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Algyõi Hírmondó

Képeslap – az operettrôl
Algyô nagyot domborít ismét, ked-
ves húgom: beírja nevét az operett 
hazai a történetébe, ha így folytatja 
a Parlandó Énekegyüttes! 

Operettbe illô történet a Parlan-
dóé. Tíz éve, hogy az egyik algyôi 
asszony, Árnyas Rózsa útjára indí-
tott egy fehér papírlapot a nôegyleti 
összejövetelen. Valami olyasmit írt 
a lap tetejére, hogy „Ki szeretne 
énekelni?”. 13 név került a lapra 
– ôk az alapítók. Közülük ketten 
– Hegedûs Józsefné és Horváth 
Józsefné Dombi Ilona – végigéne-
kelték az elmúlt évtizedet, fenn-
tartva a folytonosságot. Az egyikük 
számára „a közösség, a közös ének, 
a muzsika, az együtt eltöltött órák 
kikapcsolódást jelentenek: minden 
búnkat, bánatunkat elfeledjük”. 
A másikuk vallja: az egészségét 
köszönheti az éneklésnek és az 
együttesnek, meg azt az élettapasz-
talatot, amit megoszt mindenkivel: 
„A jóság olyan egyszerû: mindig 
másokért élni, sosem a magunk 
hasznát keresni.” De felemelô sze-
relmi szál is gazdagítja a Parlandó-
szorit, mint ahogy a humort sem 
nélkülözi, vagy a csöpp intrikával 
induló konfliktust, aztán a happy 
end-es befejezést.

Mert volt fent és lent a Parlandó 
mögé került tíz évben. A sikertörté-
net mögötti széthúzás, a támogatás 
és a támogatók elapadása miatt 
az együttes léte került veszélybe – 
árulták el egy korábbi jubileumon. 
De új tagokkal egészült ki a csapat 
– az algyôiek ötletessége, kitartása, 
küzdeni tudása és barátságossága 
újabb bizonyítékaként. A „gyevi 
pacsirták” repertoárján legalább 

180 sláger szerepel, tévés és szín-
padi fellépések során nyerték el a 
közönség szeretetét, a hazai operett 
elôadók legnagyobbjainak barátsá-
gát tudhatják magukénak.

„Felnôtteknek szóló mese az ope-
rett. Ez a szerelem mûfaja! Azt a 
világot mutatja meg az embernek, 
amilyet szeretnénk elérni. Hiszen 
ha a napi valóságot akarjuk látni, 
akkor lemegyünk az aluljáróba, 
vagy kimegyünk a faluvégre. Az 
operett más: lélekemelô mûfaj. 
Azért szeretem az operettet, mert 
a reményt, a lehetôséget, a hitet 
sugallja” – mondja Oszvald Marika 
a faluházi öltözôben. Az elismerés 
egyértelmû jele, hogy a Jászai Mari-
díjas színmûvész, operett énekes és 
kitûnô táncos is jelenlétével köszönti 
a Parlandó Énekegyüttest – lelkese-
dek magamban, mikor arra kérem, 
mondjon véleményt az operett sláge-
reket elôadó algyôi csapatról. „Egé-
szen különleges lelkületû csoport. 
Elsô találkozásunkkor a barátjukká 
váltam. Az együttes szinte minden 
tagját személyesen megismertem: 
az operett híveiként olyan jókedv 
és életszeretet árad belôlük, hogy 
a kis csapat egy olyan egység, ami 
részének érzem én is magam, ha a 
körükben vagyok. Ilyen együttessel 
még sehol sem találkoztam. Igazi 
unikum! A falut nem ismertem meg, 
de a parlandósok lelkületét igen, s 
ez nagyobb adomány! Itthon érzem 
magam!”

Algyôiek, de szegediek, mindszen-
tiek erôsítik egymást, kedves húgom, 
a dallal – beszédszerû elôadásmód-
ban énekelve. Ez a parlandó a Par-
landóban. Ölel nôvéred: Ágnes
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Húsvét
Ünnepi miserend a Szent Anna templomban

2011. április 17. virágvasárnap 
8.30 óra: szentmise, máté passió 
– Jézus szenvedéstörténete; 

április 21. nagycsütörtök 17.00 
óra: az utolsó vacsora miséje; 

április 22. nagypéntek 17.00 
óra: Jézus szenvedéstörténete, 
János passió; 

április 23. nagyszombat 17.00 
óra: feltámadási ünnep; 

április 24. húsvétvasárnap 8.30 
óra: ünnepi mise és feltámadási 
körmenet; 

április 25. húsvéthétfô 8.30 
óra: ünnepi mise.

nagyböjt minden péntekjén 
16.00 órakor keresztút imádság 
a templomban.

Falunapok 2011
Április 29., péntek – faluház:

19 órakor a faluház színházter-
mében móra Ferenc népszínház 
bemutatja Kovách Aladár: Téli 
zsoltár címû színmûvét. Szerep-
lôk: Pieter van der maet (Dubecz 
György), Aletta van der maet 
(Simonits Andrea), Apáczai Csere 
János (Fodor Ákos), Kat (Pál Anita), 
Bora (Szabó Szilvia), Bese András 
(Kiss Róbert), Kereszturi (Kothencz 
Tibor), Fejedelem (Cseszkó Mihály), 
Basirius professzor (Ádok Róbert), 
lórántffy Zsuzsanna fejedelem-
asszony (R. Nagy Mária). díszlet-
terv: Gálné Nagy Ildikó. Jelmez: 
Fodor Erzsébet. mûszaki vezetô: 
Csenki József. dramaturg: Bene 
Zoltán. rendezte: Kátó Sándor.
Április 30., szombat – szabadidô-
központ:

8.00–12.00 óra – Civil szerveze-
tek, baráti társaságok fôzôverse-
nye; 10.00 óra – a Booming Dance 
bemutatója; 10.30 óra – a Szilver 
Tánc Sport Egyesület bemutatója; 
11.00 óra – a Kócbabák Bt. Báb-
színház gyermekelôadása; 12.00 
óra – Jó ebédhez szól a nóta! Koltai 
Zoltán nótaénekes mûsora; 13.00 

óra – színpadon az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar, az Algyôi 
Hagyományôrzô Asszonykórus és 
a Nyugdíjas Klub Asszonykórusa; 
14.00 óra – Stand up comedy: 
Badár Sándor; 14.45 óra – a Par-
landó Énekegyüttes mûsora; 16.00 
óra – Sheket koncert; 17.20 óra – 
Orosz Zoltán koncertje; 18.20 óra 
– Király Viktor mûsora; 18.50 óra 
– X-faktor: a Summer Sisters (azaz 
a Nyári-lányok) fellépése; 20.00 
óra – Somló Tamás és Bornai Tibor 
élô koncertje; 22.00 óra – Utcabál 
a Robin-Hód zenekarral.

*

Lovas kocsival a programokra
Április 30-án, szombaton 14 és 
20 óra között lovas kocsik járnak, 
hogy a közönséget a szabadidô-
központba szállítsák. A lovas 
kocsik minden egész órában 
indulnak a szabadidôközponttól, 
minden fél órában a másik vég-
állomástól. A 2 útvonal: a faház-
tól (azaz a nagy körforgalomtól) 
indulva a Téglás utcán; az Algyôi 
Halászcsárdától a Vásárhelyi utca 
– Kastélykert – Téglás utca útvo-
nalon.
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Közös múltunk a téeszesítés
A termelôszövetkezetek története Algyôn 

Közös emlékezésre, az algyôi tée-
szek történetének feltárására kéri 
és hívja az algyôieket a nagyközség 
önkormányzata. 

Elsô lépésként az Algyôi Hír-
mondó szerkesztôsége arra kéri 
az algyôi téesz-szervezôket, illetve 
téesz-tagokat és családtagjaikat, 
meséljék el a termelôszövetkeze-
tekkel kapcsolatos emlékeiket! A 
könyvtárban, vagy az önkormány-
zati hivatalban jelentkezôket meg-
keresi az Algyôi Hírmondó, hogy 
kérdésekkel is segítse a múltidé-
zést. Az így összegyûjtött interjúkat 
megôrizzük. 

másrészt a téeszeinkkel kapcso-
latos fotókat is szeretnénk rögzíteni 
és összegyûjteni. Akinek a téeszek-
rôl, például az ott dolgozókról, az 
ottani munkáról van fényképe, 
kérjük, vigye el a könyvtárba vagy 
a polgármesteri hivatalba: azt 
néhány perc alatt a számítógép 
segítségével lemásolják és vissza is 
adják. További információ kérhetô: 
a könyvtárban (Algyô, Kastélykert 
utca 63.), telefonszám: 62/517-170, 
e-mail cím: algyoihirmondo@
gmail.com; a községházán (Algyô, 
Kastélykert u. 40.) Bereczné Lázár 
Nóra, telefonszám: 62/517-517/132. 

Polgármesteri fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester Algyô 
nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750, Algyô, Kastély-
kert u. 40., Telefon: 62/517-517) 
minden héten szerdán 14–17 óra 

között fogadóórán várja a pol-
gárokat. idôpontok: április 13., 
április 20. inFo: Polgármesteri 
Hivatal, Tel.: 62/517-517, ph@
algyo.hu, www.algyo.hu 

Ügyintézôt találtak
A gyeviép nkft. által meghirde-
tett ügyintézôi állást betöltötték. 

Az Algyôi Hírmondó februári 
számában megjelent álláshirde-
tésre több mint 50 pályázat érke-
zett. A jelentkezôk túlnyomó több-
sége megfelelt az elvárásoknak, 
jelentôs számban voltak magasan 
kvalifikált szakemberek. Ez rend-

kívül nehéz döntés elé állította a 
társaság menedzsmentjét. A sok 
kiváló jelölt közül Katona Antal 
ügyvezetô Süli Jánosné algyôi lakost 
bízta meg az ügyintézôi feladatok 
ellátásával. A többi jelentkezôt 
levélben tájékoztatták a döntésrôl.

Katona Antal ügyvezetô,  
GYEVIÉP Nkft.

Eboltás Algyôn
A veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 
164/2008. (Xii.20.) FVm ren-
delet alapján értesítjük a lakos-
ságot, hogy Algyô nagyközség 
területén az alábbi helyeken 
és idôpontokban történik az 
összevezetéses eb oltás, melyet 
dr. Major József magán-állator-
vos végez:

Május 4-én (szerda):
7–11 óráig • Algyôi Lovasklub, 
Lovasudvar (Kastélykert u. 44.)
12–14 óráig • Ladik utca
16–19 óráig • Algyôi Lovasklub, 
Lovasudvar (Kastélykert u. 44.)

Május 5-én (csütörtök):
7–9 óráig • Mázsaház (Korsó utca)
17–19 óráig • Nagyfa
Pótoltás: május 19-én (csü-
törtök) 17–19 óráig az Algyôi 
lovasklub, lovasudvar (Kas-
télykert u. 44.) alatt.

A fel nem tüntetett területe-
ken (Atkasziget, gyevi tanya, 
Farki rét, Külterület, rákóczi 
telep és Csergô telep) bejelen-
tésekre az ebek oltása a tartás 
helyén történik. 

Az oltás díja: 3000 Ft/oltás
A féregtelenítés díja: 100 Ft/db 

féregtelenítô tabletta (10 kg-ként 
1db féregtelenítô tabletta szüksé-
ges.)

