31-ig.
– 2006. 03. 16.-án (11 óra) Dombi
Gyula az ÕBK alapító tagja, a
szervezet titkára elhunyt, amelyet
szomorúan vettünk tudomásul.
– Minden ÕBK tag külön meghívást kapott az Algyõi Falunapokra, melynek költsége 600 Ft/fõ.
– A gasztronómia ünnepén a 2006os Falunapokon emléklappal jutalmazta a zsûri a Szénási-féle halászlevet.
– Az ÕBK vezetõsége lelkesen készül a jubileumi találkozóra, mûsorra.
„Kedves Õsgyevi Barátunk!”
Az Õsgyeviek Baráti Köre vezetõsége
örömmel hozza tudomásodra, hogy az
idén ünnepeljük az ÕBK fennállásának
huszadik évfordulóját.
A jubileumi találkozóra Téged és kedves hozzátartozódat szeretettel meghív
és vár a vezetõség.
A találkozó helye: Faluház
A találkozó idõpontja:
2006. július 29. (szombat)
A jubileumi program:
– 10 órától gyülekezés, regisztráció a
személyes ajándék átadása.
– A jubileumi érmék átvétele és árának rendezése.
– Az elnök folyamatosan fogadja az érkezõket. Pezsgõ a büfénél!

– 12 órakor elnöki megnyitó.
A Parlandó kórussal együtt közösen elénekeljük „A kanyargó Tisza partján...”
c. nótát.
– Az elnök köszönti a tagságot és a
meghívott vendégeket, majd összefoglalót ad a szervezet életútjáról.
– A szokáshoz híven Dr. Piri József
Polgármester Úr ad tájékoztatót Algyõ
fejlõdésérõl.
– Az elnök jubileumi emlékérmeket ad
át a kiváló munkát végzõ vezetõségi tagoknak.
Ünnepi mûsor:
– Nóták, dalok, operett részletek az ötéves Parlandó kórus elõadásában két
részben.
– Hastáncosnõk fellépése „A mesés
kelet ege alatt” címmel.
Mûsor után közös ebéd!
– „A” menü: szabadtálalásos marhalábszár pörkölt, savanyúság, köret.
– „B” menü: Makó féle vegetáriánus tál.
Rajta hal, rántott karfiol, köret.
– A zenét szolgáltatja Páska Illés
– Beszélgetés, mulatozás amíg a kedvünk tartja.
Kedves Õsgyeviek figyelem!
A találkozóra a vezetõség Tiszai nóták
gyûjtését hirdeti meg. A legtöbb nótát
leadó személy értékes jutalomban részesül. Csak a cím nem elég! Szöveg,
esetleg kotta szükséges!
A vezetõség szeretné remélni, hogy Te
is olyan lelkesedéssel várod a jubileumi találkozót, mint ahogyan mi készülünk rá.
Algyõ, 2006. június 10.
Üdvözlettel: ÖBK elnök

– Az ÕBK szervezet vezetõsége aktuálisan leadta kitüntetési javaslatát a Nagyközség jegyzõjének.
Az ÖBK elnöke a tárgyi levélben
kritikai észrevételeket is tett az
odaítélés eddig gyakorolt spontán jellege miatt!
– Pályázatot írt ki a vezetõség a tagság körében „Tiszai nóták” gyûjtésére
Elsõ hely: 5000 Ft készpénz, nyertes Frank Béláné ÕBK tag
Második hely 3000 Ft készpénz és
egy üveg pezsgõ, nyertes Süli
Andrásné ÖBK tag
– A jubileumi találkozón a vezetõség „Ezüst éremmel” kitüntette
azokat a személyeket, akik munkájukkal, adományaikkal segítették a szervezet munkáját. (A teljes névsort változatlan sorrendben ezúton közöljük!)

ÕBK KITÜNTETÉST
KAPNAK
2006. 07. 29.
Dr. PIRI JÓZSEF
Algyõ Nagyközség Polgármestere
Dr. RÁDY SAMÍR
Fõigazgató, szponzor,
tiszteletbeli tag
MOLNÁRNÉ VIDA ZSUZSANNA
alpolgármester
Dr. VARGA ILDIKÓ
Algyõ Nagyközség Önkormányzat
Jegyzõje
VÖRÖSNÉ
Dr. ÁRGYUSI MAGDOLNA
tiszteletbeli tag,
az ÕBK jogi képviselõje
DOMBI GYULA
az ÕBK volt vezetõségi tagja,
alapító tagja
Helyette lánya Dr. Bálind
Gyuláné veszi át az érmet.
GERGELY MIHÁLYNÉ
alapító tag,
volt Ellenõrzõ Bizottsági tag
BAKOSNÉ FEKETE MÁRIA
alapító tag,
jelenleg is vezetõségi tag
volt gazdasági ügyintézõ
RÉTI CSABA
nyugalmazott operaénekes,
életmûdíjas
FRITZ MIHÁLY
éremtervezõ mûvész
SZABÓ GÉZA
ötvösmester
BOTYÁNSZKY KÁROLY
alapító tag,
tiszteletbeli vezetõségi tag,
volt szervezõ
BORZA JÓZSEF
alapító tag, volt vezetõségi tag
KARSAI LÁSZLÓ
elnök, alapító tag
– átadta Dr. Rády Samír
2007. év
– Az Önkormányzat kérte a civil
szervezetek véleményét a „Területrendezési terv” módosításához.
Az ÖBK vezetõsége kritikai észrevételeit levélben rögzítve a Polgármester Úrnak elküldte.
– Költségvetési támogatást ebben
az évben is kapott a szervezet,
melynek irányultsága az ÕBK mûködési költségeihez való hozzájárulás. Az átutalt összeg 100 000 Ft,
amelyet köszönettel vettünk át.
– A Falunapokon a szervezeten belül
saját halászléversenyt szerveztünk.
Menük:
„A”pontyhalászlé (Szénási György)
„B” vegyes halászlé (Pálföldi Márton)
„C” halpaprikás (Kothencz Gyula)
Az elsõ helyezést a vegyes halászlé
kapta!

