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Képeslap – az iránytûrõl
Navigációs eszköz az iránytû, kedves
húgom, a Föld mágneses térerõsségén
alapul. Milyen jó lenne a választások
idején való tájékozódásra szolgáló találmány is! Valamiféle választási iránytû, melynek segítségével megbízhatóan
tájékozódhatnánk a pártok ígéreteivel
összekuszált térben a politikusjelöltek
iránti megmagyarázhatatlan szimpátiáink és az ésszerûségen alapuló józan
meglátások között hánykolódva!
Közelítsünk a számok tengerén hajózva a ránk váró voksoláshoz! Véleménynyilvánítási aktivitásával Algyõ
már kitûnt környezetébõl. 1996 augusztusában két nap alatt 961-en írták alá azt a kérdõívet, mely a település önállóságának ügyében döntõ népszavazás kiírását kérte. Aztán meg, a
döntõ napon, az október 27-i népszavazáson a választópolgároknak több
mint 62 százaléka, pontosan 2659 algyõi mondott véleményt a községegyesítés megszüntetésérõl. Akkor – a korábbi tápai voksolással és a dorozsmai
leválási kísérlettel szemben – Algyõn a
többség, a szavazók közel 73 százalékának igenje lökte az önállóság felé
közös sorsukat. Akkor 1923-an egyet
akartak: önálló önkormányzatot.
Túlszárnyalni az Algyõ önállóságról
döntõ népszavazás aktivitását egyetlen
azóta megesett helyhatósági választáson
sem sikerült. Az elsõ algyõi önkormányzat megalakítását 1997. november 16án – Magyarország NATO-tagságáról
döntõ népszavazással egy idõpontban –
a 4213 algyõi választópolgár közül
2218, vagyis az arra jogosultak közel
53 százaléka óhajtotta befolyásolni a véleményét kifejezõ vokssal. Az önkormányzati képviselõnek jelentkezõ 31 jelölt közül a legnagyobb támogatottsággal az
1069 szavazatot szerzõ dicsekedhetett. A
13 fõs testületbe jutás minimuma 516
voks volt, de az onnan kimaradó
legkevesbé támogatott jelölt is összegyûjtött 248 igent. Akkor a testület tagjai maguk közül emelték pajzsra a polgármestert. A „szabályos önkormányzati ciklus”
rendjébe illeszkedõ helyhatósági választáson, 1998. október 18-án ismét szavazóurna elé hívták õket. Ez a választási gyakoriság is oka lehet annak, hogy
12 éve az arra jogosultaknak mindös-

sze 38 százaléka szavazott. Az sem lendített a választói kedven, hogy akkor elõször közvetlenül polgármestert is válaszhatott az algyõi nép: 3 jelölt alkalmasságát mérlegelve az elsõ helyre soroltnak
1122, a bronzérmesnek 185 voksot juttatva. Kevesebben, 23-an jelöltették magukat a 13 képviselõi helyre. A legtöbb
szavazattal a 910, míg a legkevesebbel
az 560 voksot besöprõ került a testületbe. Nyolc éve minden második algyõi
szavazott, négy éve a választásra jogosultak 46 százaléka vett részt a képviselõk és a polgármester kiválasztásában.
A kínálatra nem panaszkodhatnak
az algyõiek: 2–4 polgármesternek jelentkezõ és 23–38 képviselõségre pályázót versenyeztethettek. A jelöltek politikai irányultságát eltakarta a függetlenség leple, de 2002-ben megtört
a jég: a 38 képviselõségre jelentkezõ
között megjelent az elsõ pártszövetség.
Az állandóság jellemzi Algyõt, mondhatnánk, ha a testületi névsort böngészszük. Az önállóság elõtti szegedi részönkormányzat 11 tagja közül 7 képviselõvé lett Algyõ önálló önkormányzatában is. Az 1997-ben megválasztott polgármester, az elsõ önkormányzatba delegált 13 képviselõ közül 8
máig tagja az önkormányzatnak.
A fenti számok tükrében, a törvénymódosítások következtében tûnik föl az
október 3-i választás jelentõsége. Algyõn
a korábbiaknál több, összesen 4 polgármester-jelölt közül 1, 30 képviselõségre pályázó közül a korábbinál kevesebb, csak 8 önkormányzati tag lehet befutó. Miközben a közszereplõk közül az eddigi polgármester és több képviselõ távozik a közéletbõl. Miközben
a függetlenek mellett párszövetségi és
mozgalmi jelöltek is színesítik a képet.
Miközben a megváltozott parlamenti
pártarányok és kormánystílus miatt új
játékszabályokat tanulgatunk. E sokféle változó, remélem, minden korábbinál nagyobb aktivitásra serkenti az
algyõi választókat. A nagy számú voksoló, a kollektív bölcsesség lehetne, kedves húgom, a navigációs eszköz a régiós és országos politika mágneses terében szükséges iránytartáshoz és irányváltáshoz – Algyõ érdeke szerint.
Ölel nõvéred: Ágnes
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Algyõ napi ünnep
Algyõ Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és
kedves családját, barátait 2010.
október 1-jén, pénteken az
ALGYÕ NAPJA alkalmából rendezett ünnepi eseményekre.
10.00 óra: Koszorúzás Süli András szülõházánál (Süli András u.
16.). Mûsort adnak az Algyõi Általános Iskola tanulói
11.00 óra: Koszorúzás a temetõben

a hõsök és a díszpolgárok sírjainál.
16.30 óra: Kiállítás a népi-iparmûvészeti zsûrizésen díjazott alkotásokból a Faluház Galériában
(Búvár u. 5.).
17.00 óra: Ünnepi testületi ülés
a faluház színháztermében. Dr. Piri József polgármester ünnepi köszöntõje, értékelése az elmúlt évrõl. Kitüntetések és díjak átadása.
18.30 óra: Ünnepi mûsor.

Október 3.: önkormányzati választás
A Magyar Köztársaság Elnöke a
helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra (vasárnap) tûzte ki. A szavazás 6.00
órától 19.00 óráig tart.
A helyi választási bizottság tagjai:
Bera Sándor, Mezei István, Zombori
György (póttag: Gregus Jenõ). A helyi választási bizottság székhelye:
6750, Algyõ, Kastélykert utca 40.
Az a választópolgár, aki 2010. jú-

nius 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni
a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Október 3-át követõen a választási eredmények megtekinthetõk a
www.algyo.hu, továbbá a www.
valasztas.hu internetes oldalon.
Helyi Választási Iroda

Hírmondó választási különszám:
Bemutatkoznak a jelöltek
Az Algyõi Hírmondó szeptember
15-én ingyenes választási különszámot jelentet meg. Így teszi lehetõvé, hogy bemutatkozzanak az önkormányzati választáson a nagyközségben induló képviselõjelöltek, illetve polgármesterjelöltek. E választásokkal foglalkozó különszámunkban a képviselõségre pályázó
30 jelölt negyed-negyedoldalnyi, a
polgármesterségért versenyzõ 4 jelölt fél-féloldalnyi terjedelemben
mutathatja be önmagát, ismertetheti programját. Közöljük a megyei közgyûlési 5 listát is. Algyõn az
október 3-i önkormányzati választáson 3 szavazólapot kapnak a vá-

lasztásra jogosultak. Az egyiken a
4 polgármester-jelölt neve szerepel; a másik, az egyéni listás települési képviselõké 30 nevet tartalmaz; a harmadikon a megyei közgyûlési képviselõket jelölõ 5 szervezet összesen 71 jelöltjének neve
olvasható. Érvényesen szavazni a
polgármester-jelöltek közül 1; a
képviselõjelöltek közül 8 név; továbbá a megyei közgyûlési listát állító öt szervezet közül 1 elnevezése melletti körbe tett, egymást metszõ két vonallal (X vagy +) lehet.
Az önkormányzati választással kapcsolatos további információk: a
www.valasztas.hu honlapon.