A kisállat egészségügyi kis-
könyv ára: 300 Ft/db

Az oltás kötelezô!
A 3 hónapos kort elért ebet 

oltani kell, majd ezt követôen 
6 hónapon belül még egyszer, 
utána minden évben! Az oltás-
sal egyidejûleg történik az ebek 
féregtelenítése! 

Összevezetéses veszettség 
elleni oltáshoz csak az az eb 
vezethetô fel, amely az oltást 
megelôzô 2 héten belül embert 
nem mart, egészséges, nem 
agresszív, nem támadó.

Az eb tartója szíveskedjen 
magával hozni a kisállat egész-
ségügyi kiskönyvet!

Dr. Major József magán-állat-
orvos rendelési idôben (7–9 
óra, 17-tôl) a rendelôben is 
folyamatosan végzi az eb oltást, 
illetve bejelentésre háznál. 

Anyakönyvi hírek
Születés:

BORKA ROLAND KORNÉL – született: 
2011. 02. 16., édesanyja: Ajtai Mária 
Zsuzsanna, édesapja:Borka Roland .

ILLÉS BENJAMIN – született: 2011. 
02. 22., édesanyja: Wolford Tímea, 
édesapja:Illés András .

HORVÁTH SZILVIA – született: 2011. 03. 
01., édesanyja: Balázs Ildikó, édesapja: 
Horváth Henrik . 

FEHÉR LORÁND LÁSZLÓ – született: 
2011. 03. 08., édesanyja: Dr. Forgó 
Mária Margit, édesapja: Fehér László .

QELL MÁRTA – született: 2011. 03.18., édes-
anyja: Kucsera Márta, édesapja: Qell Péter .

MOKA TIFFANY GOLDINA – született: 
2011. 03. 22., édesanyja: Simonyi Gol-
dina Györgyi, édesapja: Moka Mihály .

Jó egészséget!
*

Halálozás:
Harkai József 2011. 03. 02-án elhunyt .

Bakos Andrásné született: Kósa Erzsébet 
2011. 03. 15-én elhalálozott .

Béke poraira!

„Ábrándozó Margaréta”
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre valamint az 
algyôi könyvtár május 6-án (pén-
teken) 18 órai kezdettel anyák 
napi ünnepséget és kiállítást ren-
dez a könyvtárban. 

A hódmezôvásárhelyi Kárász 
József Alapítvány irodalmi Köre 
tagjának, Haranghy gézánénak 

a grafikáiból készült kiállítás 
virágokon, fôként margarétákon 
keresztül mutatja be a nôi arc 
finomságát, a nôi lélek szépségét.
A kiállítást zenés, énekes iro-
dalmi mûsor követi, melyben 
közremûködnek az algyôi és a 
vásárhelyi tollforgatók, valamint 
a Talent Énekstúdió tagjai.

Járványveszély
Az országos Epidemiológiai Köz-
pont adatai szerint az elmúlt idô-
szakban változott a C típusú n. 
meningitidis járványügyi helyzete. 
nôtt a meningococcus C fertôzé-
sek okozta megbetegedések 
száma, több haláleset is elôfordult. 

A fentiek alapján (függetle-
nül attól, hogy a gyermek úgy-

nevezett rizikófaktorba tartozik, 
vagy nem), javasolják a 18 (25) 
éven aluliak mielôbbi újraoltását, 
illetve alapimmunizációját.

Bôvebb felvilágosítás kérhetô: 
dr. molnár mária csecsemô és 
gyermek-szakorvostól – 6750 
Algyô, Egészségház u. 42., tele-
fonszám 62/268-038.
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Testületi ülés
Algyô nagyközség Önkormány-
zatának Képviselô-testülete a 
2011. március 30-án megtartott 
soros ülésén több mint 40 napi-
rendi pontot tárgyalt. Az éjsza-
kába nyúló ülésen számos fontos, 
a település fejlôdését szolgáló 
intézkedés is született. 

A képviselôk tárgyalták Algyô 
belterületi úthálózatának forga-
lombiztonsági és forgalomtechni-
kai felülvizsgálatát. Az elkészített 
tanulmány foglalkozik a 47-es 
számú fôút további megerôsíté-
sével és bôvítésével, a kerékpárút-
hálózat fejlesztésével és a veszé-
lyes csomópontok átalakításával. 
Az úthálózat 90%-a szilárd burko-
latú, ami jó aránynak értékelhetô. 
Probléma viszont, hogy ennek 
jelentôs része keskeny. Jónak 
mondható a csapadékvízelvezetô-
rendszer, de hosszútávon javasolt 
a nyílt árkok zárttá történô átépí-
tése víznyelô aknák telepítésével. 
Az önkormányzati kezelésû úthá-
lózat burkolat-felújítása pályázati 
forrásból folyamatos, jelentôs 
mértékben megtörtént,  a felü-
letek forgalombiztonsági kocká-
zatot nem jelentenek. A telepü-
lésen jelenleg nincs kerékpárút, 
az új iskola építésével ez átgon-
dolásra javasolt a késôbbiekben. 
A település a 47-es számú fôúton 
kialakítandó kerékpárúthoz is 
kapcsolódhat majd. A gyalogos-
forgalom magas, a gyalogjárdák 
kiépítettsége megfelelô, azonban 
a szakemberek további gyalogát-
kelôhelyek kiépítését javasolták 
a veszélyesebb útszakaszokon. 
A tömegközlekedés autóbusszal 
megoldott, a megállóhelyeket 
azonban akadály mentesíteni 
kell. Az elkészített anyag felhívja a 
figyelmet arra, hogy egyes keresz-
tezôdésekben nincs külön jelzô-
tábla, a „jobbkéz-szabály” viszont 
csak következetes használattal 
tartható be (pl. Hóvirág – Vadvi-
rág – Kócsag u. keresztezôdések). 
A szakemberek javasolták továbbá 
a közlekedési övezetekre bontást 
30 km/h. zónák kijelölésével. A 
frekventált intézmények esetében 
parkoló hiány jelentkezik. A TÜK 
Bizottság javaslatára a helyi szak-
emberek felállítanak egy megva-
lósítandó  fontossági sorrendet. 
A testület a tanulmánytervet elfo-

gadta és azt a lakosság részére 
szervezett nyilvános fórumon be 
fogja mutatni. 

A szociális ellátásokra vonat-
kozó jogszabály-módosítások 
miatt a testület elfogadta a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, azok igénybevételérôl, 
valamint a fizetendô intézményi 
térítési díjakról szóló 20/2004. 
(Xi. 5.) önkormányzati rendelet 
módosítását, mely megtekinthetô 
a www.algyo.hu/rendeletek menü-
pont alatt.

mivel a faluház telephelye lett 
a Civil Szervezetek Háza, módo-
sítani kellett az Algyôi Faluház, 
Könyvtár és Tájház alapító okira-
tát. A törzskönyvi nyilvántartás-
ban szereplô adatok aktualizá-
lása miatt a testület elfogadta a 
Szivárvány óvoda, Algyô nagy-
község Polgármesteri Hivatala 
és az Egyesített Szociális intéz-
mény alapító okiratát. Az Algyôi 
Általános iskola alapító okirata 
is módosult, hiszen az új iskola 
neve: Algyôi Fehér ignác Általá-
nos iskola lesz. 

Félévi beszámolóját készítette 
el az óvoda és iskola, tájékoztató-
jukat a testület tagjai tudomásul 
vették. 

módosult a Szivárvány óvoda 
házirendje is, a szülôk személyes 
tájékoztatást kapnak, valamint 
az intézmény honlapján is meg-
tekinthetô lesz az alapdokumen-
tum. 

„Találjuk ki közösen Algyôt!”
Foglalkoztatás és munkahely-

teremtés, babakötvény, helyi piac 
és aktív turizmus, szakrendelô és 
sportpark. Számos fejlesztési terv 
olvasható a most elkészült Algyô 
nagyközség gazdasági Prog-
ramjában. A 2010-2014. éveket 
felölelô szakmai anyag többek 
között tartalmazza a fejlesztési 
terveket, a munkahelyterem-
tés feltételeinek elôsegítését, a 
településfejlesztési politikát, az 
adó politikai célkitûzéseket, az 
egyes közszolgáltatások biztosí-
tását, színvonalának erôsítését, 
a befektetés-támogatási politikát 
és a községüzemeltetési politika 
célkitûzéseit. A programot a kép-
viselô-testület az alakuló ülést 
követô 6 hónapon belül fogadja 
el. Az önkormányzat ezen felül 

Algyô jövôképének, irányvonalá-
nak közös meghatározásába sze-
retné bevonni a lakosságot, éppen 
ezért tisztelettel várja a fejlesztési, 
rövid-, közép- és hosszú távú ter-
veket, melyeket a programba 
építve közösen is kitalálhatjuk 
és megvalósíthatjuk Algyôt! A 
gazdasági Program megtekint-
hetô és letölthetô a www.algyo.
hu/önkormányzat/stratégiák, kon-
cepciók menüpont alatt! Várják 
a lakosság segítô szándékú véle-
ményét és ötleteit a pm@algyo.
hu e-mail címre. Véleményeiket 
személyesen is megfogalmazhat-
ják a polgármesteri fogadóóra 
keretében minden héten szerdán 
14-17 óra között, elôre egyeztetett 
idôpontban. 

Jogszabályi feltétel, hogy a helyi 
önkormányzat éves közbeszerzési 
tervet köteles készíteni az adott 
évre tervezett közbeszerzéseirôl. 
így készült el és került elfogadásra 
Algyô nagyközség Önkormány-
zatának 2011. évi közbeszerzési 
terve, mely megtekinthetô a www.
algyo.hu/pályázat és közbeszerzés 
menüpont alatt. Az anyag tartal-
mazza a fontosabb fejlesztési ter-
veket és beruházásokat. 

írásban kért anyagi segítséget 
az algyôi önkormányzattól a Sze-
gedi Fegyház és Börtön dandár-
tábornoka a nagyfai bekötôút bur-
kolatának javítása céljából. mivel 
több algyôi család is használja a 
fenti útszakaszt, a képviselôk fon-
tosnak tartották a segítségnyúj-
tást. A nagyközség közigazgatási 
határán belül fekvô út tulajdo-
nosa a magyar Állam, kezelôje 
a nagyfa-Alföld mezôgazdasági 
és Vegyesipari Kft. Algyô nagy-
község Önkormányzata anyagi 
támogatást nyújt a nagyfai 
bekötôút burkolatának javítására, 
amennyiben azt az ügyben érin-
tett többi fél is támogatja. 

Az Európai Unió tagországai 
számára irányelvben rögzítette az 
emberi fogyasztásra szolgáló víz 
minôségét biztosító határértéke-
ket. A dél-alföldi régióban elsô-
sorban az arzén, az ammónium 
és a bróm határértéke magas. 
Szeged 2006-ban döntött arról, 
hogy részt vesz a dél-alföldi ivó-
vízminôség Javító Programban 
és a konzorcium kialakításában. 

így jött létre a Szeged és térsége 
címû együttes nyilatkozat, majd 
a Szeged-Algyô ivóvízminôség-
javító Önkormányzati Társulás. 
Támogatási lehetôséget a KEoP 
7.1.3.0. pályázat nyújt, az algyôi 
önerô biztosítását a képviselôk 
támogatták. 