– A 2007. 07. 28.-i találkozó programját Mazsorett csoport formációs tánc színesítette.
– Elismerõ oklevéllel köszöntük
meg Vámos Zoltán cukrászmesternek a támogatást.
2008. év
– Az Önkormányzat megküldte a
Képviselõ Testület 18/2007. (X.3.)
Ör. A kitüntetõ címek, díjak és
elismerõ oklevél alapításáról és
adományozásuk rendjérõl. Ez
nagy segítséget nyújtott a javaslatot tevõk munkájához.)
– Ebben az évben 90 000 Ft költségvetési támogatást kapott a szervezet, amelyrõl az elszámolást
megküldte az önkormányzat
pénzügyi csoportjának.
– Az önkormányzat átiratban közölte az ÕBK vezetõségével, hogy
az elõzõ évrõl benyújtott beszámolót és elszámolást elfogadta, rendben találta.
– Az ÕBK vezetõsége az elnök elõterjesztésében a szervezetépítés
aktuális feladatait tárgyalta. Ez
már a 2010-es választásra való felkészülést szolgálta.
– 2008. 04. 18.-án nagy jelentõségû vezetõségi ülést tartottunk. A
súlyosbodó gazdasági helyzet a
szervezetet is megszorító intézkedések bevezetésére késztette.
Az elnök ismertette elképzeléseit: tagdíjemelés, a részvételi költségek nagyobb arányú átterhelése a tagságra.
– Az elnök ismertette a vezetõség
választás lebonyolításával kapcsolatos elképzeléseit, amelyet a vezetõség nem fogadott el. A küldöttek 24 fõ helyett, a közgyûlést
javasolták 143 fõ tagsággal.
– A vezetõség tagjai külön-külön
nyilatkoztak arról, hogy a 2010es választás után akarnak-e, tudnak-e tovább dolgozni.
– Torma Tiborné a Hírmondó hasábjain bemutatta az ÕBK szervezetet és megszólítja az algyõieket és hívja a baráti kör soraiba
való belépéshez.
– A vezetõség teljes létszámba részt
vett „Algyõ 870. éves” alapítási
évfordulóján.
Harangszó mellett helyezte el a koszorút Pataki Ferenc és Varga István ÕBK tagok.
Dr. Réti István Algyõ lelkipásztora
nagy helyi ismeretet tükrözõ elõadásában méltatta Algyõ múltját, jelenét és az itt élõ polgárok kötelességét a katolikus falu arcának megõrzésében.
Folytatás következik…
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Eladó!
Lada 2105-ös
személygépkocsi,
1988-as évjáratú,
2012 márciusig
érvényes
mûszaki vizsgával.
Érdeklõdni:
Szõlõ u. 28. szám alatt.

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

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.: +36 20/455-83-00
KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
ALGYÕI GYÜLEKEZETE
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NYUGDÍJAS FÉRFI

KÕMÛVES VÁLLALJA

munkaerõt keresek

régi házak teljes felújítását,

kerti munkára,

csempézését, térburkolását,
új házak építését.

állandó jelleggel.

Udvari kemenceépítést,

Jelentkezni:

külsõ homlokzati szigetelést.

+36 20/591-88-48

06-20/574-55-98

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.

„REKVIEM”

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

Apróhirdetés
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés.Tel.: 06-30/953-0395
*
Biztosítsa házát, ingóságát! Kérje ingyenes kalkulációnkat! Kedvezmények! Azon-

Telefonszám:

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

nali 30% kedvezmény! Díj visszatérítési
lehetõség!
Tel.: 06-70/930-4473
*
4 db jó állapotban lévõ parapetes gázkonvektor eladók. Tel.: 06-20/938-4102
*
Kiscica – cirmos, fekete, – ingyen elvihetõ. Tel.: 30/218-22-22.

FÖLDMÉRÉS!
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
Lelkipásztor Arnóczkyné
Piroska
Tel.: +36 20/4666-138
Dicsõítésvezetõ: Fróna Mihály
Web:

www.ksze.org

megosztások,
telekhatár kitûzések,
épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a
(egyeztetett idõpontban!)
telefon: +36-30-218-8953
fax 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
email: infogeo@vnet.hu
levélcím:
INFOGEO Földmérõ Iroda
6724 Szeged, Pál u. 8/a
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AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõbelsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

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

Forduljon hozzánk bizalommal!

2011. JANUÁR 1-JÉTÕL
BETEGSÉG MIATT

ELADÓ,

ESETLEG BIZTOSÍTÉKKAL
HOSSZABB TÁVRA KIADÓ
ÉLELMISZERÜZLETEM,
ÁRÚVAL VAGY ÜRESEN.