A tartalomból
Búcsúzik a polgármester ...................................................................... 3. oldal
Sportról sportra ........................................................................ 7., 8., 11. oldal
Orvosi rendelési idõpontok ................................................................ 10. oldal
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Projekt a kompetencia alapú oktatásról
Lezárult idén augusztus 31-ével a
„Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyõn” címû pályázat,
melyet Algyõ Nagyközség Önkormányzata nyújtott be. Projektcél
volt, hogy a 2006 szeptemberében megkezdett kompetencia alapú oktatást újabb kompetenciaterületek bevezetésével tudják majd
színesíteni az algyõi közoktatási
intézmények. A kompetencia alapú oktatás révén pedagógusaink
a gyermekeknek olyan használható tudást adnak, amelyeket tapasztalati úton szereznek meg, és ezt
a megszerzett tudást az élet különbözõ területein, élethelyzetekben alkalmazni is tudják.
A projekt végrehajtásában az
Algyõi Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda vettek részt.
Az általános iskolában a program célja volt a hatékony tanulómegismerési technikák bevezetése, széles körû és személyre szabott készség- és képességfejlesztés, a játékos ismeretszerzés, élménynyújtás, a harmonikus személyiség fejlesztése, egészséges
életmódra és hagyománytiszteletre nevelés. A pályázat lehetõséget
biztosított erdei iskola, múzeumés zoopedagógiai foglalkozások,
valamint a pedagógiai programban szereplõkön kívül egy-egy
újabb témahét és projekthónap
bevezetésének támogatására. A
tantestület tagjai részt vettek az
IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzésben,
parlagfû-képzésben, a pályázatba
bevont pedagógusok pedig 150210 óra továbbképzésbe kapcso-

lódtak be, munkájukat szaktanácsadók segítették. A tanév végére
három intézményi innováció készült, amelyek megtalálhatók az
iskola honlapján.
Az iskolában a 2009/2010-es tanévben a pályázatban az alábbi osztályok és pedagógusok vettek részt:
Ficsórné Réti Emese – idegen nyelv:
angol – 5. a osztály, Janek Erzsébet
– idegen nyelv: angol – 4. a osztály, Leléné Gonda Irén – életpálya
építés – napközi V. csoport, Nagyné
Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály, Pallagi Anna –
életpálya-építés – napközi I. csoport, Tóthné Molnár Ágota – matematika – 2. b osztály, Újváriné
Lõrincz Tünde – szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály, Szabó Leonóra – szakmai vezetõ.
A program keretében bevezették a tantárgytömbösített oktatást:
Nagyné Szabó Andrea – idegen
nyelv: német – 5. b osztály,
Újváriné Lõrincz Tünde – magyar
nyelv és irodalom – 7. b osztály.
Megszervezték a mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatást is: Ficsórné Réti Emese – idegen
nyelv: angol – 5. a osztály, Nagyné
Szabó Andrea – idegen nyelv: német
– 5. b osztály, Újváriné Lõrincz Tünde – magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály.
Az óvodában a szintén 2006ban megkezdett kompetencia alapú óvodai nevelés gazdagítja a
gyermekek óvodai életét, változatos, sokoldalú fejlõdést biztosít
számukra. Az óvónõk olyan kompetenciákat, ismereteket, képes-

ségeket fejlesztenek, amelyek segítik az alkalmazkodást, érvényesülést a felgyorsult világunkban.
Cél a kompetencia alapú óvodai
nevelés alkalmazásával az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés,
differenciálás, a gyermek megismerése, fejlõdésének nyomon követése.
A TÁMOP 3.1.4 projekt kapcsán az algyõi Szivárvány Óvodában megvalósult feladatok:
1. Nevelõtestületi felkészítõ nap
a projekt indításakor – A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintõ, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az óvodahasználók képviselõi számára. Célja, hogy a program kezdetétõl a pedagógusközösség egésze és az óvodahasználók tisztában legyenek a fejlesztés
céljaival, irányaival, a tervezett tevékenységekkel, a vezetõi elkötelezettséggel.
2. Helyi nevelési program módosítása – A helyi nevelési program fejlesztése a kompetencia alapú óvodai nevelés módszertani eljárások adaptációjához.
3. Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás – Az intézmények közötti horizontális tanulás elõsegítésére, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedõ, már kifejlesztett és kipróbált „jó gyakorlatok” megismerése és adaptációja.
Célja, hogy a pedagógusok egymástól tanulják meg a pedagógiai gyakorlatukban bevált szakmai
eszközrendszer adaptációját az intézmény helyi sajátosságainak

megfelelõen. Két „jó gyakorlat”
megvásárlására került sor, melyek
azokat a pedagógiai igényünket
szolgálták, melyek a sikeresebb,
hatékonyabb módszertani megújulásunkat segítette.
4. Az óvodapedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenysége
– Az intézmény pedagógusai, pedagógus csoportja által, egy-egy
konkrét módszer, eszköz, eljárás
kifejlesztése, a képességfejlesztés
eszköztárának létrehozása.
Három önálló fejlesztési innovációs tevékenység valósult meg,
melyek a következõk:
Óvodai fejlesztõ programot dolgozott ki Sárkány Éva óvodapedagógus Agykontroll címmel,
Óvoda-iskola átmenet programját készítette el Bakosné Szöllõsi Ágnes óvodapedagógus,
Interaktív tábla alkalmazása a
fejlesztõ munkában, Kovácsné Budai Éva fejlesztõ pedagógus dolgozta ki.
Az óvodában a 2009/2010-es nevelési évben a pályázatban az alábbi csoportok és óvodapedagógusok
vettek részt: Bakosné Szöllõsi Ágnes
– Maci csoport – 26 fõ, 6-7 éves;
Sárkány Éva – Napraforgó csoport
– 21 fõ, 4-5 éves; Ozsváth Lászlóné
– óvodavezetõ; Kovácsné Budai Éva
– fejlesztõ pedagógus; Görög Annamária – szakmai vezetõ
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Szervezetfejlesztés a községházán
Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív Program keretében
meghirdetett „ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A közbeszerzési eljárás során
nyertes cég a Creanova Szervezetés Vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft.
lett, aki 2009. szeptember 7-én
kezdte meg a projekt megvalósítását. A képzéseken, tréningeken
összesen 45 fõ vett részt. Nemcsak
a közszféra dolgozói, hanem a helyi civil szervezetek, vállalkozások
képviselõi is meghívást kaptak egyegy, õket érintõ témakör feldolgozására. A megvalósított projekt
három fõ területet ölelt fel: a döntési mechanizmus korszerûsítését,

a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítását és a partnerség erõsítését. E fõ területeken
belül 15 részterület feldolgozása
valósult meg a 10 hónap alatt. A
képzéseken és tréningeken a polgármesteri hivatal dolgozói, szervezeteinek intézményvezetõi és
képviselõi, valamint a helyi vállalkozó és civil szféra képviselõi emberismeret, kommunikáció és kapcsolatépítés témakörében mélyíthették el ismereteiket. A projekt
keretében riportok, felmérések készültek, megtörtént a szervezet átvilágítása, a súlyponti problémák
diagnosztizálása. Ezekre alapozva
készültek el a különbözõ tanulmányok, javaslatok, kézikönyvek a
szervezet hatékonyabb mûködésé-

re, mûködtetésére vonatkozóan.
Az Algyõ Nagyközség Önkormányzatát és intézményeit átfogó szervezetfejlesztés idén június 30-án
fejezõdött be.
A projekt megvalósításával a következõ eredményeket értük el:
javult az információáramlás a szervezeten belül; hatékonyabb lett az
információáramlást a település lakossága és a polgármesteri hivatal között, ami javítja a közszolgáltatások minõségét; javult a gazdasági feltételek elemzése; erõsödött a távlati gondolkodás képessége, a stratégiai szemlélet beépült
a döntési folyamatokba, a komplex fejlesztési program által növekedett az állampolgár központúság; erõsödött a projekt szem-

lélet; beépült az egyes tevékenységek fenntarthatóságának fontossága a szervezeti kultúrába; a civil szervezetek teljesebb körûen
bevonásra kerültek a tervezési és
megvalósítási folyamatokba.
A projekt támogatója a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), a végrehajtásban közremûködõ szervezet a
VÁTI Nonprofit Kft FPÜ-ÁROPEKOP Igazgatósága (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) volt.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens
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Önkormányzat

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban

Köszönve búcsúzik
Algyõ polgármestere
Húsz éve került a közéletbe dr.
Piri József. A rendszerváltozáskor
a falu szülötteként a szegedi közgyûlésben településrészi képviselõnek küldték Algyõ polgárai,
majd az önállóvá lett nagyközség
elsõszámú polgáraként irányította a helyhatóság munkáját. Dr. Piri József az algyõi önkormányzat
eddigi
teljesítményét
több

dr. Piri József polgármester
fórumon– legutóbb lapunk április számában – értékelte, és összegezte – például a múlt havi Hírmondóban – a település jövõjével
kapcsolatos meglátásait is. Most
köszönve búcsúzik.
– Bizalmat kaptam az algyõiektõl, hogy a szegedi közgyûlésben
képviseljem õket. Majd a négyévente megújuló ciklusokban újból és újból újraválasztva vezethettem az önálló, szuverén algyõi
önkormányzatot. Mindez jelentõs
munka volt, de – mindig is hangsúlyoztam –: nem egyszemélyi teljesítmény ez, hanem egy jól mûködõ, a faluért dolgozó képviselõ-testület eredménye. Algyõ a választópolgárok társadalmasított
tömegének kezdeményezésére, velük való együttmûködésben fejlõdött – von mérleget dr. Piri József.
– Ehhez az kellett, hogy akik
Algyõt fontosnak érezték – mind-