Az épülô új iskola mögött a 
1784/2. hrsz-on található tó rekul-
tivációját hajtja végre jelenleg az 
önkormányzat. Az úgynevezett 
„Téglagyári tó” elnevezésére a 
képviselôk kikérik a Zöld diák 
Parlament tagjainak és tanulóinak 
véleményét is, valamint a névadás 
mellett a használatba adásról a 
következô testületi ülésen fognak 
dönteni. 

magas többletköltségek jelent-
keztek, ezért az önkormányzat 
eláll a korábbi nyertes EmVA-
pályázattól, melynek részeként 4 
db. faház került volna kialakításra 
a szabadidôközpont területén. Az 
elôterjesztés tárgyalásakor a kép-
viselôk kérték, hogy készüljön el 
júniusi határidôvel a település 
turisztikai koncepciójának felül-
vizsgálata, valamint a turisztikai 
beruházások esetén minden eset-
ben készüljön elôzetes megtérü-
lési tanulmány. 

Az algyôi önkormányzat 14 
településsel közösen hulladékgaz-
dálkodási tervet készített, mely 6 
éves ciklusú, így a következô tervet 
2012. júniusára el kell készíttetni. 
A terv része a Szegedi regionális 
Hulladékgazdálkodási Program 
iSPA Konzorcium 33 település 
által érintett nagytérség hulla-
dékgazdálkodásának tervének. A 
hulladékcsökkentés, az ártalmat-
lanítás mellett a hasznosítás és a 
szelektív gyûjtés a kiemelt cél. A 
döntéshozók a tájékoztatót tudo-
másul vették, a szakmai munka 
tovább folytatódik. 

Az önkormányzat a 44/2011. 
(ii. 23.) Kt. határozatában dön-
tött munkahelyteremtô támo-
gatási rendszer kialakításáról. A 
képviselôk a támogatási rende-
let tervezetét tárgyalták azzal a 
kéréssel, hogy újabb elôterjesztés 
kíséretében más települések min-
taprojektjeit is vegye át Algyô. 

Folytatás a 4. oldalon!
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Testületi ülés
Folytatás a 3. oldalról!

minisztériumi állásfoglalást 
követôen a testület ismét tárgyalni 
fogja a rendelet végleges szövege-
zését, mely az elfogadást követôen 
válik hatályossá. 

Kiépülhet a Borbála fürdô kül-
téri termálvizes ülôpadkás gyógy-
medencéje! A medenceépítés köz-
beszerzésérôl szóló tájékoztatót a 
testület tudomásul vette: a nyertes 
ajánlattevô a Strabag mml Kft, 
az ajánlati ár bruttó 54 millió 
931 ezer 875 Ft., a vállalt jótál-
lási határidô 60 hónap, a teljesí-
tési véghatáridôhöz viszonyított 
elôteljesítés mértéke 30 nap. A 
munkálatok 2011. április 1-jétôl 
kezdôdhetnek meg. 

Az alternatív energiafajtákból 
való közvetlen hô hasznosítás 
vonatkozásában a geotermális 
energia az egyik legversenyké-
pesebb. A termálenergia elônye, 
hogy helyben van, import füg-
getlen, abszolút környezetbarát. 
Algyô már néhány éve folyik a ter-
málvíz kitermelése és energetikai, 
balneológiai hasznosítása a Bor-
bála fürdôben. A fürdô rendsze-
réhez 2011. januárjában csatlako-
zott az új iskola és a Sportközpont 
épülete. A kedvezô üzemeltetési 
tapasztalatok alapján, valamint 
az Új Széchenyi Terv támogatá-
sával az önkormányzat szélesíteni 
kívánja a termálenergia hasznosí-
tását új termálkör kialakításával. 
A közelben levô olajos meddô 
kutak (Algyô-15 és -74) meg-
szerzésével és víztermelô kúttá 
alakításával lehetôség mutatko-
zik a termál energia hasznosítá-
sára közintézményekben, illetve 
a távfûtött lakásokban. Ezáltal 
lehetôség nyílik az önkormányzati 
költségvetést egyre inkább terhelô 
fûtési költségek mérséklésére. Az 
önkormányzat szerzôdést köt a 
geotermikus energia hasznosítása 
megvalósíthatósági tanulmányá-
nak és a hévízföldtani szakvéle-
mények elkészítésére. 

Algyô nagyközség Önkormány-
zata 2011. március 1-i hatállyal 
felmondta az orpheus Állatvédô 
Egyesülettel az eb rendészeti 
tevékenység Algyô közigazgatási 
határain belüli végzésére kötött 
szerzôdést a feladat ellátásával 

kapcsolatban fennálló problé-
mák miatt. A feladat sürgôsségére 
tekintettel az eb rendészeti felada-
tokat a gyEViÉP nkft. látja el a 
továbbiakban, úgy, hogy, hogy 
szerzôdést köt egy alvállalkozóval. 
A bejelentést az alábbi elérhetôsé-
geken kell megtenni: személyesen 
a Szolgáltatóházban: gyEViÉP 
nkft., 6750, Algyô, Kastélykert u. 
49., telefonon: 62/765-900 (0-24 
óra között hívható és üzenet hagy-
ható), illetve írásban: gyeviep@
algyoktv.net elérhetôségen. Kérjük 
a lakosságot, hogy háziállataikra 
figyeljenek, a közterületre ne 
engedjék ki  azokat! A helyi ebtar-
tási rendelet megsértése esetén 
a kutya gazdája ellen maximum 
30.000 Ft közigazgatási bírság 
szabható ki! Az állatok kínzását, 
bántalmazását a törvény bünteti!

A képviselôk döntöttek az új 
iskola mellett épülô ’C’ típusú 
tornacsarnok üzemeltetésérôl: 
javaslatuk szerint a sportcsarnok 
üzemeltetôje a gyEViÉP nkft. 
legyen, egyúttal felhatalmazták a 
polgármestert, hogy az üzemelte-
tésre vonatkozó kérelmet nyújtsa 
be a nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez. A válasz függvényében a 
döntéshozók a májusi testületi 
ülésen a témát újratárgyalják, a 
szükséges álláshirdetések, illetve a 
büfé üzemeltetésére kiírt pályázat 
szövegét elfogadják. 

Az önkormányzat pályázatot 
kíván benyújtani a belügyminisz-
ter 7/2011, (iii.9) Bm rendelet-
ében foglaltak szerint a Sportköz-
pont fejlesztésére. Cél az iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés és felújítás. A támogatás 
vissza nem térítendô, a támoga-
tás mértéke: 80%. A benyújtandó 
pályázatban a Sportközpont mel-
letti területen füves futballpálya, 
400 méteres salakos futópálya, 
súlylökô kör és gerelyhajító pálya 
valósulhatna meg. A tervezett 
beruházás teljes költsége br. 50 
millió Ft, amelybôl a vissza nem 
térítendô támogatás összege 20 
millió Ft, az önerô 30 millió Ft. 

Herczeg József polgármester a 
testületi ülésen tájékoztatót tartott 
az elôzô ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrôl, melyet zárt 
ülés követett. 

B.L.N.

Ebzárlat és legeltetési tilalom algyôn
A Csongrád megyei mezôgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi igazgatóság Szeged 
i. kerületi fôállatorvosa mint elsô 
fokú hatóság Algyô nagyközség 
közigazgatási területére 2011. 
április 2-tôl 15-ig ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendel el.

Az ebzárlat tartama alatt:
– tartási helyén minden kutyát 

és macskát elzárva, illetôleg a 
kutyákat megkötve úgy kell tar-
tan, hogy azok más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek. 
Zárt udvarban a kutyák elzárását 
vagy megkötését mellôzni lehet, 
ha azok onnan ki nem szökhetnek

– kutyát tartási helyérôl csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni

– a település területérôl kizá-
rólag érvényes veszettség elleni 
védôoltással rendelkezô kutyát 
vagy macskát – és csak a hatósági 
állatorvos kedvezô eredményû 

vizsgálata és engedélyével – sza-
bad kivinni

– az érvényes veszettség elleni 
védôoltással rendelkezô vadász-
ebek, a fegyveres erôk és fegyve-
res testületek ebei, a katasztrófa-
mentô ebek, a segítô és terápiás 
ebek, valamint a látássérült embe-
reket vezetô ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelô használatuk 
idejére mentesek a 2. és 3. pont-
ban foglalt korlátozás alól

– az ebzárlat alatt befogott 
kóbor húsevôket hatósági megfi-
gyelés alá kell helyezni az ebzárlat 
idôtartamára

– a vadászterületen kóborló, 
nem befogható ebek leölése a 
vadászatra jogosult feladata.
A legeltetési tilalom alatt a leg e-
lôre állat nem hajtható!

dr. Tihanyi Zala  
kerületi fôállatorvos

INFORMÁCIÓ: 6722 Szeged, 
Bécsi krt. 5., T.: 425-427,  

www.csmkh.hu, szeged1@oai.hu

Tovább folytatódhat  
a sikeres algyôi méhnyakrák-program 

Algyô nagyközség Önkormány-
zata helyi kezdeményezés alapján 
védôoltási programot indított a 
méhnyakrák megelôzésére 2009-
ben. Ennek keretében az algyôi 
állandó lakóhelyû, 12. életévü-
ket betöltô lányok számára térí-
tésmentesen biztosítja a 3 oltási 
sorozatot. Az érintettek írásbeli 
nyilatkozattételét követôen 2009 
óta az oltási program sikeres 
prevenciós programmá nôtte ki 
magát: a fejenként 100.000 Ft 
értékû, a szülôk számára ingye-
nesen biztosított védôoltással egy 
fontos lakossági egészségprogram 
vehette kezdetét. márciusi testü-

leti ülésén a képviselôk döntöttek: 
továbbra is támogatják a meg-
elôzô programot, idén 1 évre az 
mSd magyarország Kft. Silgard 
nevû 4 komponensû HPV elleni 
védôoltására kötnek megállapo-
dást. Az érintett kislányok szüleit 
az önkormányzat írásban ismé-
telten megkeresi, egyúttal kéri, 
akik még nem jelezték a program-
ban részvételi szándékukat, azok 
2011. április 15-ei határidôvel 
annak tegyenek eleget! 

Bôvebb információ kérhetô: 
Bereczné lázár nóra ügyintézô, 
T.: 62/517-517/932 mellék, nora.
kozoktatas@algyo.hu.

Országos szinten  
iskolánk tanulója kémiából

Kalcsú Tünde 7. osztályos tanu-
lónk a Hevesy györgy kémi-
averseny megyei fordulóján a 
Vii. helyezést vívta ki magának. 

Eredménye alapján dolgozatát az 
országos zsûrihez továbbították.