ALGYÕ HÓVIRÁG UTCA 54.
ÉRDEKLÕDNI
A

+36 20/596-50-60

TELEFONSZÁMON LEHET.
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Tiszai vízirendészeti szolgálat
A Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Rendõrkapitányság
struktúrája 2009. év végén megváltozott, amely során körzeti megbízotti munkakörök kerültek létrehozásra a Tisza parti településekhez tartozó folyószakaszon Szeged és Csongrád székhellyel.
Az újonnan kialakított munkakörök célja, hogy nagyban segítsék a bûnmegelõzés és a bûnüldözés hatékonyságának növelésén
túl a lakossági kapcsolatok megerõsítését is, hiszen a körzeti megbízottak részletesen megismerik
az adott terület kriminalisztikai
sajátosságait, nehézségeit, megoldásra váró feladatait és az ott élõ
lakosságot.
A rendelkezésre bocsátott helyiségekben a következõ kollégák
várják a lakosság bejelentéseit,
kérdéseit, esetleges panaszait.
Problémájukkal, kérdéseikkel az
állampolgárok bizalommal fordulhatnak a szolgálatot ellátó kollégákhoz.
*
A Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság Vízirendészeti
Rendõrõrs Szeged KMB szolgálatot ellátók neve, elérhetõsége,
illetve fogadó óráinak helye és
idõpontjai.
BALOGH DÁNIEL r. fõtörzsõrmester Tel: 62- 420-528; 0670/9459-200
Fogadó óra helye és idõpontjai
a 2010. évben:

Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1 szám.
Július 28.
10.00 órától–12.00 óráig
Augusztus 25.
10.00 órától–12.00 óráig
Szeptember 29.
10.00 órától–12.00 óráig
Október 27.
10.00 órától–12.00 óráig
November 24.
10.00 órától–12.00 óráig
December 29.
10.00 órától–12.00 óráig
Szeged Vízirendészeti Rendõrõrs
Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4 sz.
Július 12.
8.00 órától–10.00 óráig
Augusztus 9.
8.00 órától–10.00 óráig
Szeptember 13.
8.00 órától–10.00 óráig
Október 11.
8.00 órától–10.00 óráig
November 8.
8.00 órától–10.00 óráig
December 13.
8.00 órától–10.00 óráig
Körzetéhez tartozó települések,
amelyek közigazgatási területét
a Tisza folyó érinti:
Szeged, Hódmezõvásárhely,
Mártély, Algyõ, Sándorfalva,
Dóc, Ópusztaszer.

Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság
Vízirendészeti Rendõrõrs Szeged
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
Tel.: 62/420-528 IRM Tel.: 33-14-97
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„Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!”
Európai Mobilitási Hét 2010.
Algyõ is csatlakozott a nemzetközi
környezetvédelmi kezdeményezéshez: az Európai Mobilitási Hét
(EMH) a fenntartható városi és települési közlekedésért minden évben szeptember 16–22.-e között megrendezett kampány az európai városi hálózatok szervezésében
és az Európai Bizottság
Környezetvédelmi és Fõigazgatósága támogatásával. A kampány célja
az európai önkormányzatok ösztönzése a fenntartható közlekedést szolgáló intézkedések bevezetésére, valamint arra, hogy a helyi lakosok, civil szervezetek, vállalkozók
figyelmét felhívják a környezettudatos viselkedésre, valamint a gépkocsin kívüli egyéb közlekedési eszközök használatára.
A 2002-es indulás óta a kampányhoz évrõl évre egyre több önkormányzat társult – a 126/2010. (V.
26.) Kt. határozat értelmében pedig
az idei esztendõben Algyõ Nagyközség is csatlakozni kíván a nemzetközi kezdeményezéshez, melynek idei
mottója a „Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben!” szlogen.
A helyi intézmények, társadalmi
szervezetek és vállalkozói szektor, valamint a település lakosságának véleményét az Algyõi Hírmondó, valamint a települési honlap segítségével kérjük ki, megvalósítható ötleteiket és programjavaslataikat szívesen vesszük és illesztjük be az
Algyõn, a fenti idõpontban megvalósításra kerülõ Mobilitási Héten.
A környezõ települések, megyei
jogú városok, európai nagyvárosok
pl. az alábbi helyi akciókat valósítot-

ták meg: kerékpár-, túraútvonalak
kijelölése és túranap megvalósítása,
gyalogos és kerékpáros közlekedés
ösztönzése rendezvények és beruházások megvalósításával, tájékoztató
kampányok, „Kerékpárbarát Település” kialakítása, „Egészség-,
családbarát Munkahely/
Vállalkozás Díj” kiosztása, az Európai Autómentes Nap keretében
egy adott települési útszakasz lezárása a forgalom elõl, a helyközi,
helyi közlekedést javító
lakossági ötletek összegyûjtése és megvalósítása, Családi
Egészségnap, sportrendezvények
megszervezése.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését és ötleteit szívesen a döntéshozók elé tárná, kérjük, hogy javaslatait levélben az alábbi címre juttassa el
legkésõbb 2010. július 12. (hétfõig) 16
óráig: Algyõ Nagyközség Önkormányzat, 6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.,
dr. Piri József polgármester részére.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Európai Mobilitási Hét 2010. – Algyõ”
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ:
Bereczné Lázár Nóra ügyintézõ, T.:
62/517-517/132, nora.kozoktatas@
algyo.hu.
A beérkezõ javaslatok alapján
Algyõ Nagyközség Képviselõ-testülete a 2010. július havi testületi ülésen dönt a megszervezésre kerülõ
algyõi mobilitási hét megvalósításra
kerülõ programjáról.
Segítségét elõre is köszönjük!
Ajánlott honlapok:
www.mobilityweek.eu,
www.nfm.gov.hu/emh.
Dr. Piri József polgármester