egy, hogy itt születtek vagy máshol –, együttmûködtek: kezdeményeztek és elismertek, vagy éppen
kritizáltak megfogalmazva ellenvéleményüket. Mára Algyõ tekintélyes település, önálló arculattal
rendelkezik a kistérségben, a megyében, de országos viszonylatban
is. Elismerik nagyközségünk azon
sajátosságát, hogy a dél-Aldöldön
szinte egyedüli ipari koncentrátummal rendelkezõ adottságát jól
hasznosítja. A folyamatban lévõ
beruházások, fejlesztések – melyek döntõen Európai Uniós támogatásból valósulnak meg, saját
forrással kiegészítve – tovább emelik Algyõ presztízsét. Köszönöm
Algyõ község lakóinak, hogy a szülõfalum építésében ilyen jelentõs
mértékben voltak a segítségemre!
Köszönöm, hogy segíthettem ennek a települési munkának az
elvégzésében…
– A jövõ? A jövõ nem szólhat
másról csak a település további
fejlõdésérõl – néz elõre a települési tisztségeirõl leköszönõ polgármester. – Egyszerû választópolgárként is segíteni, támogatni szeretném ezt a munkát. Ezért is vállaltam el 8 év megyei közgyûlési
képviselõi munkát követõen, hogy
ismét jelöljenek. A megyegyûlésben az elsõ négy évben függetlenként, a második ciklusban az
MSZP frakciójában dolgoztam. E
párt listáján most – Makó, Szentes és Csongrád polgármestere
után – a negyedik vagyok a névsorban. Ez jó esélyt ad arra, hogy
folytathassam a megyei képviselõi munkát. Az algyõiek támogató voksaiban is reménykedve úgy
látom, községünk olyan kivételezett helyzetbe kerülhet, mint
egyetlen másik település sem: velem együtt két képviselõje is lehet a 20 fõs megyegyûlésben. Ezért
is köszönet – Algyõnek.
A. H.

„Szolgálunk és védünk!”
Az algyõi körzeti megbízottak elérhetõségei
Algyõ Nagyközség területén szolgálatot ellátó körzeti megbízottak
neve és elérhetõsége:
Horváth Zoltán r.ftõrm.:
+36-20/209-5318

Tóth Gábor r.ftõrm.:
+36-20/209-5319
Magyar Béla r.õrm:
06-62/262-400/15-10
20/852-0673.
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mellék,

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

szeptember 1., szeptember 15.,
szeptember 29.: Molnárné Vida
Zsuzsanna alpolgármester várja az
érdeklõdõket.
INFO: Polgármesteri Hivatal,
telefonszám: 62/517-517, ph@
algyo.hu, www.algyo.hu

Önkormányzati ösztöndíj felsõiskolásoknak
Ismét csatlakozik Algyõ a Bursa
Hungarica elnevezésû, a felsõoktatási intézmnyekben tanuló fiatalok számára kiírt önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz. A 2011. évi
fordulójának határidõit kötjük csokorba.
Általános információk:
1. a települési önkormányzat
csatlakozási nyilatkozatát 2010.
szeptember 30-ig juttatja el az
OKM Támogatáskezelõ részére;
2. a www.bursa.hu internetes oldalon október 6-ig az OKM Támogatáskezelõ nyilvánosságra hozza
a csatlakozott települések listáját;

3. a pályázatok kiírásának határideje október 1.;
4. a pályázatok benyújtásának
határideje október 29.;
5. a pályázatok elbírálási határideje a települési önkormányzatoknál 2010. november 23.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a pályázati kiírásról és egyéb részletekrõl az októberi hírmondóban valamint a és
a www.bursa.hu és a www.algyo.hu
internetes oldalon bõvebben
tájékozódhatnak.
dr. Varga Ildikó jegyzõ

Kérdez: az olvasó
„Tisztelt Szerkesztõség!
A Nyírfa utca 25. számú házban
lakom. Utcánk útburkolata a nullával egyenlõ. Csapadékos idõben
a pocsolyákat szinte lehetetlen kikerülni.
2008-ban telefonáltam elsõ alkalommal a Polgármesteri Hivatal illetékesének. Közölte velem,
hogy a környék utcáinak útburkolati munkálatai a 2009-es év
koncepciójának részét képezik,
ám semmi nem történt. 2010.
március 3-án ismét telefonáltam a
Tisztelt Hivatalba; persze semmit
nem tudtak mondani. Mindezeknek mi lehet az oka? 2006-ban
miért tudták megépíteni pl. a Géza utca és a többi algyõi közterület burkolatát? Teljesen elhanyagolták a mi környékünket. Semmit nem fogadok el magyarázatként, csak az igazat.
Gratulálok a Polgármesteri Hivatal tatarozásához és a Búvár utcai díszkúthoz.
Tisztelettel: Terhes Gábor”
VÁLASZOL: A POLGÁRMESTER
Tucatnyi utcával együtt a Nyírfa
utca is szerepel azok között az utcák között, melyek burkolatának
fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be – válaszol olvasónk, Terhes Gábor felvetésére dr. Piri József

polgármester. Egyelõre nem nyertünk ezeken a pályázatokon, de a
munka indításához szükséges terveztetés költségét saját erõbõl kifizettük.
Algyõ önállóvá válásakor a település egész területén elsõ lépésként a csatornázást kellett elvégeztetnünk, majd a szilárd burkolat elõkészítéséhez alapozást kaptak az utak. Ezek egy részét, jórészt
pályázati forrásból, sikerült aszfaltréteggel is ellátni. A Nyírfa utca környékén több helyen még
csak az úgynevezett bitumenes
permetezést tudtuk elvégezni.
Ezért e helyeken – különösen, ha
nehéz teherautók, munkagépek
is ráhajtanak e gyengébb felületre, mint például a Nyírfa utcában,
akkor – könnyen kialakulnak a kátyúk. Ám saját erõbõl, legutóbb
épp idén tavasszal elvégeztetjük
a kátyúzást, hogy járhatóak legyenek a Nyírfa, a Berek utcához hasonló állapotú utak – a pályázati
sikerig. Mert újra és újra pályázunk a belterületi utcák burkolatának fejlesztésére, s várhatóan a
következõ önkormányzat is folytatja az eddigi munkát. Mára elmondhatjuk: minden algyõi utca
szilárd burkolatú, reméljük, hamarosan azt is kijelenthetik a település vezetõi, hogy Algyõn minden útest aszfaltburkolatú!
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Tanévkezdés

Megszépült a Szivárvány Óvoda
Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a közintézmények akadálymentesítésére
kiírt DAOP-4.3.1-09-2009-0031
pályázaton. Ebbõl az összegbõl
szépült meg óvodánk. A munka
ideje alatt az óvodai élet zavartalan, mûködése érdekében többször átszerveztük „megszokott életünket”.
Elsõ ütemben az „új épület” folyosójára új burkolat került, majd
a gyermek mosdók átalakítását,
és a csoportszobák ajtajának cseréjét végezték el. A második ütemben a „régi épület” felújítása történt. Szép, korszerû vizesblokkot
alakítottak ki. A belsõ munkálatokkal párhuzamosan történt a lépcsõ átalakítása, akadálymentes feljáró megépítése. Az intézményben az akadálymentesítés része-

ként, a helységek megnevezését
Brei írással is kiírták.
Bõvült a játszóudvar területe is,
melyre szép viacolor burkolat került.
Megszépült az óvoda a gyermekek és a felnõttek örömmel vehették birtokba szeptember elsején.
Bai Istvánné óvodapedagógus

Zöldkártyás-zöldleveles jutalomút
a jászberényi állatkertbe
Az algyõi iskola 74 tanulója június 15-én a már hagyománnyá vált
év végi jutalom kiránduláson vett
részt. Minden osztályból a legtöbb
zöldkártyát gyûjtõ tanuló utazhatott el, osztályonként 3-3 fõ. Az
osztályközösségek is versenyeztek,
õk zöldleveleket kaptak. Ezt a versenyt a 4.a és az 5.b osztály nyerte. A kirándulók mindegyike érdeklõdéssel várta a programot. Az
állatkertben az idegenvezetés során számos új információt kaptunk az állatkert lakóinak fejlõdésérõl, táplálkozási szokásairól, életmódjáról. Ámulattal nézte mindenki a félóránként látványetetéseket, sõt a diákok is etethették a

barna medvét, a pelikánt, a kormoránt, a mosómedvét, a szarvasokat, a kecskéket. A gyerekek
olyan állatfajokat is felfedeztek,
amelyek más állatkertben nem láthatók. Nagy szenzáció volt a négy
napos õzike, a kajmán, az óriáskígyó, valamint a majmok játékos
viselkedése. Az utazás is vidám
hangulatban telt és mindenki gazdag élményekkel tért haza. Óriási dolognak tarjuk, hogy iskolánkból ilyen sok tanuló vehetett részt
ezen az ingyenes, színvonalas jutalomúton.
Malustyik Mihályné
és Nagyné Szabó Andrea
osztályfõnökök