Almásiné Császár Piroska  
kémiatanár
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Comenius: Egész életen át tartó tanulás
Iskolai Együttmûködési Program projekttalálkozó Hollandiában

március 15-tôl 20-ig zajlott a 
Comenius Egész életen át tartó 
tanulás, iskolai Együttmûködések 
program „Celebrating Together 
- Ünnepeljünk együtt” projektje 
keretében a program ötödik 
projekttalálkozója a hollandiai 
leiderdrop városában. A találko-
zón a különbözô országok (Ang-
lia, Hollandia, lengyelország, 
magyarország, olaszország és 
Spanyolország) partnerintézmé-
nyeinek képviselôi vettek részt. 
Az Algyôi Általános iskolát Iván 
Zsuzsanna, Malustyik Mihályné, 
Süli Zsuzsanna és Ficsór Barna-
bás képviselte. A találkozó elsô 
napján lehetôség nyílt a partner 
iskola megtekintésére. megható 
volt, ahogy a „magyar” terem-
ben a Tavaszi szél címû dal jól 
ismert hangjaival vártak minket 
a gyerekek. Ezt követôen a mun-
kamegbeszélésen az intézmények 
koordinátorai beszámoltak az 
eddig végzett munkáról, bemu-
tatták az elvégzett tevékenységek 
különbözô fázisait, végeredmé-
nyét. minden iskola feladata az 
elmúlt idôszakban egy válasz-
tott nemzeti ünnep bemutatása 
volt. iskolánk március 15-ét dol-
gozta fel gyönyörû power poin-
tos bemutatón és angol nyelvû 

kiadványon keresztül. A második 
napon a diákok egy fergeteges 
show mûsorral kápráztattak el 
bennünket, bemutatva Hollandia 
hagyományait, játékait, tanulási 
szokásait. A munkamegbeszélés 
tárgya a következô idôszak felada-
tainak megbeszélése volt. nagy 
izgalommal tölt el mindenkit, 
hogy májusban diákokat is vihe-
tünk. így a legnagyobb feladat 
ennek a 26 diáknak az összeko-
vácsolása különbözô feladato-
kon és természetesen a blogon 
keresztül. megismertük leident, 
mely Hollandia egyik egyetemi 
városa. múzeumain és különösen 
az utolsó fennmaradt malmon 
keresztül közelebb kerültünk 
Hollandia történelméhez. Szom-
baton Hollandia fôvárosába, Ams-
terdamba látogattunk el. Anna 
Frank házában felejthetetlen 
élményt nyújtott a színvonalas, 
érzelmekre ható kiállítás. Termé-
szetesen jutott idô a csatornákon 
és hidakon keresztül futó város 
megismerésére és a híres virág-
piac megcsodálására is.

A projekttalálkozó következô 
színhelye 2011 májusában Spa-
nyolország lesz, mely egyben az 
utolsó záró esemény is.

Süli Zsuzsanna nyelvtanár

Ôselem a víz
Verôfényes napsütéssel köszöntött 
ránk március 22., a Víz világnapja. 

Az életet adó vízhez kapcsolódó 
különféle foglalkozásokon vettek 
részt a gyerekek, a környezettuda-
tos életmódra nevelés részeként. 
A változatos tevékenységek során 
ismereteket gyûjthettek a vízzel 
kapcsolatban. A nagyobb csoportok 
természetes környezetben figyelték 
meg az áradó Tiszát és környezetét. 

Az udvari játékok, tevékeny-
ségek is a vizes témához kapcso-
lódtak. Aranyfestékkel-dugónyo-
mattal halakat pikkelyeztek a 
gyerekek, majd békákat színezhet-
tek. megtanulták a hajó hajtoga-
tását, volt, aki horgászó édesapját 
rajzolta le. Kiállítást rögtönöztünk 
az elkészült alkotásokból, melyet 
örömmel mutattak meg a szülôk-
nek. Fantáziájuk segítségével meg-
elevenítették a vízi életet, a vízben 
élô állatokat, vízi játékokat. Kari-
kákat helyeztünk a földre, melyek 
szimbolizálták a tócsát-ebbe lehe-
tett beleugrálni a gyermekek nagy 
örömére. Úszhattak a képzeletbeli 
tóban, és a nagy sikert aratott 

kalózhajókon körbe utazhatták a 
Földet. Távcsôvel figyelték a köze-
ledô cápákat, jól kormányozva 
kikerülték a szigeteket nehogy 
zátonyra fusson a hajó! És megje-
lentek az elsô nôi kalózok, mivel 
a kislányok legalább olyan nagy 

örömmel játszottak, mint a kisfiúk.
Játék közben sok-sok ismeret 

birtokába jutottak a gyerekek, és 
megvalósult a jeles nap célja ként 
a víz takarékosságára, és tisztasá-
gának megôrzésére nevelés. Folya-
matosan hallgattak vízzel kapcso-
latos zenéket, és tiszai népdalokat.

Dr. Dózsa Györgyné 
Óvodapedagógus

Ovisok a színpadon
A Szivárvány óvoda gyermekei 
és dolgozói, köszönetet monda-
nak mindazoknak, akik támogató 
jegyek vásárlásával hozzájárultak 
a Boldog gyermekkor Alapítvány 
bevételéhez. Köszönik az anyukák, 

nagymamák segítségét, akik a fel-
lépô ruhák készítésében rrészt vet-
tek, míg Bene Zoltánnak, a faluház 
vezetôjének a helyszín biztosításá-
ért és Olajos Györgynek a színvona-
las hangtechnikáért hálásak.

Kedves Óvónénik, Gyerekek!
A szülôk, nagyszülôk nevében szeret-
ném Önöknek, Nektek megköszönni az 
alapítványi napon nyújtott színvona-
las elôadást. Az elôadások színessége, 
koreográfiái, kísérô zenéi, tükrözik 
az óvónôk kreativitását, a gyerekek 
fegyelmezettségét és tanulni akarását 
a megfelelô irányítás mellett.

Az elsô meglepetést és tapsvihart a 
kedves kis totyogó pingvinek okozták.

Az erdô fái, virágai jelmezének 
egyszerûsége, de nagyszerûsége a 
nyári erdei séták hangulatával aján-
dékozott meg minket.

A pattogatott kukoricáknak azon-
nal elhittem, hogy semmi más vágyuk 
nincs, mit fazékba kerülve kipattogni.

A Ho-ho-ho Nagy Horgász elôadás 
minden szülô gyermekkorát idézte, és 

örömmel fogadtuk, hogy Csukás István 
a mi gyermekeink életében is jelen van.

A foci VB dalára elôadott remekmû, 
minden apuka nagy örömére szolgált. 
Az, hogy a mûsorban át is öltöztek a 
gyerekek, hatalmas volumenûvé tette 
az elôadást.

Lenyûgözô volt a néptánc verse-
nyeket idézô, hihetetlenül fegyelmezett, 
pontos, Óvónéni színpadi jelenléte 
nélküli, középsôsök elôadása.

És mindezeket lezáró fergeteges 
finálé a konfetti ágyúval, szóhoz sem 
jutottunk.

Egyszóval mindenki aki ott volt 
az elôadáson, szívet, lelket melengetô 
élményekkel távozott.

Kovácsné Süli Mónika (Gergô, 
Tomi édesanyja)

Szeptembertôl 42 kisdiákra várnak a csodák
Elérkezett az idei évben is a nagy 
nap, március 23-án és 24-én lezaj-
lott a beiratkozás a 2011/2012-es 
tanévre. leendô elsôseink, 42-en 
fogják általános iskolai tanulmánya-
ikat megkezdeni az új iskolában. 

Az iskola pedagógusai és dolgo-
zói nagyon sok szeretettel várják, 
hogy szeptembertôl a „kisdiákok” is 
végre beléphessenek a tudás kapu-
ján és részesei legyenek az itt folyó 
csodáknak. Az iskola vezetôsége
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Éremesô a diáksportolóknak
A 2011-es év az algyôi iskola sport-
életében jól kezdôdött. A iV. kor-
csoportos focis fiúk megyei máso-
dik helye után, az úszók megyei 
elsô helye Rózsa Evelinnek, Portörô 
Dorina második helyezése, a Györfi 
Dávid–Temkó Bence–Jani Zoltán–
Szaniszló Varga Attila összeállítású 
gyorsváltó harmadik helye; a tere-
matlétika megyei versenyén Bodó 
János, Bodó Árpád aranyérme, Gábor 
Zsófia, Szvetnyik Martin és Varga 
Szilárd ezüstérme, Nemcsok Balázs, 
Slebics Gábor bronzérme – büszke-
séggel tölt el bennünket. A játékos 
sportverseny területi versenyérôl 

elsôként jutottunk tovább a megyei 
versenyre, ahol nem sikerült túl-
szárnyalni a tavalyi eredményt, 
4. helyezettek lettünk. A résztve-
vôk: Bodó János, Molnár Viktória, 
Nemcsok Balázs, Jaksa Vivien, Rózsa 
Alex, Belovai Rita, Belovai Krisz-
tián, Gábor Zsófia, Gyömbér Mihály, 
Bukor Anna, Szalontai Botond, Márta 
Sarolt, Demecs Botond, Balázs Anna, 
Lengyel Márk, Péter Fanni, Nemcsok 
Dávid, pótemberek: Horvát Viktória, 
Kiss Zsanett, Boldizsár Mihály, Tóth 
Vanessza, Horváth Laura és Ország-
Sugár Ádám.

Varga Ágnes testnevelô

Terematlétikai bajnokságon
Január végén Csongrád megyei 
serdülô és gyermek terematlétikai 
bajnokságon vettek részt diákja-
ink, ahol a következô eredmények 
születtek: fiú 30 m-es síkfutásban 
’96-osoknál Viii. lett Fendrik 
Dávid, ’97-eseknél Xi. lett Sza-
niszló Varga Attila, 2000-nél iV. lett 
Bodó János, iX. lett Nemcsok Balázs, 
X. lett Demecs Bálint, Xi. lett Bálint 
Márk, 2001-eseknél Vi. lett Belo-
vai Krisztián, XV. lett Szalontai 
Botond, XiX. lett ország-Sugár 
Ádám; fiú távolugrásban ’97-esek-
nél Viii. lett Szaniszló Varga Attila, 
’98-asoknál iV. lett Slebics Gábor és 
Vi. lett Szvetnyik Martin, 2000-nél 
i. helyezett lett Bodó János, iii. lett 
Nemcsok Balázs és Xiii. lett Bálint 
Márk, 2001-eseknél Vii. lett Belo-
vai Krisztián és iX. lett Gyömbér 
Mihály; fiú medicinlabda dobás-
ban ’96-osoknál i. helyezést ért 
el Bodó Árpád, ’97-eseknél V. lett 
Bakos Ferenc, ’98-asoknál ii. lett 
Szvetnyik Martin és iii. lett Slebics 
Gábor, ’99-eseknél ii. lett Varga 

Szilárd, iV. lett Szekeres Benedek és 
iX. lett Pál Máté, 2000-nél V. lett 
Vidács Balázs és Vi. lett Csarnai 
martin, 2001-eseknél V. lett Qell 
Péter, Vi. lett Ország-Sugár Ádám, 
Vii. lett Gyömbér Mihály és XiV. 
lett Szalontai Botond.

lány 30 m-es síkfutásban 
’97-eseknél iV. lett Rózsa Eve-
lin, ’99-eseknél V. lett Portörô 
Dorina, Viii. lett Bakos Dorina és 
Xii. lett Szaniszló Varga Erzsébet, 
2001-eseknél Xi. lett Gábor Zsó-
fia, XV. lett Túri Alíz és XVi. lett 
Márta Sarolt; lány távolugrásban 
’97-eseknél iV. lett Rózsa Evelin, 
’99-eseknél Vi. lett Portörô Dorina, 
iX. lett Szaniszló Varga Erzsébet és 
X. lett Bakos Dorina; lány medicin-
labda dobásban 2000-nél iV. lett 
Jaksa Vivien, 2001-eseknél ii. lett 
Gábor Zsófia, X. lett Márta Sarolt és 
XiV. lett Vidács Bianka.