Erdei iskola a Bükkben
Az Algyõi Általános Iskola 5.a és
5.b osztálya erdei iskolai programon vett részt a Bükkben május
14-tõl 18-ig a TÁMOP-3.1.4/08/22008-0049 pályázat támogatásával. A két osztályból a 33 tanulót
három pedagógus, Malustyik
Mihályné, Nagyné Szabó Andrea és
Ficsórné Réti Emese kísérte el. Szálláshelyünk 600 méter magasan, a
Bükk fennsík közelében, a
Bükkszentkereszt szomszédságában található Rókafarmon volt.
Bükkszentkereszt a Bükk-hegység
legmagasabban fekvõ települése.
Festõi környezetben, kiváló földrajzi adottságokkal rendelkezõ,

gyógyító levegõjû község, a Bükki Nemzeti Park kapuja. Erdei iskolánk programja során lehetõség nyílt a jellegzetes középhegységi élõhelyek megismerésére és
vizsgálatára.
A program célja volt:
A Bükk élõvilágának és geológiai értékeinek bemutatása;
Az általános iskolában szerzett
természetismereti tudnivalók önálló terepi munka során való megerõsítése és elmélyítése;
A természet- és környezetvédelem jelentõségének megismertetése, a tudatos természetszemlélet
kialakítása és formálása;

Az Észak-magyarországi régió
természeti- és kulturális örökségeinek bemutatása.
Társas együttlét szabályainak
megismerése, elsajátítása, önállóságra nevelés
A táj nyújtotta gazdasági lehetõségek megismerése
Mindezen célok megvalósításában Marschall Zoltán biológus volt
segítségünkre az alábbi foglalkozásokkal:
Gyógynövény és gombaismeret.
Éjszakai bátorságpróba és vadászati alapismeretek.
Vízbiológia ismeretek oktatása
Természetvédelmi barkácsolás

Kézmûves foglalkozások
Geológiai ismeretek oktatása
Természetismereti vetélkedõ
Eger történelmi belvárosának
megtekintése
Bár az idõjárás nem volt kegyes
hozzánk, a csodálatos erdei környezet, a sok új ismeret, a remek
hangulat feledtette velünk az esõs
napokat.
Köszönetet szeretnénk mondani Bartha László és Bezdán Mihály
szülõknek, akik jelenlétükkel hozzájárultak az erdei iskola derûjéhez, sikeréhez.
Ficsórné Réti Emese
az 5.a osztályfõnöke
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Keressük együtt az év fáját!
Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon elõször hirdeti meg az Év Fája vetélkedõt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet
jelölheti kedvenc fáját.
Az egész országban meghirdetett
Év Fája pályázattal az európai Év Fája versenyhez kapcsolódunk.
A vetélkedõ célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a
környezettudatosságra.
Az Év fája vetélkedõ keretében
nem a legnagyobb vagy legöregebb
fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölõknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen
más szerepet tölt be az ott élõk mindennapjaiban.
Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok
vagy vállalkozások. A vetélkedõre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány
szakmai zsûrije 12 döntõst választ.
Ezek közül a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év
Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt
lesz!
A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt
kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át a fát jelölõknek.
Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környeze-

tének rendbetételére vagy ha ilyen
intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen õshonos csemeték
ültetésére lehet felhasználni.
A jelölésnek tartalmaznia kell
– a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény);
– a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta);
– egyéb adatait (fajta, magasság,
kor, átmérõ);
– egy fényképet a fáról.
Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tulajdonostól engedélyt kérni a fa nevezéséhez.
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu
oldalon lehet beadni.
Beadási határidõ: 2010. július 31.
Az Év Fája programmal vagy a nevezéssel kapcsolatban további
információt Sólyom Évától kaphatnak (06-1/411-3500, solyom
@okotars.hu)
Az Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erõsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához. A környezetvédõ mozgalom fejlõdését adományokkal, tréningekkel, ösztöndíjas programokkal és szükség szerint szakértõi, illetve technikai segítségnyújtással támogatja.
Ökotárs Alapítvány

Olvasói levél
Életkép: 302
Június 18., péntek: Idõjárási káosz az
országban piros jelzés az Alföldön. Algyõn
11 óra után leszakad az ég, tombolnak
az elemek. 15 perc az egész, de fájóan maradandóak a következmények. Erejük teljében lévõ fák kidõlve, villanyvezetékek
leszakadva, utak járhatatlanok, lakóházakon cserepek hiányoznak, több tucatnyi ablaküveg kitörve. A jégverés tönkretette a kiskerti veteményeket, gyümölcsösöket, búza- és kukoricaföldeket. A falu
lakói szomorúan szemlélik a katasztrófát.
Június 19., szombat délelõtt: A község apraja nagyja serénykedik, zúgnak a
motoros fûrészek, takarítják az utakat,
javítják a villanyvezetékeket, tetõket, helyreállítás javítás mindenhol. Csúcsforgalom
a hulladékudvarnál, jármûvek egymás
után hordják a kidõlt fák
maradványait.
Június 19., szombat 13 óra: Az algyõi
hulladékudvarhoz vezetõ úton (Kuktor