2010 szeptember Hírmondó

A diákok biztonságáért
Az egyedül (is) közlekedõ elsõ osztályosok esetében hasznos kijelölni a
legbiztonságosabb útvonalakat, azokat - a lehetséges veszélyforrásokat
megbeszélve - még az iskolakezdés
elõtt többször is érdemes végigjárni
a kicsikkel. A leggyakrabban elõforduló probléma gyalogosok esetében
az úttesten való szabálytalan átkelés,
a körültekintés nélküli úttestre lépés,
kerékpárosoknál a szabálytalan irányváltoztatás, kanyarodás, ezekre a balesetek elkerülése érdekében a jármûvezetõknek is számítaniuk kell.
Fel kell hívni a diákok figyelmét arra is, hogy értékes tárgyat (például
drága mobiltelefont, iPodot, fényképezõgépet) a lopások elkerülése érdekében ne vigyenek magukkal az iskolába.
Utcán, tömegközlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe
vagy hátizsák külsõ rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat. Azokat biztonságos helyen (például táska akár külön is záródó belsõ rekeszében) tartsák.
Amennyiben valakinek kábítószert,
számára ismeretlen eredetû, alakú,
formájú tablettát, port vagy gyanús
édességet ajánlanak kipróbálásra, azt
ne fogadja el, és haladéktalanul szóljon az esetrõl egy ismerõs felnõttnek
– nevelõnek, szülõnek.
Fontos, hogy a diákok ismerjék
azokat a telefonszámokat, amelyeken keresztül segítséget kérhetnek:
a rendõrség a 107-es, a mentõk a 104es, a tûzoltók a 105-ös, a központi segélyhívó a 112-es számon érhetõ el. A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya által készí-

tett, és az iskolákban, különbözõ rendezvényeken a tanévkezdés idején is
terjesztett Bárka kártyák éppen ebbõl a célból készültek. Emellett különbözõ saját tervezésû szóróanyagokat (könyvjelzõk, matricák, tájékoztató kiadványok...) állítottunk össze a
diákoknak, melyek segítik a veszélyhelyzetek elkerülését, a sértetté válás
megelõzését, a jogkövetõ magatartás kultúrájának kialakítását, az erõszakmentes elhárítási módszerek alkalmazását.
Ezeket a célokat szolgálja az is,
hogy a 2010-2011-es tanévben újabb
helyszíneken lesz õ sikeres „1másért
- lépésrõl lépésre a biztonságért” címû vándorkiállításunk. A tárlattal
vizuális kalandra szeretnénk hívni a
fiatalokat a „Szolgálunk és Védünk”,
általános bûnmegelõzés, ifjúság- és
áldozatvédelem, vagyonvédelem, biztonságos internet-használat, legális
és illegális drogok, közlekedés- és vízbiztonság, környezetvédelem és esélyegyenlõség témakörökön keresztül.
Amennyiben a megye oktatási intézményei szeretnék megismerni, kiállítani a paravánokat, úgy arra az
elõzetes egyeztetést követõen lehetõség van. A program megismerését
segíti a www.police.hu /csongrad
(bûnõzés) oldal felkeresése. (További információ a (62/562-410-es telefonszámon dr. Mózesné Toronykõy
Márta rendõr õrnagy, bûnmegelõzési osztályvezetõtõl kérhetõ.)
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! Rendõrségi segélyhívó: 107. Központi segélyhívó: 112. TELEFONTANÚ:
06/80/555-111.

Miénk volt a tér!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület által meghirdetett I. térfoglaló kavalkádon napsütésben indult a mûsor az
Algyõi Szõke Tisza Nyugdíjasklub zenés, verses összeállításával, ezután
Gonda Jóska bácsi csalt elõ népszerû
dallamokat harmonikáján, majd a
Tollforgatók tagja, Farkas Sándorné
adta elõ saját versét. A Parlandó Énekegyüttes hozta a szokott formáját, az
ismert és népszerû melódiákat tapssal hálálta meg a közönség. Egészen
más stílusban nyújtott maradandó élményt Pataki Andrea, ki míves fagott
szólójával örvendeztette meg a hallgatóságot. Ezek után a Ritmus Táncés Fitnesz Stúdió táncos lányai adtak
ízelítõt tudásukból, majd a líra és a próza vette át a dallamok helyét.
Mindnyájunk kedvence, A Kis herceg címû regénybõl olvasta fel egy
kedves részletét Sándorné Kormányos
Ilona, a tollforgatók tagja. Belovainé

Bakos Erika saját versét mondta el,
majd Szilágyi P. Katalin adta elõ rövid, humoros írását. A Belovainé –
Szilágyi „szkeccsduett” (rövid, humoros írás) a szõrbeültetésrõl szólt.
Sermann József egy Romhányi verssel
nevetetett meg minket. Gáli Zsolt saját versét adta elõ dalba komponálva, Fába, versbe zárt titkok címmel.
Bakos József, a Parlando Énekegyüttes tagja harmonika szólóval kicsi Párizst varázsolt a térre, majd a fináléban a Tálent Tehetségkutató Énekstúdió fiatal tehetségei teremtettek
igazi kavalkád hangulatot.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki munkájával hozzájárult,
hogy miénk lehetett a tér, akkor és
ott, és nem utolsó sorban Ménesi
Lajosné Jusztikának, aki összefogta,
megszervezte ezt a mindannyiunk
számára üdítõ, nyárvégi délutánt.
szpk
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Oktatás

Látogatás Hebertsfeldenben
Algyõ Nagyközség Önkormányzatának köszönhetõen több mint 10
éves Algyõ és Hebertsfelden testvérkapcsolata. Immár hagyománynyá vált, hogy a két település diákjai évente találkoznak egymással. Ezúttal Hebertsfelden település és iskolájának a meghívására
18 diák és 3 kísérõ pedagógus –
Almásiné Császár Piroska, SüliZakar Éva és Nagyné Szabó Andrea – képviselte az Algyõi Általános
Iskolát.
A lázas készülõdés után elérkezett a várva-várt nap, július 12-e,
az utazás napja. A 800 kilométeres
út fáradalmait feledtették a logikai játékok, a zenehallgatás és a jóízû, baráti beszélgetések. A megérkezés estéjén csodálatos és szívélyes fogadtatásban részesültünk,
melyet az „Isten hozott” feliratok
tettek még színesebbé. A grillesten a hebertsfeldeni diákok power
point-os prezentációját nézhettük
meg a 2009-es közös nyári fertõtavi élményeinkrõl.
Vendéglátóink feledhetetlenül
szép programot állítottak össze számunkra: hajóút a „bajorok Balatonján”, a Chimsee-n. A tó legnagyobb
szigetén, az „Urak szigetén” kötöttünk ki, majd megtekintettük a titokzatos, rejtélyes, kalandos életû
II. Lajos bajor király kastélyát,
amely gyakorlatilag a „Napkirály”
versailles-i kastélyának mintájára

épült. Majd Közép-Európa egyik
híres sóbányáját látogattuk meg,
amely 1517-óta folyamatosan üzemel az osztrák határ közelében,
Berchtesgadenben. Mókás egyenruhát öltöttünk és vonatra szálltunk. Kipróbálhattuk a chilét, utazhattunk egy földalatti tutajon, miközben lézerfényes bemutató ré-

szesei lehettünk. Az idegenvezetõtõl többek között megtudtuk, hogy
a bánya Közép-Európa legrégebbi aktív bányája, a só pedig 300
méter mélységig fordul elõ. A só
kioldása édesvízzel vízkioldásos kõsóbányászati eljárással történik.
A következõ nap is sok izgalmat
tartogatott, hiszen a bajor kalandpark vendégeiként a gyerekek fantasztikus játékokat, forgókat, vízi
csúszdákat próbálhattak ki. A szikrázó napsütésben óriási élményt
jelentett az evezés, a csónakázás, a
hajókázás is. A kalandpark mellett
sétálhattunk a tanösvényen, megcsodálhattuk II. Lajos bajor király
másik híres kastélyát is. Gyorsan
elérkezett a búcsúest baráti beszélgetésekkel, közös ajándékozásokkal. Óriási örömet jelentettek számunkra a meglepetésvendégek:
Alfred Wollinger úr, hebertsfelden
egykori polgármestere és Renate
Kirn, a családi vállalkozás képviselõje. Mindketten valamennyi ismerõsnek üdvözletüket küldik.
Szintén szívélyes üdvözlettel köszönt el Herr Lange hebertsfeldeni
iskolaigazgató úr, Margit Bischof
tanárnõ és Konrad Gottfried szervezõ pedagógus.
A csoport nevében nagyon szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos diáktalálkozót dr. Piri József
polgármester úrnak, a gyermekek
szüleinek és Iván Zsuzsanna igaz-

gatónõnek, mert lehetõvé tették,
hogy a már meglévõ barátságok
tovább mélyüljenek és újabbak szövõdjenek. Bízva abban, hogy diákjaink további ösztönzést, bátorítást
kaptak az idegen nyelvek tanulásához.
Nagyné Szabó Andrea
kapcsolattartó pedagógus
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Visegrádi kalandtúra
Az algyõi Borbála Fürdõ elõli indulást sok várakozás, tervezgetés,
mérlegelés, fontolgatás, segítség és
jó szándék elõzte meg. Köszönet
a támogatóinknak a segítségért:

terepen edzettünk. Itt minden
mozgásra ösztönzõ. Napjaink
edzéssel, túrázással, játékkal repült. Megmásztuk a Visegrádihegység vadregényes ösvényeit.