Felkészítô pedagógusok: Varga 
Ágnes, Ficsór Barnabás és Retkes 
Zsolt. 

Retkes Zsolt testnevelô

Kézilabdásaink a megyei döntôben
megkezdôdtek az idei év diák-
olimpiai küzdelmei, melyben 
elôször iskolánk fiú kézilab-
dacsapatai voltak érdekeltek. 
iii. korcsoportos csapatunk a 
Zsombó elleni vereséggel nem 
jutott tovább. A iV. korcsopor-
tosok Zsombó legyôzésével beju-
tottak a megyei elôdöntôbe, ahol 
a Kistelek és mórahalom elleni 
gyôzelem már a megyei döntôbe 
jutást jelentette. A Danó József, 
Miklós Péter, Jani Zoltán , Misku 
Péter, Kovács Hunor, Nagy Máté, 
Molnár Krisztián, Kotogán Sándor, 

Bella Dávid, Papdi Pál és Bodó 
Árpád alkotta csapat a döntôben 
a 4. helyen végzett. 

március 25-én Szatymazon 
meghívásos kistérségi magasug-
róversenyen vettünk részt. isko-
lánk csapatát 13 tanuló képviselte. 
legeredményesebb versenyzôink: 
iii. korcsoportban i. helyezett lett 
Slebics Gábor 140 cm-rel és iV. 
korcsoportban iii. lett Mesterházy 
Nóra 130 cm-rel.

Felkészítô tanáraik: Retkes Zsolt 
és Ficsór Barnabás.

Ficsór Barnabás testnevelô

Mérkôzéslátogatás Békéscsabán 
Igazi sportélmény a fiatal focistáknak

Az Algyô Sportjáért Közalapítvány 
támogatásával külön busszal utaz-
tak az Algyôi Általános iskola lab-
darúgói a Békéscsaba –diósgyôr 
nBii-es mérkôzésre. Az 1500 nézô 
elôtt lejátszott mérkôzésen mind-
két szurkolótábor lelkesen buzdí-
totta csapatát és így a megjelent 
lurkók igazi futballélménnyel gaz-

dagodtak. Szurkolók: Molnár Krisz-
tián, Molnár Gergô, Molnár Szabolcs, 
Belovai Krisztián, Tóth Norbert, Len-
gyel Márk, Bíbor Martin, Pap Dániel, 
Pap Csaba, Major Ernô, Major Sza-
bolcs, Bogdán Bence, Dénes Balázs, 
Tápai Roland, Pap Máté, Kerekes 
Péter, Tóth Norbert és kísérôik.

Makra Zsolt edzô

Algyôi szeniorok nemzetközi szereplése  
Békéscsabán

idei március 7-i közgyûlésén dön-
tött az Algyôi Úszó Közhasznú 
Egyesület, hogy megalakítja a 
szenior szakágat, mivel erre az 
elmúlt idôszakban egyre nagyobb 
igény és egyre több érdeklôdés 
mutatkozott.

A frissen összeállt 12 verseny-
zôbôl heten látogattak el a iV. 
gáspár Ervin nemzetközi Szenior 
Úszóversenyre, március 12-én és 
13-án, a békéscsabai Árpád Fürdô 
50m-s uszodájában.

A nemzetközi versenyen népes 
mezôny állt rajtkôre. Az algyôi 
szenior úszók elsô szereplésük 
alkalmából 24 dobogós helyezés-
sel térhettek haza. 

Szabóné Panyor Zsuzsanna (1984) 
50m gyors: i., 50m hát: ii., 50m 
pillangó:ii., 100m gyors: ii., 
200m vegyes: iii. helyezés. Panyor 
Krisztina (1979) 50m gyors: iii., 
50m pillangó:ii., 100m gyors: iii., 
100m pillangó: ii., 200m vegyes: 
ii., 400m gyors: ii. helyezés. Ábra-
hám Pál (1975), 50m gyors: iV. 
50m mell: ii., 50m hát: ii., 100m 

gyors: iii., 200m vegyes: i., 400m 
gyors: i. helyezés. Szilágyi Lajos 
(1971): 50m gyors: Viii., 50m 
pillangó:Vi., 100m gyors: Vi., 
200m vegyes: iii. hely. ifj. Hriv-
nák Béla (1973): 50m gyors: iii., 
50m mell: i., 50m pillangó: i., 
100m mell: i. helyezés. Tassy Jenô 
(1965): 50 m gyors: V. helyezett. 
Zsura Zoltán (1961): 50 m gyors: 
iV., 50 m mell: iii., 50 m hát: V. 
helyezett. Algyô 4x50m gyors-
váltó (Ábrahám, Szilágyi, Hrivnák, 
Zsura) ii.; Algyô 4x50m vegyes-
váltó (Ábrahám, Szilágyi, Hrivnák, 
Zsura) iii. helyzett.

Zsura Zoltán Elnök,  
Algyôi Úszó közhasznú Egyesület
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Ladacross versenynaptár: 2011
Az algyôi Berkes István ladacross 
versenyzô a 2011-es évben is 
folytatja a területi megmérette-
téseket. Versenynaptára 2011-re: 
május 1. (vasárnap) – Pusztaott-
laka, május 22. (vasárnap)– Pusz-

taottlaka, július 3. (vasárnap) 
– Tótkomlós, július 11. (vasár-
nap)– makó, augusztus 20. (szom-
bat)– Tótkomlós, szeptember 11. 
(vasárnap)– Tótkomlós, október 
3.(hétfô) – Pusztaottlaka.

Légfegyveres sportlövô kör alakul Algyôn 
Cél az utánpótlásnevelés

légfegyveres sportlövô kör ala-
kult, melynek fô feladata a sportág 
megismertetése, a helybeli fiata-
lok és érdeklôdôk, valamint az 
általános és középiskolások sport-
szeretetre, fegyelemre nevelése. 
Fontos feladat továbbá a sport-
lövészet utánpótlás-nevelése és a 
sportág megismertetése, megsze-
rettetése az érdeklôdô közönség 
elôtt. A tervek szerint az edzéseket 

a településen helyben kialakított 
zárt lôtérentartják. 

A következô megbeszélést és 
alakuló ülést április 18-án, hétfôn 
17.30 órakor a faluházban tartják. 

Bôvebb információ: Tóth 
Árpád: 70/772-6173, 70/230-
0590, tothencsi@algyoktv.net. 

A szervezôk minden érdeklôdôt 
nagy szeretettel várnak a megbe-
szélésre. Tóth Árpád szervezô

Zárva a fürdô
Április 4-tôl (hétfô) 10 –ig (vasár-
nap) karbantartási munkák miatt 
a Borbála Fürdôben a nyitva tar-
tás szünetel. A nyitás várható idô-
pontja: április 11. hétfô 8 óra.  

További információ kérhetô: a 
fürdô pénztárában, vagy a 62/ 
517-520-as telefonszámon. (www.
borbalafurdo.hu )

Algyôi Lovasklub 
Rendezvényes és versenynaptár: 2011

rendezvények: Április 29.-30. 
(péntek-szombat) – Algyôi Falu-
napok. Május 14. (szombat) 
– nyílt nap a lovasudvarban. 
Május 29. (vasárnap) – gyer-
meknap. Június 27-július 1. – 
lovastábor. Augusztus 13.-14. 
(szombat-vasárnap) – Algyôi 
lovasnapok. Szeptember 10. 
(szombat) – nomád fôzôverseny. 
Szeptember 17. (szombat) – Házi 
verseny. Koszorúzás az ünnepi 
megemlékezéseken. December 
16. (péntek) – Évzáró taggyûlés.

Versenynaptár: díJUgrATÁS: 
május 8. (vasárnap) – Újszent-
iván, május 28. (szombat) – mind-
szent, június 3. (péntek) – Bor-
dány – Szegedi nemzeti Vágta, 
június 19. (vasárnap) – Balástya, 
július 23. (szombat) – Zsombó, 
augusztus 13. (szombat) – Algyô, 
augusztus 20. (szombat) – ópusz-
taszer, augusztus 27. (szombat) 
– domaszék, szeptember 10. 
(szombat) – makó. FogATHAJ-
TÁS: május 15. (vasárnap) – 

Szeged – Szentmihály, június 4. 
(szombat) – Hódmezôvásárhely, 
június 26. (vasárnap) – Hódmezô-
vásárhely, Kéktó Fesztivál, július 
1-3. (péntek-vasárnap) – mind-
szent, augusztus 14. (vasárnap) 
– Algyô, szeptember 3. (szom-
bat) – domaszék, szeptember 11. 
(vasárnap) – makó, szeptember 
16-18. (péntek-vasárnap) – Csa-
nádpalota, szeptember 24-25. 
(szombat-vasárnap) – doma-
szék. gyErmEK ÜgyESSÉgi 
VErSEny: május 7. (szombat) 
– Újszentiván, május 14. (szom-
bat) – Szeged Szentmihály, június 
11. (szombat) – Tápé, június 18. 
(szombat) – Újszentiván, július 9. 
(szombat) – Hódmezôvásárhely, 
július 30. (szombat) – Balástya, 
augusztus 28. (vasárnap) – Balás-
tya, szeptember 10. (szombat) – 
Újszentiván- 

További információ: Algyôi 
lovasklub, Bakos istván elnök: 
30/223-0017, algyoilovasklub@
gmail.com, www.algyo.hu

Az Algyô Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi gyûlése
március 24-én tartotta meg az 
Algyô Sportjáért Közalapítvány 
kuratóriumi gyûlését.

A kuratóriumi tagok megtár-
gyalták a tavaszi és nyári sport-
programok támogatását, valamit 
a beérkezett kérelmekrôl határo-
zatokat hoztak. Ennek keretében 
támogatják példáuél az Algyôi 
Általános iskola 1–2. korcsoport 
focistáinak a sportszár vásárlását; 
az 1–4. korcsoport labdarúgó-
inak az nB ii-es meccs látoga-
tását; valamint a 2011-es évben 
megvalósuló olimpiai 5 próbán 
résztvevôket. 

A kuratóriumi tagok döntöttek a 
rendezvények idôpontjairól: gyEVi 
ZSongÁS labdarúgótorna (tava-
szi): április 21. gyEVi ZSongÁS 
Úszóverseny (tavaszi ): május hónap-
ban. SPorT mAJÁliS: május 7. 
(amelyre szeretettel várnak min-
den sportolni vágyót). Strandfoci 
és Vízifoci: május 22. gyereknapi 
Horgászverseny: május 29. Sporttá-
borok: FoCi TÁBor július 11–15., 
SPorT miX TÁBor július 18-22., 
SPorT miX TÁBor július 25-29., 
oViS TÁBor augusztus 1–5.

Bajusz János Algyô Sportjáért  
Közalapítvány elnöke

Együttmûködés a Vajdasággal 
Cél a közös egészségturizmus

Határon átnyúló együttmûködési 
pályázatot a Vajdasági Egészség-
turizmus Klaszter, mint projektve-
zetô, valamint Algyô nagyközség 
Önkormányzata és a gyevitur Kft 
.Borbála Fürdô, mint projekt part-
ner a Vajdasági Egészségturizmus 
Klaszterrel közösen. A pályázat célja: 
gazdasági, oktatási és kulturális 
együttmûködések, képzések, hatá-
ron átnyúló üzleti partnerkeresések.