köz) megjelenik egy személygépkocsi , oldalán büszkén virít a felirat, szolgálunk
védünk,rendszámán három betû és 302.
Benne három, rendünkre vigyázó és szolgáló ifjú egyenruhás. Jöttek segíteni, szolgálni és védeni. Rögvest meg is szólalt a
szirénájuk, határozottan és szakszerûen
leintették az éppen ott araszoló, katasztrófa nyomait eltüntetõ, lombkoronával
púpozottan borított utánfutós személygépjármûvet. Gépjármû ellenõrzés!
Kérjük az iratokat, jogosítványt, forgalmi engedélyt, személyigazolványt, lakcímkártyát, gépjármû biztosítást, utánfutó forgalmi engedélyét, utánfutó biztosítását, mentõdoboz érvényességét, stb. A
szonda elõkerült-e? A szolgálunk és védünk akció vége 3000 Ft csekken! Szolgálunk és védünk? Inkább szégyelljék
magukat!
Utóirat: Algyõn az elmúlt hetekben
tucatnyi betörés történt.
Bajusz János
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Kifogták a mozgáskorlátozottak
Még májusban a Kormorán Horgászegyesület jóvoltából házi horgászversenyt rendeztünk.
Megteltek a szákok, elsõ helyezést
ért el Tóth József, több mint 5 kilogrammal, második Koltay József, harmadik Szabó Imre lett.
A versengésbe úgy belejöttünk,
hogy a Szõke Tisza nyugdíjasklub
horgászaival közös versenyt tervezünk a közeljövõben.
A fáradtságot júniusban pihentük ki
Pusztaszeren, ahol a mágneses gyó-

gyító dombon töltöttünk el egy délelõttöt, ebédre pedig Szabóné Ica speciális
májas-zsíros kenyerét fogyasztottuk.
Ezek után sem tétlenkedünk, készülünk a lovasnapok fõzõversenyére, az ott fõzött pörköltet pedig augusztus végén fogjuk leöblíteni Egerben, egy kis bikavérrel.
Legközelebb július 14-én találkozunk a faluházban a szokásos havi baráti klubfoglalkozáson.
Sermann József
vezetõségi tag

Kishomokon, a nyár küszöbén
Ha nekem valaki azt mondja június 4-én,
pénteken, a szakadó hideg esõben, hogy másnap már tombol a nyár, hát aligha hittem volna. Annál is inkább, mert június 5-én, szombaton kedélyes bográcsozást terveztünk mi, Algyõi Tollforgatók író-és fafaragó társunk, Oláh
Ernõ kishomoki tanyáján. És lõn. Mármint
nyár, széles napsütés, mi, Tollforgatók és
meghívott kedves vendégeink Hódmezõvásárhelyrõl, a Kárász József Alapítvány Irodalmi kör tagjai személyében.
Elõkerült a háziasszony, Icu, frissen sütött sós kiflije, Ernõ mézes-, 18 éves- és gyógy-

növényes pálinkája. Ittunk a barátságra, a végre megérkezett nyárra és az irodalomra. Mert
míg a bográcsban rotyogott az illatos marhapörkölt, elõkerültek a versek, a novellák, az
adomák. Majd elfogytak a finom falatok, a
sütemény és bizony jó magyar szokás szerint
dalra is fakadtunk, ott a fák hûvösében.
Ismét bebizonyosodott, milyen nagy szükség van a baráti társaságra, a jó szóra, milyen
értékesek az emberi kapcsolatok.
Kedves Barátaink, köszönjük azt a kedélyes szombat délutánt, jó volt együtt!
szpk

Erdei iskola Egyházaskozáron
Az Algyõi Általános Iskola 7. a osztálya erdei iskola programon vett
részt a Dunántúli-dombság területén, Egyházaskozáron április 26tól 30-ig a TÁMOP-3.1.4/08/22008-0049 pályázat támogatásával.
Az osztályt Hegyi Gabriella és Ficsór
Barnabás kísérte el. Egyházaskozár
a Völgységben fekvõ ötszáz fõs lélekszámú, nemzetiségi összetételét
tekintve igen heterogén /német,
szerb, csángó, székely/ település.
Szállásadónk kimondottan erdei iskolai programokra szakosodott:
foglalkoztató helységgel, állatudvarral, sportpályával, tûzrakó hellyel, étkezõvel felszerelt otthonos
környezet fogadott bennünket.
A program célja:
A Dunántúli-dombság és a Mecsek kialakulásának, geológiai felépítésének megismerése
Erdõ- és vadgazdálkodás jelentõsége
A lösz pusztulásformáinak megismerése
Nemzetiségek együttélése hazánkban
Lehetõségek a falusi turizmusban
Régi hagyományos foglalkozások megismerése
Élet a középkori Magyarországon a török megszállás alatt

A turistatérkép használata
Pécs Európa kulturális fõvárosa
2010-ben
:
rendezvények,
kiállítások,nevezetes épületek
megismerése
Karsztjelenségek kialakulása a
mészkõhegységekben
Foglalkozások:
Mohácsi emlékhely megtekintése, fegyverismereti foglalkozás
Honismereti foglalkozás
Csontvári képgaléria megtekintése
Zsolnay múzeum megtekintése,
részvétel a múzeumi foglalkozáson
Barangolás az Abaligeti tanösvényen
Karsztjelenségek tanulmányozása az Abaligeti cseppkõbarlangban
Malomtörténeti foglalkozás a
Csele pataknál
Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozás
Geológiai ismeretek oktatása
A tûzgyújtás, tûzrakás történelme, gyakorlata
A Zengõ növénykülönlegességei
Ezek a remek programok, a táj
szépsége feledhetetlenné tette az
osztály számára ezt a tanulmányutat.
Ficsór Barnabás
a 7.a osztályfõnöke
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Orvosi rendelési idõpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Július 5-tõl 9-ig: 12.00 és 16.30 óra között.
Július 12-tõl 16-ig: 8.00 és 12.30 óra között.
Július 19-tõl 23-ig: 12.30 és 16.30 óra között.
Július 26-tól 30-ig: 8.00 és 12.30 óra között.