az Algyõ Spotjáért Közalapítványnak, az Algyõi Általános Iskola
Alapítványának, az Algyõi Általános Iskolának és a szülõknek.
A „csipet” csapatunkat alsós gyerekekbõl választottam, éves sportmunkájuk alapján. Augusztus 1619. között Visegrádra szerveztem
a sporttábort, amelyen egy izgalmas kalandtúrában volt része 21
diákunknak és kísérõimnek,
Magosi Krisztinának, Süli Zsuzsannánk és Jaksa Zoltánnak.
A tábornak nagy kihívása a
Dömös – Rám szakadék – Lukács
árok túra volt már az elsõ nap, romantikus, vízeséssel tarkított, szurdokvölgyével. Az esõ megakadályozta a felsõ szakasz megmászását, de négyen a csapatból bebizonyítottuk: végig megmászva, bõrig ázva igazi a kaland. Este arra
is ráeszméltünk, hogy a patak mellett van csak térerõ, így másnap
már itt vártuk a szülõk hívását. A
patak esténként megtelt gumicsizmás „építõkkel, mérnökökkel”,
akik a partról irányították a gátépítést. Szálláshelyünknek az Apátkúti-völgyben található Dunakanyar Erdei Iskolát választottuk,
melynek gyönyörû épülete az erdõbe belesimult. A tornateremben aludtunk, szivacsokon. Kitartó esõ nem volt, így csak esténként hódoltunk a termi játékoknak. Minden reggel gimnasztikával és futással hangoltuk izmainkat a hegyekhez. Az erdei úton
patak moraja, fák oltalma alatt haladva, hegynek föl és le változatos

Fellegvár és a Palota falai között
tárlatvezetõk, múzeumpedagógusok foglalkozásai játékos formában tették érthetõvé a táj történelmi jelentõségét. Megcsodáltunk egy hagyományõrzõ bemutatót is, ahol korhû ruhákban,
fegyverzetben elénk tárult az akkori udvari élet; és még az
íjászkodást is kipróbáltuk. Az utolsó nap koronája a természetismereti szakvezetõnk, Szentendrey Géza (az itteni iskola elsõ igazgatója) kalandtúrája volt. Itt ismeretet
kaptunk a környék, növényeirõl,
állatairól (madárbefogás, gyûrûzés), kõzetérõl. Ez a Füvészkerti séta kárpótolta csapatunkat a Rámszakadék felsõ szakaszának kimaradásáért egy szépséges szurdok
megmászásával. Élményekkel gazdagodva, várjuk a következõ sporttábort.
Jövõre ugyanitt!
Varga Ágnes testnevelõ,
a tábor szervezõje

Algyõn Heston bálák
(16 db) kalászos
búza
+ réti széna eladó,
4550 Ft /db áron.
Szállítás megoldható.
Telefonszám:
06-20/770-42-75
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Sport

Országos bajnok kajakos

Ladacross Bajnokság
Ezüstérmes az algyõi Berkes István

A Szolnokon 08. 07. és 08.08.
között megrendezett U23 és Ifjúsági Magyar Bajnokságon a K1ifjúsági 200m-en a Szeged
DÉMÁSZ színeiben induló Gyõrfi
Tamás (képünkön) elsõ helyezést
ért el. Így Tamás személyében országos bajnokot köszönthet Algyõ,
az országos bajnoki cím megnyerésével jogot szerzett az idén szeptember 18–19. között Piestanyben (Szlovákia) megrendezendõ
Olimpiai Reménységek Versenyében való indulásra. A K1 -Ifjusági
500m –en Gyõrfi Tamás 3. helyezést ért el.

Sporttáborok a Borbála Fürdõben 2010.
Harmadik alkalommal szervezett
sporttábort a Borbála Fürdõ az
Algyõ Sportjáért Közalapítvány tá-
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rekek az úszás mellett számos
sportággal ismerkedtek meg. Például görkorcsolyáztak, strandröp-

Idén augusztus 22-én véget ért
egy újabb ladacross bajnoki futam, amit Tótkomlóson rendezett
a Tótkomlósi Autó-, Motorsport
Egyesület. A napot autós felvonulással nyitották meg, amin Tótkomlós városában rendõri kíséret
mellett, a versenyre benevezett
autók vonultak fel.
Egyre kiélezettebbek a versenyek, szinte minden kategóriában
tanúi lehettünk – így az éves bajnokság végéhez közeledve – a döntõ pontokért vívott küzdelemnek.
Váratlan események sorozata tarkította a napot, elõfordult koccanás, néha súrlódtak az autók egymás mellett elhaladva és párat a
futam végére csak segítséggel lehetett a pályáról lehozni. Izgalmas volt ez a bajnokság is.

Az Algyõi Berkes István, elõzõ
versenyén felmerülõ technikai
problémát leküzdve a napot a dobogó II. helyén zárta.

Az idényben legutóbb bajnoki
futamot Pusztaottlakán rendeztek
szeptember 5-én.
Gaáli Ágota

II. Borbála strandkézilabda kupa

mogatásával, ahol idén 60 algyõi
gyermek tölthette el a nyarat.
Július 12-16. között, az elsõ héten FOCI TÁBOR volt. Makra Zsolt
labdarúgó edzõ irányításával kicsik és nagyok ismerkedtek meg
a labdarúgás fortélyaival a Sportközpontban. Persze a játék is szerepet kapott a gyerekek nagy örömére: a mindennapi két foci foglalkozás mellett - a nagy melegben
- a fürdõben úsztak és játszottak
a gyerekek.
Július 19-23. és július 26-30. között SPORT MIX táborban a gye-

Apróhirdetés
Eladó 15 db 3 hónapos csirke (sárga jérce
és kakas). Ár: 500 Ft/db. Érdeklõdni.: a
06-30/224-1368 számú mobilon lehet.

labdáztak, strandkéziztek, strandfociztak, labdajátékok, floorballoztak, kerékpártúráztak.
Augusztus 2-6. között az OVIS
sporttábor zárta az egy hónapig
tartó táborozást. Az óvodás gyerekekkel óvónõ és képzett szakemberek foglalkoztak. A gyermekek
életkori sajátosságuknak megfelelõen játszottak, vetélkedtek, ismerkedtek a vízzel és az úszással.
A kicsik is kipróbálták a kerékpár,
görkorcsolya guruló világát. A szülõknek az utolsó napra egy kis
meglepetéssel készültek: zenéstáncos bemutatóval.
Támogatásukat köszönjük:
Algyõ Nagyközség Önkormányzata, Algyõ Sportjáért Közalapítvány, GYEVIÉP NKFT., Gyevitur
Kft, Borbála Fürdõ.
Magosi Krisztina
táborvezetõ

Idén második alkalommal rendezték meg a strandkézilabda kupa a
Borbála Fürdõ területén, ahol férfi és nõi csapatok vettek részt. A
két napos rendezvényen a következõ eredmények születtek.
Nõi mezõny: JóazXis (Szûcs Rózsa, Jójárt Anita, Kertész Anna, Várnai Otília, Dobó Mónika, Dobó Edit,
Németh Krisztina, Deák Emese, Papdi
Nóra, Nagy Mária); Blue Pink (Juhász Szilvia, Kovács Gabriella,
Lovistyék Kitti, Kovács Réka, Sebõk
Stefi, Pataki Ágnes, Juhász Szilvia,

jobb kapus: Juhász Szilvia. Legjobb játékos: Nagy Babett.
Férfi mezõny: +1 (Miksi István,
Ördögh József, Buknicz Attila, Pádár
Attila, Juhász József, Ladik Mihály,
Bába Ferenc, Kiss Imre, Hortobágyi
András, Hüsh János); Algyõ (Belovai
Péter, Pál Endre, Kõmûves Viktor,
Pádár Attila, Miksi István); Á la Cool
(Vízi Dávid, Dancsik Zsolt, Prislinger
Tibor, Komáromi Endre, Csányi Levente, Bolvári István, Bleszity Roland). Legjobb játékos: Vízi Dávid.
Legjobb kapus: Bába Ferenc.