Az üzleti találkozók során terve-
ink szerint négy alkalommal Szer-
biában és Algyôn is  turizmusban 
érdekelt fürdôk, vállalkozások 
mutatkoznának be utazásszervezô 
ügynökségeknek, a szakmai sajtó 
képviselôinek, turisztikai szakem-
bereknek és a szállodaszövetség 
munkatársinak.

5.000 példányban megjelenô 
kiadványban mutatkozik be Algyô 
is. A település faluháza, oktatási 
intézményei, civil szervezetei, 
vállalkozói mellett kiemelt sze-
repet kap a  szabadidôközpont  
és a Borbála Fürdô. A pályázat 
lehetôvé teszi a szabadidôközpont 
oktatási terme berendezéseinek 
kicserélését, illetve új eszközökkel 
való felszerelését.

A pályázat várható elbírálása 
2011. novemberében történik. 
Kedvezményes elbírálása esetén 
a megvalósításra 18 hónap áll ren-
delkezésünkre.

Márton Mária ügyvezetô,  
GYEVITUR KFT. 

Borbála Fürdô

Vízben az orvosság!
 A gyevitur Kft. továbbra is szer-
vezi kirándulásait gyógyfürdôkbe. 
Április végén Zalakaros az úti cél. 
A szervezôk kérik a jelentkezô-
ket, hogy április 15-ig jelezzék 

igényüket a 62/ 267-426-os tele-
fonszámon.

Márton Mária ügyvezetô, GYEVI-
TUR KFT. – Borbála Fürdô

Egészségmegôrzés
Vásároljon egészségmegôrzô 
Himalája sót és Kaqun vizet  a 

gyevitur Kft-tôl! Telefon: 36- 
30/489-6965, vagy 62/ 267- 426.
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Nyugdíjas köszönet a Borbála Fürdônek
Algyô legújabb kincsét, a Borbála 
Fürdôt már megnyitása óta heti 
rendszerességgel látogatjuk. 

Az a tapasztalatunk, hogy a 
termálvíz nagyon jó hatással van 
az ízületi betegségekben és egyéb 
reumatikus bántalmakban szen-
vedô emberek szervezetére. min-
den alkalom valóságos testi-lelki 
felüdülés számunkra. A víz remek 
és különbözô kényeztetô szolgál-
tatások (például szauna, masszázs) 
teszik az élményt teljessé. imád-
juk a „Borbálát” azért is, mert egy 

valóságos ékszerdoboz – egyszó-
val: gyönyörû! 

Több éves tapasztalat alap-
ján ajánljuk mindenkinek, hogy 
látogasson el hozzánk Algyôre 
és érezze jól magát ebben a vízi-
paradicsomban! 

gratulálunk az eddigi munká-
hoz és további sok sikert, miha-
marabb további új medencéket 
kívánunk!

Algyôi Szôke Tisza  
Nyugdíjasklub tagjai nevében  

Kneip Ferencné elnök

Új szolgáltatás: halpedikûr a Borbála Fürdôben
A hazai szépségiparban most 
kerül bevezetésre a halpedikûr. 
A Borbála Fürdôben április 5-tôl 
már igénybe lehet venni az új 
szolgáltatást. 

mi is a halpedikûr? Évszáza-
dokkal ezelôtt Ázsiában már fel-
fedezték, hogy a garra rufa (más 
néven piros szívogató márna) 
nevû 8-12 cm-es hal az emberi 
bôrön található elhalt hámréte-
gekbôl szerzi tápláléka egy részét. 
Ennek a folyamatnak köszön-
hetôen puhává, selymessé teszi 
a bôrt, bizsergetô mikro masz-

százzsal jótékony hatást fejt ki  az 
egész testre.

mire jó a halpedikûr?
A hámréteg elváltozásait, bôr-

keménykedést lehet halpedikûr 
kezeléssel tünetmentessé tenni. 
A doktorhalak kiválóan kezelik a 
pikkelysömört, ekcémát, felfrissü-
lést adnak a fáradt lábnak.

A halpedikûr mellett egész 
testes kezelés is ismert, ennek 
engedélyeztetése még folyamat-
ban van.

Márton Mária ügyvezetô,  
GYEVITUR KFT. – Borbála Fürdô

A Bôvül a Borbála Fürdô: épül a kültéri tanmedence
A kültéri medencék közül a leg-
elsô, a 15 x 15 méteres gyógy-
vízzel feltöltött, átlag 80 cm 
mélységû, töltô ürítôs, ülôpadkás 
termálmedence építését kezdjük 
el a Borbála fürdô területén.

Töltô-ürítôs jellege miatt a 
medence minden nap friss vízzel 
üzemel. Terveink szerint a kültéri 
medence egyik oldalán 34-35 C° 
vízzel kerül feltöltésre, míg a másik 
oldalon a 38-39 C°-t is eléri a víz 
hômérséklete. A medence megépí-
tése nagy elôrelépés a bevizsgált 
gyógyvizünk használatában, hiszen 

a „gyógyvizes medencefürdô” oEP 
által is finanszírozott gyógyászati 
tevékenységnek számít. A gyógy-
vizes medence élményelemeket is 
fog tartalmazni.

gyógyhatását tekintve a víz 
kiválóan alkalmas mozgásszervi 
megbetegedésekben szenvedôk 
bántalmainak enyhítésére.
A beruházás nyár végére befejezô-
dik be, nyár közepétôl már ked-
ves vendégeink az új medencében 
fürdôzhetnek.  
 Márton Mária ügyvezetô, GYEVI-
TUR KFT. – Borbála Fürdô

Nyugdíjasklubok kistérségi találkozója Algyôn
Kellemes tavaszi idôben érkeztek 
az Algyôi Szôke Tisza nyugdí-
jasklub meghívására a faluházba 
március 26-án szombaton a ven-
dégeink Sándorfalváról, Kiskun-
dorozsmáról, röszkérôl, mihály-
telekrôl, Petôfiteleprôl, és a 
szerbiai martonosról. Külön öröm 
volt számunkra, hogy megtisztelte 
a találkozót martonos polgármes-
tere Makra Ákos úr is. 

Szépen díszített asztallal, és 
azon finom vendégváró kaláccsal 
vártuk vendégeinket. A külföldrôl 
jött magyar asszonyoknak hímzett 
terítôt, a férfiaknak pezsgôt aján-
dékoztunk. Több mint 220 sze-
mély vett részt ezen az eseményen. 

Herczeg József polgármester úr 
ünnepi beszéde után köszöntöttük 
a Józsefeket is, köztük a duplán 
ünneplô 85 éves Gonda Józsefet, 
klubunk tagját. A szórakoztató 
mûsort Asszonykórusunk nyi-
totta szép dalokkal, majd Gonda 
Károlyné verse után következtek 
a meghívott klubok produkciói. 
A mûsort Varga Sándorné Szôke 
Tisza címû szép verse zárta. 

A finom és bôséges ebédet 
köszönjük a Halászcsárda és a 
Sziget Vendéglô vezetôinek: Barta 
Lászlónak és ifj. Vidács Jánosnak, vala-
mint a munkatársaiknak. A Vámos 
Cukrászda süteménye fokozta a 

kulináris élvezeteket – köszönjük 
Vámos Zoltánnak és munkatársai-
nak. Az ebédet finom kávéval zár-
tuk, majd ismét következett a zene 
és a tánc, majd a tombola-sorsolás.

A vendégek szép emlékekkel 
térnek haza, és a Borbála Fürdô 
ajándékával, a fürdôjegyekkel, 
amelyeket május 31-ig használ-
hatnak fel. 

Köszönet az önkormányzatnak, 
Herczeg József polgármester úrnak, 
a faluház igazgatójának, Bene 
Zoltánnak, valamint munkatársa-
inak: Lele Istvánné Erikának, Gál 
Boglárkának és Olajos Györgynek, 
Márton Máriának, Barta Lászlónak, 
ifj. Vidács Jánosnak, Vámos Zoltán-
nak, Tessényiné Fogarasi Margitnak, 
Némethné Vida Zsuzsannának, Gálné 
Nagy Ildikónak, a nôegyletnek, 
Ozsvátné Valikának, Gubacsi Béláné-
nak, Vidács Jánosné Piroskának, Bús 
Edénének, a lambris Kft.-nek, vala-
mint a CooP ZrT. algyôi ÁBC 
áruházának, hogy támogatásuk-
kal elôsegítették rendezvényünk 
sikeres lebonyolítását. Köszönöm 
az Algyôi nyugdíjasklub minden 
segítô tagjának az odaadó munká-
ját, önzetlen segítségét, és mind-
azoknak, akik közremûködtek 
abban, hogy valamennyien jól 
érezhettük magunkat. 

Kneip Ferencné elnök

Zenei verseny
A Csongrád megyei Kortárs 
Zenei Versenyt idén is a szentesi 
lajtha lászló Zeneiskola rendezte 
meg március 9-én. A Pro musica 
mûvészeti iskola Algyôi Tagisko-

lájának két tanulója is sikeresen 
szerepelt: Szûcs Lilla kiváló, Vágó 
Angéla jó minôsítést kapott. Fel-
készítô tanár: Dr.Zomboriné Gergely 
Klára.

Citerás sikerek, sikeres citerások
A XVi. Térségi és országos nép-
zenei minôsítô március 12-én 
megrendezett fordulóján, a Sze-
ged-Petôfi-telepi mûvelôdési ház-
ban az Algyôi Hagyományôrzô 
Citerazenekar kiváló minôsítést 
szerzett. A zsûri tagjai Birinyi 
József, a KóTA társelnöke, nép-
zenekutató, a Parlamenti Hun-

garikum Bizottság vezetôje; dr. 
Alföldy-Boruss István, a magyar 
rádió Zenei Együttesének igaz-
gatója és Dévai János, a magyar 
rádió népzenei szerkesztôje vol-
tak.

Ugyanezen a seregszemlén az 
Algyôi Hagyományôrzô Asszony-
kórus dicséretben részesült.