RENDEL:
Július 5–9.: 7.30–12.00 óra között.
Július 12–16.: 12.30–16.30 óra között.
Július 19–23.: 7.30–12.00 óra között.
Július 26–30.: 12.30–16.30 óra között.
Augusztus 2–6.: 7.30–12.00 óra között.
Augusztus 9–13.: 12.30–16.30 óra között.

Dr. Bakó Ildikó július 19–30. között szabadságon tartózkodik,
Dr. Tóth Mária helyettesíti..
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717.

Szabadság miatt: július 12-tõl július 23-ig dr. Tóth Mária helyettesít.
Telefonszám: +36 30/249-5708

DR. KOVÁCS ÁGNES

DR. ELEK ÁGNES

DR. MOLNÁR MÁRIA

fogszakorvos rendelése

Tel.: +36 30/212-84-95

Tel.: +36 30/968-37-56

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!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA

Rendelési idõ: 2010. június 28-tól augusztus 28-ig:
Szeged, Vadas Márton u.10.
Tel.: 06-62/632-266
7.30 – 9.30 óra
7.30 – 9.30 óra
Tanácsadás: 8.00–10.00 óra
Betegrendelés:10.00–12.00 óra
Csütörtök: 7.30–9.30 óra
Tanácsadás: 12.00–14.00 óra
Péntek: 7.30–9.30 óra

Algyõ, Egészségház u. 42.
Tel.: 06-62/268-038

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:

10.00–12.00 óra
10.00–12.00 óra.
13.00–15.00 óra
10.00–12.00 óra.
10.00 – 12.00 óra

Ügyelet (Szeged, Szilágyi u. 2.): hétköznap: 16.00 – 7.30 óra
hétvégén: 8.00 – 8.00 óra
12.00 és 16.00 óra között mobiltelefonon érhetik el a paciensek az egyik orvost.

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).
Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség 267-707, 06-30/638-1863

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.

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.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Bakos László Attila és Boros Krisztina
2010. 05. 29-én;
Kovács Gergely és Deák Ágnes
2010. 06. 12-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!
SZÜLETÉS:
Szabó Marcell Attila – született: 2010. 05.
25-én, anyja: Bálint Ágnes, apja: Dr. Szabó Attila;
Lajos Vivien – született: 2010. 06. 03-án,
anya: Hunfalvi Mária, apja: Lajos Zoltán;
Grund Fanni – született: 2010. 06. 04-én, anyja: Péter-Szabó Mária, apja: Grund László;

Belovai Dávid – született: 2010. 06. 06án, anyja: Juhász Erzsébet, apja: Belovai
Zoltán;

Boldizsár Kamilla – született: 2010. 06. 07én, anyja: Kovács Nikoletta, apja: Boldizsár
Dénes.
Jó egészséget!

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

Hajókiránduláson
Az algyõi iskola 4 tanulója:
Ylmazcan Andor, Kotogán Sándor,
Bodó Máté és Bodó Zoltán kapott
meghívót egy jutalom hajókirándulásra a Víz Világnapja alkalmából rendezett országos rajzverse-

nyen elért kiváló eredményükért.
A május 26-ai hajókiránduláson
végül Andor és Sándor vett részt,
felkészítõ pedagógusukkal Kakuszi
Ildikóval, és nagyon jól érezték
magukat.

Gyermeknapi horgászverseny
a Horgásztanyán
A Kormorán Horgászegyesület az
idén is megrendezte gyermeknapi horgászversenyét. A gyerekek
nagy izgalommal készültek és az
idõjárás is kedvezett a rendezvénynek, ami manapság nagy szerencsének számít. A horgászegyesület tagjai
szendvicsekkel
és üdítõvel kínálták a versenyzõket,
szülõket. A verseny végén, mint minden évben, most is értékes
ajándékokat kapott minden gyerek. A versenyen a következõ eredmények születtek: az
alsós lányoknál I. helyezést ért el
Bukor Anna 2.b, II. lett Bukor Sá-

ra óvodás és III. lett Juhász Fanni
1.a osztályos tanuló; az alsós fiúknál I. helyezést ért el Mihály József
1.a, II. lett Hermán József 4.b és
III. lett Bezdán
Mihály 1.a osztályos tanuló; a
felsõs fiúknál I.
helyezést ért el
Bakos Sándor 8.,
II. lett Slebics
Gábor 5.a és
III. lett Portörõ Attila 7.
osztályos tanuló. Köszönjük
a
rendezõknek
a színvonalas programot!
Malustyik Mihályné
résztvevõ pedagógus

Vándorkiállítás
A KEOP 6.1.0./B-2008-0022 pályázat keretében egy vándorkiállítást
– 6 db óriásposztert – állított öszsze a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület. A
plakátok 2010. május 1. és június
30. között hat intézménybe jutottak el: a szegedi Piarista Gimnázium, Tömörkény István Gimnázium, Jerney János Általános Iskola, Karolina Általános Iskola és

Gimnázium mellett a mórahalmi
Móra Ferenc ÁMK és a kunszentmiklósi Szent Imre Szakképzõ Iskola is helyet biztosított a tárlatnak.
Terveink szerint szeptembertõl
tízre bõvítjük a poszterek számát
és további ökoiskolákba juttatjuk
el, mindezt azonban már nem a
KEOP által biztosított forrásból
tesszük.