Juhászné Kalmár Katalin); Bordány
Ball (Peták Eszter, Hegedûs Ildikó,
Nagy Babett, Simon Anikó, Kasza Ágnes, Temesvári Tímea, Maróti Kinga, Peták Eszter, Nagy Beatrix). Leg-

Köszönet a támogatóknak: Algyõi Sportkör, Borbála Fürdõ,
Gyevitur Kft., Magyar Kézilabda
Szövetség.
Magosi Krisztina
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ÖBK: Dalok szárnyán a „Szõke Tiszáról”
Az Õsgyeviek Baráti Körének
(ÖBK) vezetõsége 2005-ben pályázatot hirdetett tiszai nóták, dalok
gyûjtésére, azzal a kikötéssel, hogy
a pályázatok beadásának idõpontja a 2006 évi találkozóra essék.
A dalok gyûjtésének gyõztese a
képen látható Frank Béláné, aki
éppen átveszi az oklevelet és a

pénzjutalmat az ÕBK elnökétõl.
A vezetõségi döntés alapján
minden hónapban a Hírmondóban közzétesznek egy tiszai nótát
a teljes szövegével, azzal a felhívással, hogy a nóta kottáját küldjék be a szerkesztõségnek és az elsõ sorozat után beküldõ pályázó
személyek között jutalom sorsolást szervezünk.
Az elsõ dal az ÕBK himnusza:

2010 szeptember Hírmondó

Algyõi úszók a marcali XV. országos bajnokságon

Pásztorsíptól hangos ott az
Árvalányhajt termõ róna,
Édesebb ott a madárdal,
Kékebb az ég, hívebb a lány, szebb
a rózsa.

Augusztus 3-4-én rendezték meg
Marcaliban a XV. Országos Bkategóriás Bajnokságot, melyen
az Algyõi Úszó Közhasznú Egyesület versenyzõi is rajtkõre állhattak.

a nyakába. Rózsa Evelin jó idõeredménnyel az ötven méteres gyorsúszásban álhatott fel a dobogó harmadik fokára. A rövid felkészülés, valamint a múlt hiánya nem
jelentett akadályt versenyzõink-

Az elsõ országos szintû több napos versenyen úszóink szépen szerepeltek, hiszen két érem mellett
számos helyezést is sikerült megszerezni. Kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott Tóth Szelina, aki a legkisebbek között nem talált ellenfélre, és ezzel a 100 méteres mellúszás bajnoki érmét akaszthatták

nek, hogy számos versenyszámban legyenek méltó ellenfeleik a
már patinás múlttal rendelkezõ
és rengeteg edzésmunkát maguk
mögött tudó versenyzõknek.
Algyõt képviselték: Rózsa Alex,
Szutor Erik, Rózsa Evelin, Portörõ
Dorina, Gyõrfi Dávid, Tóth Szelina.
Zsura Zoltán, AÚKE elnök

Látlak-e még szõke Tisza füzes
partja?
Kondulsz-e még csendes falum kis
harangja?
Vár-e még rám az a kislány,
Fájó szívvel, ahogy írja?
Térdelek-e még elõtted,
Édesanyám kakukkfûvel benõtt
sírja?
Szülõföldem! Rád gondolok
mindörökké,
De úgy érzem nem látlak már soha többé!
Ha itt ér el a halálom,
Ne hagyjatok idegenbe!
A kanyargó Tisza partján
Temessetek akáclombos temetõbe!
A kottázott dalokkal az ÕBK
szervezet a „Parlandó” énekkar
repertoárját kívánja bõvíteni.

A KANYARGÓ TISZA
PARTJÁN…
A kanyargó Tisza partján, ott
születtem,
Oda vágyik egyre vissza az én lelkem.

Labdarúgás sorsolás 2010. õszi szezon
dátumkezd idõ
09. 11. szombat
09. 12. vasárnap
09. 18. szombat
09. 19. vasárnap
09. 25. szombat
09. 26. vasárnap
10. 02. szombat
10. 03. vasárnap
10. 09. szombat
10. 10. vasárnap
10. 16. szombat
10. 17. vasárnap
10. 23. szombat
10. 24. vasárnap
10. 30. szombat
10. 31. vasárnap
11. 06. szombat
11. 07. vasárnap
11. 13. szombat
11 .14. vasárnap
11. 20. szombat
11. 27. szombat
12. 05. vasárnap

M II csapat
16:30

kezd idõ
Szentes - Algyõ

U 19 csapat
14:30

M III csapat
Szentes - Algyõ

16:00

Algyõ - Hmvehely

14:00

Algyõ - Hmvhely

16:00

Makó - Algyõ

14:00

Makó - Algyõ

Off-road
Esõerdõ Kaland Algyõn!
Algyõ - Deszk
Forráskút - Algyõ
Algyõ - Öttömös
Hmvhely - Algyõ

15:00
14:30

Algyõ - Újszentiván
Székkutas - Algyõ

13:00
12:30

Algyõ - Újszentiván
Székkutas - Algyõ
Algyõ - Csengele
Algyõ - Mártély

14:30
14:30

Szõreg - Algyõ
Algyõ - Fábiánseb

12:30
12:30

Szõreg - Algyõ
Algyõ - Fábiánseb

14:30

Algyõ - Szegvár

12:30

Algyõ - Szegvár

Kübekháza - Algyõ
Algyõ - Makó
Röszke - Algyõ
13:30
13:30

Földeák - Algyõ
Algyõ - Szentes

11:30
11:30

Földeák - Algyõ
Algyõ - Szentes
Algyõ - Baktó
Tiszasziget - Algyõ
Algyõ - Rúzsa
Alsóváros - Algyõ

\Az Algyõi IV. Esõerdõ Kalandot
a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezik az algyõi off-roadosok: minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak szeptember 17-én (pénteken) és 18-án
(szombaton)!
INFO: 4x4.hu.
Molnár Zoltán elnök,
Algyõi Off-road Klub
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ELÕJEGYZÉS
CSIRKÉRE !
SZOLGÁLTATÁSAINK:
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
Díjtalan és kötelezettségmentes
helyszíni felmérés és árajánlat készítés!
Szeptemberi AKCIÓNK keretében új nyílászáróját
FELÁR NÉLKÜL 3 rétegû üvegezéssel szállítjuk!
(Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.)

Érdeklõdni:
Pongrácz Tamás
Algyõ, Korsó utca 34.
+36 70 615-4359

Bemutatóterem:
Szeged, Kálvária sgt. 9–11
(régi autójavító az udvarban)
+36 30 533-8355

alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
DR.CZÉKUS SZILVIA
ÜGYVÉD

vállalja peres és peren kívüli ügyek,
cégügyek, büntetõ ügyek,
földhivatali ügyek intézését,
okiratok, szerzõdések szerkesztését,
ellenjegyzését. Ügyfélfogadás
Algyõn is elõzetes telefonos
idõpont egyeztetést követõen.
ÜGYVÉDI IRODA:
6726 Szeged, Bérkert u. 54.
Telefonszám: 0662/547-170
Mobil tel. szám: 0630/248-9425
E-mail: czekus.szilvia@vnet.hu

TOJÁS
Legelõn tartott
tyúkoktól friss
tanyasi NAGY tojás
kapható.

KÕMÛVES VÁLLALJA
régi házak teljes felújítását, csempézését, térburkolását, új házak építését.
Udvari kemenceépítést,
külsõ homlokzati
szigetelést.

Telefonszám:
06-20/574-55-98
NYUGDÍJAS FÉRFI
munkaerõt keresek
kerti munkára,
állandó jelleggel.
Jelentkezni:

Ár: 25 Ft/db

+36 20/591-88-48-as

Kastélykert u. 169.

telefonszámon lehet.

Fehér húshibrid,
kb. 3 kg-os: 410 Ft/kg
Babos és vörös húshibrid,
kb. 1,80 kg-os: 460 Ft/kg
Kettõs hasznosítású,
kb. 1,50 kg: 510 Ft/kg
Kistestû tojó jérce,
kb. 1,40 kg: 610 Ft/kg
Szállítmány érkezik:
szeptember 24-én, 16 órakor.
Cím: Algyõ, Berek u. 22.
Telefon: 06-62/267-093

HA VELÜNK TANUL,
NEM LESZ IDEGEN A NYELV!!!
2010. augusztus 27-tõl nyelvvizsgára
felkészítõ ANGOL tanfolyam indul
ALGYÕN az igényeknek megfelelõen
kezdõ, újrakezdõ és haladó szinten.
Az intenzív tanfolyam heti 2x3 óra a
sikeres nyelvvizsgáig.
A tanfolyam díja: 650 Ft/óra (amely
magába foglalja a tanfolyam anyagát is).
A tanfolyam díját csak azok az órák után
kell fizetni, amelyen a hallgató részt vett.
Államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga
lehetõséget is biztosítunk!
Jelentkezni lehet:
a 20/823-05-13-as telefonon.