MINDEN HÉTEN 
HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS 

SZOMBATON 7–12 óráig  
a Faluház előtti par-
kolóban: Női-, férfi-  

és gyermekruha vásár!
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LEHET VALAMIT TENNI… 
AJÁNLÁS A TIENS TERMÉKEIBÔL 

RADIOAKTIVITÁS: a levegôben, a tengerben, a talajban, az elfo gyasztott növényekben és 
tengeri állatokban /
SPIRULINA: Az atomenergia elôállítása során több száz hasadó termék képzôdik, így radiokatív 
jód izotóp is. Ezek az elôállító egységek falának mikrorepedésein keresztül is kijuthatnak a 
levegôbe, - sajnos – most azonban Japánban értelemszerûen nagy mennyiség került a talajba 
és vizekbe is .
Amennyiben a szervezetünkbe kerül, a pajzsmirigyünkhöz „vonzódik„ leginkább, mert annak 
mûködéséhez valóban kell a jód, fôleg, ha kevesebb van a szervezetünkben, mint amennyire 
éppen szükségünk van. A radioaktív jód azonban károsítja, elpusztítja a pajzsmirigyet, ezzel 
pedig felborul sok élettani folyamat bennünk.
A Spirulina a Föld egyik legôsibb vízi növénye. Néhány milliárd éve létezik, így mindenki 
számára elfogadható, hogy ô egy nagy túlélô, mindennel rendelkezik, ami ezt a csodát lehetôvé 
teszi. Így nekünk, a mai kor emberének teljes tápértékû ennivaló lehetôségét nyújtja. A  elen 
szituációban a lényeg az, hogy TERMÉSZETES JÓD FORRÁSA!!!
 Mindenki, gyerekek és felnôttek egyaránt fogyaszthatják, télen, nyáron . Fogyasztható kapszula 
formájában, napi 1–4., Az ivóvizes üvegbe beleönthetô 2–3 kapszula tartalma / és még lúgosít 
is / A vajas kenyérre rászórható, a joghurtba , fôzelékbe belekeverhetô ,kinek-kinek ízlése szerint.
CHITOSAN: A japán atomerômû katasztrófájától függetlenül napi szinten ér bennünket 
ún. háttérsugárzás! Szinte mindenki használ már mobil telefont, számítógépet. Napi szinten 
kerül belénk ártalmas anyag. Gondolok itt a nehézfémekre, ólomra, higanyra,vegyi anyagokra, 
gyógyszermaradványokra, színezékekre, tartósító szerekre és így tovább. Orvosi és ipari 
felhasználása a chitosannak közismert/ vetômag bevonása gombásodás megakadályozására, 
orvos biológiai lencsék, varratok, textíliák, sebkezelés, kozmetológia, nanotechnológia / Nagy 
felületaktivitásának köszönhetôen megköti, adszorbeálja és így „kivezetheti„ belôlünk a fenn 
jelzett anyagokat . Magyarul segíthet méregteleníteni bennünket!
Fogyasztható kapszula formában napi 1–3, pohár vízzel, akinek kevés a gyomorsava, annak 
kicsit megcitromozva a vizet. Aki nem szereti a kapszulát, az oldja fel a port a pohár langyos 
vízben.
Önnek is érezni kell: felelôs a saját egészségéért! Tekintsen úgy arra a pénzösszegre, 
amit az egészségére költ, mint egy egészség-be-fektetésre !
Sándorné Vasvári Katalin / Az Ön algyôi tienses személyes vevô gondozója : 20- 5357-467
Dr. Tápai Mária / orvos, a Tiens független munkatársa, tapai.maria@gmail.com
Ahol a szálak összefutnak: Tiens Tréning Központ, Szeged, Ôsz u . 5 . sz ., 62/440-401, 
www .tiensalfa .hu

Vásároljon a világ legnagyobb
Kozmetikai cikkeket közvetlenül 

értékesítô vállalatától
Vagy

Vágjon bele saját üzletébe!

Gondolt már arra, hogy a saját maga fônöke is lehetne? 
Szeretne önállóan gazdálkodni az idejével? Legyen ön is 
Avon tanácsadó!
Keressen több pénzt, valósítsa meg álmait befektetés 
nélkül! Csatlakozzon Ön is a világ 6 millió Avon tanács
adójához, akik részesei egy világcég által nyújtott anyagi 
elônyöknek és karrierlehetôségeknek! Az általunk kínált 
üzleti lehetôségben a saját sikeréért dolgozhat. 

Amennyiben az Avon által kínált, minôségi kozmetikai 
termékeket szeretné megismerni, vagy szeretne tájé
koztatást kapni a tanácsadói munkáról, akkor jöjjön el :

2011. április. 14. én
15–20 óráig tartandó, 

sminkeléssel, bôrdiagnosztikával, termékismertetôvel 
egybekötött, ingyenes bemutatónkra.

Az algyôi Faluház aulájában.
(nem csoportos tájékoztató, személyes beszélgetés. )

 

SZEgEDEN 25 M2-ES 
üZLET bÉRLETI JOgA 
ELADÓ VAgy KIADÓ – 
FORgALMAS HELyEN:

650 000 FT/HÓ
TELEFONSZÁM:  

06-20/487-57-64

A tv-bôl ismert  
JÓS REIKIMESTER  

Jozefin 

szeretettel várja  
vendégeit. 

Idôpont egyeztetés,  
bejelentkezés:  

a 06-20/487-57-64-es 
telefonon.



10 H i r d e t é s e k 2 0 1 1  á p r i l i s  •  H í r m o n d ó

Forduljon hozzánk bizalommal!

szolgáltatásaink:
amivel foglalkozunk:
•  mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépí-

tése
•   árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szún-

yoghálók, reluxák, szalagfüggönyök) értékesítése, 
szerelése, javítása

•   Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsô-
belsô párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Díjtalan és kötelezettségmentes 
helyszíni Felmérés  

és árajánlat készítés!
Pongrácz tamás

Algyô, Korsó utca 34.
06 70 615-4359 vagy 06 20 333-1084

alfoldablak.algyo@gmail.com

Szögedi ló- és kisállat-ambulancia

Kastélykert u. 49.
(a KHT volt épülete) Algyő

Új állatorvosi rendelő nyílt Algyőn!

Fehér vágni való csirke rendelhetô:

440 Ft/kg

        Cím: Kosárfonó u. 9.
Telefonszám: 20/460-84-96

Gumiszervíz
Bôvült gumismûhelyünk tevékenységi köre:

Vállalunk futómû beállítást és ehhez kapcsolódóan futómû szervízelést is!
Továbbra is lehetôség van mindennemû gumiabroncs szerelésére, 

javítására és centírozására.
Autókozmetika.

Használt és új gumiabroncsok értékesítése:  
a legjobb áron és minôségben.

Cím: Algyõ, géza u. 15. • Tel.: 06-20/455-83-00
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Bóbitás hírcsokor
díjfizetés. A Bóbita bölcsôdébe 
járó gyerekek ellátásának díját 
április 12-én 12-17 óra között 
fizethetik be a szülôk.

*

Beszélgetés. Csoportos beszél-
getésre hívták a szülôket április 
elsô napján. A beszélgetés témái: 
a cumi hatása a beszédfejlôdésre, 
és a fogak fejlôdésére; a szoba-
tisztaság

*

nyilvános jelentkezés. A bölcsô-
débe április 20-án 8.30-16.30 óra 
között. Várják azokat a szülôket, 
akik a 2011-2012-as, 2012-2013-
as nevelési évben bölcsôdei szol-
gáltatást szeretnének igényelni 

gyermekük részére, és még nem 
jelentkeztek a bölcsôdébe.

*

A bölcsôdék napja. Április 21-én, 
a bölcsôdék napján 17 órától a 
Bóbita nyílt napra várja azokat a 
szülôket, akik a jövôben igénybe 
szeretnék venni a bölcsôdei szol-
gáltatást. ízelítô a programból: 
vetítéssel egybekötött rövid tájé-
koztató a bölcsôdei szolgáltatás-
ról, a bölcsôdei életrôl; a bölcsôde 
épületének bemutatása; kósto-
lóval egybekötött ételbemutató 
azokból a finomságokból, ame-
lyek rendszeresen szerepelnek 
a bölcsôde étlapján; a bölcsôdei 
felvételi lapok kiosztása

Az óvodába mennek
Szülôi értekezletet tartottak a 
Bóbita bölcsôdében március 17-én 
azoknak az anyáknak és apáknak, 
akiknek gyermekei idén szept-
emberben óvodába indulnak. A 
Szivárvány óvoda képviseletében 
tájékoztatót tartott Ozsváth Lászlóné 
az óvoda vezetôje. A szülôk megis-

merkedhettek a leendô kiscsopor-
tos óvónôkkel. lehetôség nyílt az 
óvoda megtekintésére is. A szülôk 
egy kis körséta keretében megte-
kinthették a csoportszobákat és a 
hozzátartozó helységeket. meg-
csodálhatták az óvoda rendezett 
és gazdagon felszerelt udvarát is.

Bölcsôdei élet kisgyermek nevelôi szemmel
A bölcsôdékben gondozó nevelôi 
munka folyik, mely tartalmazza 
azokat a nevelési, gondozási fel-
adatokat, melyek biztosítják a 
gyermekek fejlôdését, a közösségi 
életre való felkészítését. Algyôn 
2007 szeptemberében nyitotta 
meg ajtaját a Bóbita bölcsôde. 
munkánkban nagy segítséget 
nyújt a szülôkkel való jó kapcsolat. 

Kisgyermek nevelônek és gondo-
zónak lenni számomra a legszebb 
dolog. Ez egy olyan hivatás, ami 
minden nap csodát hoz az éle-

tembe. Természetesen, mint min-
den munkahelyen, vannak nehe-
zebb napok, de azok az ölelések és 
csillogó szemek feledtetik mindezt. 
Ezek a gyermekek napról napra a 
szemünk elôtt fejlôdnek, elindulnak 
járni, felcsendül egy új szó, önállóak 
lesznek, és csak nézzük, hogyan 
röppen el az a pár év és óvodába 
indulnak. Örömmel tekintünk át az 
óvoda udvarába, hogy milyen ügye-
sek a már óvodás bölcsôdéseink.

Bús Ágnes
kisgyermek nevelô - gondozó

Bölcsôdék ünnepe: április 21.
A bölcsôde a családban nevel-
kedô 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerû 
gondozását és nevelését biztosító 
intézmény. A szociális ágazatban 
a gyermekjóléti alapellátásokhoz 
tarozik és a gyermekek napköz-
beni ellátásának egyik formája.

A bölcsôdei nevelés-gondozás 
célja: a családban nevelkedô kis-
gyermek számára a családi neve-
lést segíti, napközbeni ellátás 
keretében, a gyermek fizikai- és 
érzelmi biztonságának és jóllété-
nek megteremtésével. A hátrányos 
helyzetû, a szegény és a periférián 
élô családok gyermekei esetében 
a hátrányok és azok következmé-
nyeinek enyhítésére törekedve, 
szükség esetén más intézmények-
kel, szervezetekkel, szakemberek-
kel együttmûködve. Valamilyen 
kisebbséghez tartozó gyermekek 
esetében fontos a nemzetiségi vagy 
etnikai hovatartozás tiszteletben 
tartása, az identitástudat kialakulá-
sának segítése. A csoportban gon-
dozható, nevelhetô, sajátos neve-
lési igényû gyermekek esetében 
pedig minél fiatalabb életkortól 
kezdve a gondozásba ágyazott fej-
lesztés formájában segíteni a habi-

litációt és a rehabilitációt. mind-
ezek segítik az egyenlô esélyekhez 
jutást, a társadalmi beilleszkedést. 

A világ elsô bölcsôdéjét Fran-
cois Marbeau alapította 1844-ben 
Párizsban. Az elsô magyarországi 
bölcsôde, 1852. április 21-én nyi-
totta meg kapuit Budapesten a 
Kalap utca 1. szám alatti ház föld-
szintjén. A bölcsôdék a felszaba-
dulás után hatalmas mennyiségi 
és minôségi fejlôdésen mentek át. 