FIGYELEM: SZÜNET A BÉRLETÁRUSÍTÁSBAN!
Július és augusztus hónapban
Algyõn nem árul bérletet a Tisza
Volán. A július és augusztusi bérleteket csak Szegeden lehet meg-

vásárolni! Legközelebb a szeptemberi bérlet váltható meg Algyõn:
augusztus 31-én, szeptember 1én, 2-án és 3-án, a Faluházban.
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Látogatás az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban
Az Algyõi Általános Iskola tanulói
június 14-én Ópusztaszerre látogattak. TÁMOP-3.1.4/08/2-20080049 pályázat keretén belül. A látogatás célja a múzeumpedagógiai foglakozások összekapcsolása a
kompetencia alapú oktatással. A
hagyomány szerint a mai Ópusztaszer területén a magyarság nemzetté válásának szempontjából jelentõs események zajlottak. Itt osz-

kozásokon vettek részt iskolánk
tanulói. A „Jurta, kengyel, kemence” címû foglalkozás keretében a
gyerekek bejárták a Nomád Parkot. A séta során õshonos állatokat, áldozóhelyeket láthattak, majd
belülrõl is megszemlélhették a jurtákat, földházat és boronaházakat. Tanulóink megismerkedtek
a kemence típusaival, annak mûködésével és nem utolsó sorban

tották ki a törzsi szálláshelyeket,
itt volt az elsõ országgyûlés. Vélhetõen a XII. században építették
Ond leszármazottai a monostort,
körülötte a középkor végére mezõvárossá fejlõdött a Szer nevû település. Virágzása azonban a török hódoltság alatt vége szakadt,
a XVII. századra már „PusztaSzerré” vált. A népszerû, napjainkban is bõvülõ Nemzeti Történeti Emlékpark egyik fõ vonzereje „A magyarok bejövetele” címû
monumentális körkép-festmény,
melyet Feszty Árpád és festõtársai
alkottak.
A körfestménynek a Rotunda
nevû kör alakú épület ad otthont.
A teremben körben követhetjük
a festmény eseményeit, mely elõtt
mûterepet alakítottak ki. A hanghatások és a látvány azt az illúziót kelti, mintha valóságos tájba
csöppentünk volna. A Fesztykörkép megtekintése után különbözõ múzeumpedagógiai foglal-

annak használatával is, hiszen a
„Süssünk, süssünk valamit!” címû
foglalkozás keretében pogácsasütésre is volt lehetõség. „Dédapáink nyomában” címû múzeumpedagógiai foglalkozás során a Szegedi tanyára sétáltak a diákok,
ahol többek között a kézi malmot,
a morzsolószéket, régi halászeszközöket, a szakajtót, a búbos kemencét, a tiszta szobát nézhették
meg közelebbrõl. A kézmûves foglalkozásról a bõrbõl saját kezûleg
készített nyakláncokat a gyerekek
megkapták ajándékba. A magyarság gazdag múltjával, kultúrájával, hagyományaival ismerkedtek
tanulóink ezen a napon. Ritkán
adódik lehetõség arra, hogy akár
ezer évet „utazzunk vissza” a múltba, amely a korhû tárgyak segítségével kézzelfoghatóvá válik és
szinte megelevenedik.
Szabó Leonóra
szakmai vezetõ

HÕSZIGETELJE A HÁZÁT MÉG A TÉL ELÕTT!
Vállaljuk magánházak társasházak hõszigetelésének teljes körû lebonyolítását.
Gyors, pontos, megbízható munkavégzés. Ingyens felmérés szaktanácsadás.
Tel.: +36 20 920-5538
Weboldal: http://diszitoszobraszat.hu
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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
JÚLIUS 12. (hétfõ) 9-11:30 óráig: Ruha és vegyes iparcikk vásár
JÚLIUS 20. (kedd) 9-12 óráig: Ruha- és cipõvásár

RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚLIUS 12–16. (hétfõ-péntek): Kézmûves tábor I.
JÚLIUS 14. (szerda) 15 óra: a Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója a Faluházban
JÚLIUS 19. (hétfõ) 9–13 óráig: Véradás a Faluház földszinti kistermében
JÚLIUS 19-23. (hétfõ–péntek): Kézmûves tábor II.
JÚLIUS 24. (szombat) 10 órától: az ÖBK Anna-napi éves találkozója a Faluház színháztermében
JÚLIUS 25. (vasárnap): ANNA-NAPI BÚCSÚ
AUGUSZTUS 3. (kedd) 17 óra: Gyógynövény Klub a Tájházban. Téma: gyógynövénykertünk karbantartása, fejlesztése
AUGUSZTUS 11. (szerda) 15 óra: a Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója a Faluházban