Nagyon keveset használt

kocka Lada felnin
4 db téli gumi
Matador MP 58 79T
165/70x 13” eladó
42 ezer Ft-ért.
Érd.: +36-70/321-00-54
számú telefonon.

Ida
Virágüzlet
Várja kedves vásárlóit.
Elõrendelést felveszek
Nyitva: H.–P.: 8–17
Szo. 8–12, Vas.: 9–12.
Tel.: 267-297.
Cím: Algyõ,
Vásárhelyi u. 21.

Gumiszervíz

teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor
személyautó motorkerékpár
gumiszerelése, javítása, centrírozás
Autókozmetika kárpittisztítás
Új és használt gumik forgalmazása.
Akkumulátorok értékesítése.
Pontos, megbízható munkavégzés!
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.: +36 20/455-83-00

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

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

DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
szeptember 1–3.: 7:30–12:00 óra között;
szeptember 6–10.: 12:30–16:30 óra között;
szeptember 13–17.: 7:30–12:00 óra között;
szeptember 20–24.: 12:30–16:30 óra között;
szeptember 27– október 1.: 7:30–12:00 óra között;
október 4 –8.: 12:30–16:30 óra között;
október 11–15.: 7:30–12:00 óra között,

RENDEL:
Szeptember 6-tól 10-ig: 8-tól 12.30 óráig.
Szeptember 13-tól 17-ig: 12-tõl 16.30 óráig.
Szeptember 20-tól 24-ig: 8-tól 12.30 óráig.
Szeptember 27-tõl október 1-ig: 12-tõl 16.30 óráig.
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám: 62/267-202, +36 30/635-4717.

Tel.: 62/267-909, 06-30/249-5708

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között
Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció)
fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer
tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

DR. ELEK ÁGNES

DR. MOLNÁR MÁRIA

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

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

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.

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.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Paksi Zsolt József és Varga Adrienn
2010. 07. 31-én;
Katona Zsolt Balázs és Bulla Magdolna
2010. 07. 31-én;
Mezei Károly és Bakos Edit
2010. 08. 07-én;
Tóth Sándor és Móricz Ágnes
2010. 08. 07-én;
Ákim László és Danó Mária
2010. 08. 13-án;
Kovács Krisztián Ferenc és
Kakuszi Zsófia 2010. 08. 14-én;

Szkenderovics Károly és Szalai Anett
2010. 08. 21-én
házasságot kötött. Sok boldogságot!
SZÜLETÉS:
Dékány Tamás – született 2010. 07. 30-án,
anyja: Keresztes Nóra, apja: Dékány Zoltán.
Csík Hédi – született 2010. 08. 06-án, anyja:
BakosEszter Julianna, apja: Csík Attila.
Jó egészséget!
HALÁLOZÁS:
Bakos Balázs 2010. 08. 17-én elhunyt.
Béke poraira!

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
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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Visszapillantó, elõre tekintõ

Újdonságok is az idei Lovasnapokon
’Gyevi hungarikumok – gyevikumok’
Az Algyõi Lovasklub szervezésében,
új helyszínen, a Szabadidõközpont
területén, augusztus 14-15-én rendeztük meg az Algyõi Lovasnapok
programsorozatot – a díjugratás és
fogathajtás jegyében. A civil szervezetek, baráti társaságok, családok
fõzõversenyén túl „székfoglalós” lovasbemutató, a Szegedi Fegyház és
Börtön õrzõ-védõ kutyásbemutatója
aratatott osztatlan sikert a vendégek körében. Dél-dunántúli eszközös táncokat jártak az Algyõi
Gyöngyvirág Néptánccsoportjának
tagjai. Sztárvendégek: a Classic Duó,
McHawer&Tekknõ és Laci betyár.
A fõdíj: egy gyönyörû kiscsikó Szegeden, az Alsóvárosban találta meg
új gazdáját.
A díjugratás eredményei az alábbiak szerint alakultak:
BO kategória (26 induló) – Ritac
Laura (Románia), Ailoaie Szabina
(Románia), Zajzon András (Algyõi
Lovasklub), Szentpéteri Eszter (Makói Lovas Egyesület), Mágori Szófia
(Algyõi Lovasklub), Tóth Fanni Szabina (Sarkai Lovas Egyesület);
B1/A kategória (20 induló) – Papp
Gabriella (Félegyházi Lovasklub),
Török Melinda (Morisz Lovasklub),
Markó Rebeka (Totál Szerviz Kft.),
Török Melinda (Morisz Lovasklub),
Turdéli Andrea (M és Társa Egyesület), Szabó Alexandra (Felgyõ és Térsége Egyesület);
B1/C kategória (32 induló) – Jusztin Ágnes (Remonda Sport Egyesület), Ailoaie Szabina (Románia), Török Sándor (Morisz Lovasklub),
Mihucz Tibor (Méhkeréki Egyesület), Turdéri Andrea (M és Társa Egyesület), Somogyi Éva Zsófia (M és Társa Egyesület;
B2/Nyitott kategória (23 induló)
– Bozsóky Barnabás (Pellett Hunga-

ry Kft.), Horostyák Norbert (Gyeraj
Lovastanya), Forrai István (Makói
Lovasklub), Csuka Balázs (M és Társa Egyesület), Réti Dávid (Equitánia
Lovasklub);
B3/GYEVI KUPA kategória (16
induló) – Török Sándor (Morisz
Lovasklub), Zajzon András (Algyõi
Lovasklub), Csuka Balázs (M és Tár-

sa Egyesület), Török Sándor (Morisz
Lovasklub), Tóth Ferenc Dávid (Makói Lovasklub), Kovács Kaarlo
(Morisz Lovasklub).

A hagyományoknak megfelelõen, szombaton megrendezett
lovasnapi fõzõverseny eredményei:
1. helyezett – Tóth Kálmán (Algyõi
Borbarátok Köre – kecskepörkölt),
2. helyezett és különdíj– Nyilas Krisztián (töltött káposzta, Gundel palacsinta), 3. helyezett – Podonyi Csapat (csirke-, körömpaprikás). További induló fõzõcsapatok: Szõke
Tisza Algyõi Nyugdíjasklub, Sarkalyi
Lovasklub, Doktor István, Csókási Ferenc, Héjja Sándor, WEMSICAL –
DINAMIX Ifjúsági Egyesület (Torma Tibor), Pósa Sándor.
A szervezõk ezúton szeretnének
külön köszönetet mondani az Algyõi Lovasnapok támogatóinak:
Algyõ Nagyközség Önkormányzata, Algyõi Lovasklub, Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház, Délút Kft.,
Vámos Cukrászda, AKTV Kft., Gyevi
Patika, COOP Szeged Zrt.,
Elektrotech Kereskedelmi Kft., Bakos Andrásné könyvelõ, MS Társa
Szabadidõ- és Sportegyesület, Algyõi Halászcsárda, Gubacsi Zoltán és
Gubacsi Szilárd, Mangalica Húsbolt,
Gémes
Transz,
Aranypatkó
Lovasbolt, Agrokosár Bt., Bakos Karosszéria, Agro-hemp Kft., Hódplaszt
Kft., Gyeviép Nkf., Algyõi Faluvédõ
Egyesület, Gyevitur Kft., Borbála
Fürdõ, Algyõi Nõegylet, Szõke Tisza Algyõi Nyugdíjasklub, Napsugár ABC, Szamóca Fagyizó, Makai
Zoltánné, Szabóné Tóth Zsuzsanna kozmetikus, Hevesiné Sebõ Andrea, Tierka
Kft., Szeged Zöldfa utcai Húsbolt,
Császár Tibor, Bakos Szilveszter építõanyag kereskedés, Bereczné Lázár Nóra. A Lovasnapok médiapartnere a
szegedi Rádió88 volt. Köszönetet
mond az Algyõi Lovasklub elnöke
a rendezvény megvalósításában nyújtott önzetlen segítségéért a Lovasklub
minden tagjának, a barátoknak, hozzátartozóknak, a támogatóknak, és
mindenkinek, akinek munkája nélkül a kétnapos rendezvény nem valósulhatott volna meg.
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Hajrá Algyõ! – sportnaptár
Szeptember 10. (péntek): Díjugratás (Mezõhegyess) – (Algyõi
Lovasklub).
Szeptember 11. (szombat): Díjugratás (Makó) – (Algyõi Lovasklub).
Szeptember 12. (vasárnap): Gyermekügyességi
lovasverseny
(Újszentiván) – (Algyõi Lovasklub).
Szeptember 17. (péntek), 18.
(szombat): Algyõi IV. Off-Road Esõerdõ Kaland – (Algyõi Off-road
Klub).
Szeptember 19. (vasárnap): Gyermekügyességi
lovasverseny
(Zsombó) – (Algyõi Lovasklub).
Szeptember 25., 26. (szombat- vasárnap): Megyei döntõ (3 szakág) –
(Algyõi Lovasklub).
Október 2., 3. (szombat, vasárnap): Keretfeltöltõ Verseny (Sukoró)
– (Algyõi Sportkör, Kajak-kenu szakosztály).

Október 2. (szombat): Fogathajtás (Balástya) – (Algyõi Lovasklub).
Október 3. (vasárnap): Díjugratás (Balástya) – (Algyõi Lovasklub).
Október 3. (vasárnap) 8 óra:
Ladacross verseny (Tótkomlós).
*
Minden héten
hétfõn, csütörtökön 16-18 óra:
Ökölvívás edzés (Algyõi Faluház,
Kátó Sándor);
hétfõn, csütörtökön 18.30 óra:
Taekvon-do edzés (Edzõterem, Kiss
Zsolt G.);
hétfõn, csütörtökön 18.30 óra:
Asszonytorna (Algyõi Faluház, Kovács Krisztina);
kedden 18.30 óra: Jóga tanfolyam („Zöld iskola”, Jóga a Mindennapi Életben Egyesület, Pasek
Attila).

Focitoborzó
Fiúk, ha szeretitek a labdarúgást
és az Algyõi Sportkörben igazoltan szeretnétek mûvelni ezt a sportágat, jelentkezzetek! Idõpontok:
minden héten: kedd, szerda, pén-

tek 17.45 órakor Algyõn, a Sport
utca 7. szám alatt található Sportközpontban.
Az Algyõi Sportkör
vezetõsége
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Algyõi tükör

VÁSÁRNAPTÁR
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház elõtti
parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
SZEPTEMBER 13. (hétfõ) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
SZEPTEMBER 16. (csütörtök) 8–12 óra: Katonai- és munkaruha vásár.
SZEPTEMBER 17. (péntek) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
SZEPTEMBER 22. (szerda) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 4. (hétfõ) 9–12 óra: Ruha, cipõ vásár.
OKTÓBER 11. (hétfõ) 9–11 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
SZEPTEMBER 8. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyõi csoportjának Találkozója.
SZEPTEMBER 9. (csütörtök) 10 óra: Anyatejes Világnap az algyõi védõnõk szervezésében.
SZEPTEMBER 11. (szombat): Jótékonysági rock-koncert a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete javára.
SZEPTEMBER 18. (szombat) 10 óra: Egészségnap.
SZEPTEMBER 21-23.: Népi- és iparmûvészeti zsûrizés az emeleti klubteremben.
SZEPTEMBER 22. (szerda) 17 óra: Életreform Klub és masszírozó délután a faluház földszinti kistermében.
SZEPTEMBER 25. (szombat) 18 óra: A MANDULA Színház bemutatja: Mit ülsz ott,
Jankó? címû elõadását. A vígjáték egy magyar parasztcsalád kicsit furcsa hétköznapjait mutatja be Együgyû Jankó szemszögébõl…
SZEPTEMBER 30. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában a népi- és iparmûvészeti zsûrizésen díjazott alkotásokból.
OKTÓBER 1. (péntek): ALGYÕ NAPJA
OKTÓBER 5. (kedd) 15 óra: Az Európai Kultúra Napja Algyõn.
OKTÓBER 8. (péntek) 17 óra: Kocsis István: Árva Bethlen Kata címû monodrámáját elõadja Meister Éva.
OKTÓBER 9. (szombat): Idõsek Napja.
SZEPTEMBER 27. (hétfõ) 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a földszinti kisteremben (Dr. Gonda János)
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Jótékonysági est
Kedves Algyõiek!
Igazán nagy örömmel tölt el, hogy
a szegedi rock egyesület tagjaként
egy jótékonysági mûsor egyik szervezõje lehetek. Kelemen István elnök úrral együttmûködve számomra ez igazán megtisztelõ feladat.
Rendezvényünket szeptember
11-én 19 órai kezdettel tartjuk a
faluház színháztermében.

Belépõdíj nincs, viszont szíves
adományaikat a koncert napján
a helyszínen kihelyezett adománygyûjtõbe helyezhetik el, melyet a
mozgáskorlátozott egyesület javára fordítunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Lele Krisztián,
Szerock Egyesület tagja.

Idõsek napi mûsor
Az Algyõi Szõke Tisza Nyugdíjasklub szeretettel meghívja és várja
Algyõ idõseit, nyugdíjasait a FALUHÁZBA az október 9-én 15
órakor kezdõdõ IDÕSEK NAPJA
ALKALMÁBÓL TARTOTT MÛ-

SOROS RENDEZVÉNYRE. Fellépnek az algyõiek: versmondók,
táncosok, zenészek, énekesek. A
részvétel ingyenes! Minden résztvevõt az elõadás után vendégül látunk a büfé asztalnál.

Újvári és algyõi gyerekek táboroztak közösen

Hahó, Anya! Hahó, Apa!
Itt a gyereketek beszél! Csináljatok már végre valamit!
Sokszor fáj a hasam, - gyakran meg vagyok fázva és állandóan folyik az orrom, - sokszor hiányzóm az óvodából, mert mindenki hány és hasmenése van,
- állandóan vakarom az ekcémás bõröm, - a múltkor is befulladtam, - a tejre
és tojásra is allergiás lettem. A magzati életben a bél steril, nincsenek benne
bélbaktériumok. A születés, az anyatejes majd a vegyes táplálás mellett telepszenek ezek meg és alakul ki a normál bélflóra. Ám elõfordul, hogy ez nem
mindig sikerül tökéletesen. Azért mert császárral szültünk, azért mert koraszülött lett a kisbabánkéért, mert kevés volt az anyatej, azért mert sok antibiotikumot kellett kapnia. A bél, az immunrendszerünk fontos része. Tehát, ha ez
nincs rendben, akkor jönnek a hasfájások, a hasmenések, az orrfolyások, az
allergiák, a befulladások majd az asztma, felnõtt korban az autoimmun bélbetegségek, a bél tumorok. Mindehhez társul a mai kor velejárója, a szervezet,
már gyerekkorban bekövetkezõ elsavasodása.
Kedves Anya és Apa!
Biztos vagyok abban, hogy azt szeretnék, hogy az Önök gyereke a legnagyobb
mértékben mentes legyen a fenti problémáktól, egészségesek legyenek a fogai, erõs csontozatú legyen, kiváló óvodai és iskolai teljesítményt nyújtson.
Tegyünk közösen azért, hogy a gyerek szervezetének egyensúlya helyreálljon
és fennálljon. Tapasztalják meg, hogy a szervezet intelligens, teszi a dolgát,
csak segítenünk kell neki és akkor az Ön gyereke is egészséges lesz. Így gondolkodnak a keleti orvoslásban, így gondolkodunk ma már egyre többen, a tényeken alapuló nyugati orvoslásban.
Én megmutatom az információt és a lehetõséget, Ön meg válassza a megbízható TIENS CÉG
hatékony, magas minõséget képviselõ biológiailag aktív táplálék kiegészítõit!
Csak és kizárólag a TIENS KALCIUM -ot! TIENS DIGEST-et!
Dr. Tápai Mária
Sándorné Vasvári Katalin
a Tiens orvos,
Az ÖN ALGYÕI TIENSES
független munkatársa
SZEMÉLYES VEVÕGONDOZÓJA
+36-30-201-1465
+36-20-5357-467
tapai.rnaria@gmail.com
csabibuli@invitel.hu
Ahol a szálak összefutnak:
Tiens Információs és Tanácsadó Központ
Szeged, Õsz u. 5. sz., Tel.: 62-440-401, www.tiensalfa.hu

Augusztus 9. és 15. között az algyõi Szabadidõközpont szolgált
támaszpontul a romániai Temes
megyei Újvárról, testvértelepülésünkrõl érkezett gyerekek és a
hozzájuk csatlakozó algyõiek táborának. A táborlakók az együtt
töltött egy hét során kirándultak
szerte az országban, sõt a határokon túlra is eljutottak. Így látogatást tettek Ópusztaszeren, Budapesten, a szegedi Vadasparkban,
a dorozsmai szélmalomban, a szlovákiai Révkomáromban és a Komáromban található, világörökség-jelölt Monostori erõdben, a
világörökség részét képezõ Holló-

kõn, végül részt vettek az Algyõi
Lovasnapok programjaiban.
Augusztus 16-án pedig algyõi gyerekek utaztak egy hétre Újvárra,
hogy bebarangolják a hármashatár
környékét. Felkeresték például Temesvárt, Vajdahunyadot, Dévát és
a Partium más látnivalóit.
Mindkét tábor az Európai Területi Együttmûködés részét képezõ
Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttmûködési Program
2007-2013 keretében, az Algyõ és
Újvár önkormányzatai által elnyert,
HURO/0801/166 nyilvántartásba
vett pályázat támogatásával valósult meg.
Bene Zoltán

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