NINCS KÉPÜNK HOZZÁ
Algyõ Nagyközség Önkormányzata az idei Algyõ Napjára kiadványt tervez megjelentetni, melyben Czirok Sándor, Lakatos Mihály, Belovai Sándor, Gál Tibor és
Gálné Nagy Ildikó írásai, emlékei, tanulmányai szerepelnének. Az írások az 19001970-es évek eseményeit, élményeit ölelik fel, azonban kevés képes dokumentum
áll a szerkesztõk rendelkezésére. Nincs képünk hozzá, vagyis a kötethez kérjük az
önök segítségét. Szívesen fogadunk katonaképeket a két háborúról, régi házakról,
utcákról, üzletekrõl, kocsmákról, vásárokról, játékokról, játszásokról, kenyérsütésrõl, disznóvágásról, bálokról, ünnepekrõl, és minden olyan eseményrõl, ami hozzátartozott a falu életéhez. A képekre (vagy a képekhez csatolt mellékletben) kérjük, írják le a legfontosabb adatokat: például kit ábrázol a fotó, milyen eseményt
rögzít, mikor készülhetett, melyik utca... Természetesen a fotót rendelkezésünkre
bocsátó adatait is írják le, hogy felhasználás után visszajuttathassuk a felvételeket.
Kérjük, a képeket, iratokat a könyvtárba adják le, július 30-ig.
A szerkesztõk

VIRÁGTENGER A HÁZ KÖRÜL FALUSZÉPÍTÉS 2010
Algyõ Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyõ lakosaihoz, lakóközösségeihez, vállalkozásaihoz, hogy csatlakozzanak virágosítási törekvéséhez.
A verseny célja: virágos, kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõmozdítása; a település tisztasága, gyommentesítése.
A verseny kezdete: április 1. A versenyre jelentkezés módja, regisztrálás, további
információk: személyesen Gyeviép NKft. telephelyén (Kastélykert u. 16., telefonon
a 62/267-567 számon; e-mailen: )
A versenybe benevezõk által készített fotók is erre az e-mail címre továbbíthatók.
A verseny a nyilvánosság elõtt, a sajtó, az önkormányzat, a képviselõ-testület tagjai, a Gyeviép Kft. aktív közremûködésével zajlik. A résztvevõk számára lehetõség
nyílik Algyõ honlapján, a kertjük képes bemutatására.
A verseny kategóriái: A legszebb virágos elõkert; Tiszta udvar, rendes ház; A legvirágosabb ablak, erkély; Közönségdíjas.
A verseny befejezése: 2010. augusztus 31.
Értékelés: a beküldött, illetve a bejelentkezetteknél elkészült képek alapján egy bizottság pontoz. A közönségdíj eldöntésének módja: a verseny végén, az addig beérkezett fotók megtekinthetõk lesznek a Faluházban, ahol sorszámos szelvénnyel
szavazhatnak a látogatók. Internetes szavazásra is lehetõséget biztosítunk, Algyõ
honlapján; s a voksok összesítése után derül ki, a közönségdíjas.
Eredményhirdetés: október 1-én, Algyõ napján.
Díjazás: kategóriánként az I. helyezett: 30 ezer, a II. helyezett: 20 ezer, a III. helyezett 10 ezer forint, továbbá emléktáblával köszönjük meg fáradságos munkáját.
Várunk minden kertészkedni szeretõt, aki büszke munkája eredményére!
Algyõ Nagyközség Önkormányzata
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Vitorlázórepülõ világbajnokság:
Algyõt népszerûsíti a gyémántkoszorús pilóta
Július 20 - augusztus 7. között a Magyar Vitorlázórepülõ Szövetség szervezi, Szeged ad helyszínt a vitorlázórepülõ világbajnokságnak. Több
mint 34 ország 150 pilótája méri
össze tudását 3 – a 15 méteres „rohanó”, a 18 méteres, valamint az
„open” – kategóriában.
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), ott a békéscsabai
(Laurinyecz Sándor) és újabb budapesti (Verebélyi Zoltán) pilóta is.
Az idei 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 (Algyõ-1930) (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.
A világbajnokság idején a Szegedi Reptéren vendéglátóegységek,
családi repülõs programok, filmvetítések és monitoros nyomon követés várja a vendégeket. Az általános
iskolások részére csoportos bejelentkezéssel is látogatható a nemzetközi megmérettetés.
A programról bõvebben: a
www.wgc2010.hu honlapon

SZENT ANNA NAPI BÚCSÚ 2010.
Július 24., szombat
10.00 az ÖBK szervezésében: algyõiek és
Algyõrõl elszármazottak találkozója
a Faluházban
18.00 Anna-napi kerti parti a Tájházban
Július 25., vasárnap
10.00 ünnepi körmenetes szentmise a Szt.
Anna-templomban
15.00 lovas kocsis felvonulás és
menettánc a Szt. Anna-templomtól a Faluházig
16.00 ünnepi mûsor a Faluház színháztermében: néptánc, népzene (Kis-Iván
Ágnes, Lipták Dániel és Krisztin Róbert mûsora)

GYEREKTÁBOR A TÁJHÁZBAN
A kézmûves táborok idõpontjai: július 12-tõl július 16-ig és július 19-tõl július
23-áig. A tábor vezetõje: Sütõ Erika. Jelentkezés: a kézmûves foglalkozások idõpontjaiban, a tájházban.

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