Az algyôi Egyesített Szociális 
intézmény Bóbita Bölcsôdéje 
2007 szeptember eleje óta fogadja 
a kicsiket. Annak köszönhetôen, 
hogy több levélben és beadvány-
ban is kérték az algyôi kisgyerekes 
családok, hogy bölcsit szeretnének 
Algyôn. Az új intézmény fölépí-
tését azért sürgették az anyukák, 
mert vissza szerettek vagy kény-
szerültek menni a munka világába 
– kisgyermekük mellôl, akit távol-
létük idôszakában biztonságban 
szerettek volna tudni ma már 
a 100 kis lakóját köszöntheti a 
Bóbita bölcsôde. remélhetô, hogy 
továbbra is igénybe veszik a szülôk 
a bölcsôdei szolgáltatást!

Összegyûjtötte: Kiss Ilona
kisgyermek nevelô-gondozó

A cumizás hátrányai
A kisgyermekes szülôkben gyak-
ran felmerül a kérdés: mikor és 
hogyan szoktassam le a gyer-
mekemet a cumiról? A legtöbb 
szakember egyetért abban, hogy 
a megfelelô nyelvi fejlôdéshez a 
gyermeknek körülbelül 1 éves 
koráig le kell szoknia róla.

Érvek a cumi ellen: A cumi 
(még a fogszabályzós is) mentén 
rossz irányba nônek a fogak, ezért 
összetorlódhatnak, elôreállhat-
nak. Cumizás közben folyamato-
san termelôdik a gyermek nyála, 
ezért a nyálmirigyei megduzzad-
hatnak, fájdalmasak lehetnek, be 
is gyulladhatnak. Játék közben 
a gyermek leteszi, majd ismét a 
szájába veszi, a szennyezôdött 
cumi szájfertôzést (aftát) vagy 
akár hasmenéssel járó megbete-
gedést, bélférgességet is okozhat. 
A beszédfejlôdés szempontjából 

sem elônyös a folytonos cumizás, 
a beszéd csak késôn alakulhat ki, 
valamint a kicsi cumival a szájá-
ban nem tudja érthetôen kifejezni 
magát, ez késôbb logopédiai prob-
lémákat okozhat. A cumizás meg-
változtatja a fejlôdésben levô áll- 
és arccsont formáját, ami késôbb 
fogszabályzást tesz szükségessé. Ez 
hosszadalmas és nehezen elvisel-
hetô folyamat a gyermek számára, 
valamint az ezzel járó költségek a 
családi kasszát is megviselik.

A témával bôvebben a bölcsô-
dében, szülôcsoportos beszélge-
tésen foglalkoznak, melyen 

a szülôk a leszoktatás nehézsé-
geirôl cserélhetnek tapasztalatot. 
A szülôi csoportos beszélgetés 
tervezett idôpontja április 15. 
(péntek) 17.30 óra. 

Margaréta csoport  
kisgyermeknevelôi

Óvodai beiratkozás
Az óvodai beíratás idôpontjait 2011. ápri-
lis 27. (szerda) és április 28. (csütörtök) 
napokra határozom meg – hivatkozással a 
közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX . törvény 
(továbbiakban Kt .) 65 . §-a (1) – (3) bekez-
désére, valamint az Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat és szervei szervezeti és mûködési 
szabályzatáról szóló 1/2003 . (I . 27 .) Kt . 
rendelet 1. sz. melléklete 13. pontja alapján 
a képviselôtestülettôl átruházott hatáskörben . 
A beíratás helye: Algyô, Kastélykert utca 17. 
(Szivárvány Óvoda épülete) . 

Kérem a Tisztelt Óvodavezetô Asszonyt, 
hogy a plakátokon, illetve egyéb tájékoz-

tatókon szíveskedjenek feltüntetni, hogy a 
11/1994 . (VI . 8 .) MKM rendelet 17 .§ (1) 
bekezdés értelmében az óvodai beíratáskor be 
kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, az óvodába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint 
a gyermek társadalombiztosítási azonosító 
jelét (TAJ szám). 

Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíra-
tásnál eljáró személy a gyermek törvényes 
képviselôje, vagy a törvényes képviselô 
meghatalmazottja!

Herczeg József  
polgármester
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Anyák napjára
Annyi mindent lehetne írni az édes-
anyákról, hogyha valaki csak róluk 
írna, élete végéig tartana írása és még 
az is kevés lenne Dicsôségükrôl, áldo-
zatos munkájukról, lemondásukról, 
vagy szeretetükrôl mely sosem fogy el. 
Sok-sok átvirrasztott éjszakáról. Nem 
lehet szavakba foglalni aggodalma-
ikat, féltésüket, várakozásukat, mely 
nem engedi mélyen aludni ôket. Ébe-
ren ôrködnek gyermekük élete felett. 
Ôrzik ôket mint a Hold a Földet a 
sötétségtôl, mikor a nap aludni tér. 
Fények ôk életünk egén. Olyanok ôk 
mint a pásztorok, terelik és egyengetik  
gyermekeik életét a szebb és jobb jövô 
reményében. Amíg élnek összetartják 
a család békéjét. Amikor örökre elmen-
nek, elviszik kicsi korunk minden 
emlékét, báját. Elviszik a múltat és 
homályba réved gyermekkorunk min-
den részlete, ami be van vésve emlé-
kezetünkbe. Elviszik születésünk pilla-
natát, amitôl ôk anyák lettek. Elviszik 
örökre a szót: soha-soha nem leszünk 
„kisfia” és „kislánya” senkinek. Jó 

megbújni mögöttük akárki bántó 
szemétôl, szavától, mert ôk kötényük 
mögé rejtik gyermekük kicsi fejét és 
féltôn óvják, ha már felnôtt akkor is. 

Mi mindent lehetne hozzájuk 
hasonlítani, ahogyan a költôk szok-
ták? Olyanok ôk, mint az erdô leg-
magasabb fája. Olyanok, mint a réti 
vadvirágok között a pipacs. Olyanok, 
mint a szivárvány, ami vihar után is 
ragyogóan pompázik az égen, vagy 
mint a tavasz , ami minden évben 
az életet hozza magával a tél után  
Olyanok, mint a sivatagban a forrás . 
Ôk a víz, a fény, a levegô, ami nélkül 
nincs élet a Földön. Ôk az életadók az 
állandó menedék , mely jóban-rosz-
szban nyitva áll. 

Nincs nagy kívánságuk, csak ked-
vükre éljen gyermekük. Hozzanak 
örömöt és takarják el gondjaikat, mint 
a hó a hegyeket. 

Éljenek az édesanyák, akik azért 
születnek, hogy élettel töltsék meg a Föl-
det, jóságot és szeretetett hintsenek szét!

„A” gyermek

Ovis hírcsokor 
Díjfizetés. Az óvodai étkeztetés térí-
tési díjainak befizetése 2011 követ-
kezô hónapjaiban: május 4. (szerda), 
június 2. (csütörtök), július 5. (kedd). 

*

Papírgyûjtés. A környezet teher-
mentesítése érdekében papír-

gyûjtést szerveznek az óvodában. 
Kérik, hogy az otthoni, feleslegessé 
vált hulladék papírt összekötve 
juttassák el április 11-14. között 
az óvodába! A befolyt összegbôl 
gyermeknapi rendezvényeinket 
kívánják támogatni.

ADÓ 1%
Eljött az adóbevallások ideje . Idén is lehetôség 
nyílik mindenkinek adója 1%-ának felajánlására. 

– Ha úgy érzi, szeretné az Algyôi Általános 
Iskola alapítványának és ezen belül tanulói 
helyzetének jobbítását, rendelkezô nyilat-
kozatán a következôket adja meg: ALGYÔI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY; adószám: 
18457177-1-06 .

– Ha adója egy százalékával az óvoda ala-
pítványát támogatná, akkor azt kell írnia, hogy a 
kedvezményezett neve: BOLDOG GYERMEKKOR 
ALAPÍTVÁNY, adószáma: 18464881-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, nem 
képez pluszkiadást, de nagyon sokat segíthet 
az alapítvány munkájában!

Idôsek napja
12. alkalommal rendezte meg az 
Egyesített Szociális intézmény 
(ESZi) a már hagyománynak 
számító idôsek napját a múlt év 
október 7-én az idôsek napközi 
otthonában. Az intézményvezetô 
köszöntötte a megjelent idôseket, a 
meghívott vendégeket és a kedves 
köszöntô szavak után megemléke-
zett radány máténéról, aki az épü-
letet adományozta az idôseknek.

Az óvodások szüreti tánccal 
kedveskedtek a megjelenteknek. 
Ezúton köszönjük a felkészítô 
óvodapedagógusnak és a dajka 
néninek önzetlen munkájukat. 

A délután folyamán baráti 
beszélgetések közös éneklések 
alakultak ki, nagyon jó hangulat-
ban zeneszó mellett fogyasztották 
el a megjelent vendégek a sok-sok 
finomságot. Az idô gyorsan elröp-
pent az idôsek egy-egy szál rózsá-
val a kezükben indultak hazafelé. 
Hálásan köszönték a megemléke-
zést róluk. 

Az ESZi dolgozói pedig köszö-
nik a megjelent képviselôknek, 
intézményvezetôknek, hogy 
meg tisz telték rendezvényünket. 
reménykedünk, hogy jövôre 
ismét találkozunk .

Iskolai kiáltvány a fenntarthatóságért
A mi iskolánkban: Csökkentjük a 
Co2 kibocsátást az elôzô tanévhez 
képest (10 %-kal). A tanárok és a 
diákok kevesebbet járnak autóval 
az iskolába. Havi rendszerességgel 
minden osztály gyümölcsnapot tart. 
Közösen fogyasztunk hazai gyü-
mölcsöket (élelmiszer km-ek csök-
kentése!). Energiajárôr mûködik az 
iskolában. Elzárjuk a csöpögô csa-
pokat, lekapcsoljuk a villanyt, figye-
lemmel kísérjük az energiafogyasz-
tást az iskola épületében. Havonta 
egyszer környezetvédelmi témában 
figyelemfelhívó cikket jelentetünk 
meg a lakosság számára a helyi 
újságban az Algyôi Hírmondóban 
(Zöld hírek diákszemmel). Évente 
kétszer az összegyûjtött papírhul-
ladékot átadjuk a gyûjtôhelyre. A 
hulladékot szelektíven gyûjtjük, 
komposztálót használunk. Felhív-
juk a képviselôtestület figyelmét 
arra, hogy hozzanak létre Algyôn 
egy ökopiacot, ahol lehetôség nyí-
lik a helyben termelt termékek 
árusítására. idén áprilisban 10 
%-kal többen veszünk részt a Sze-
métszüret akcióban. Ezen a napon 
gyerekek és felnôttek, civil szerve-
zetek összefogásával tavaszi nagy-
takarítást végeznek a faluban és a 

Tisza-parton. 2011 augusztusában 
birtokba vehetjük az új iskolánkat, 
melyben létrehozunk egy gyógynö-
vény biokertet, hogy megismerjük 
és használjuk azokat. Ehhez segít-
ségül hívjuk a helyi Ezerjófû Egye-
sületet. Vállaljuk, hogy az évszaktú-
rákon szüleinkkel és tanárainkkal 
együtt felfedezzük a közvetlen 
környezetünk természeti értékeit és 
óvjuk azokat. népszerûsítjük a Hul-
ladékból hasznosat mozgalmunkat. 
Karbantartjuk a Tisza hullámteré-
ben lévô tanösvényünket. Az új 
iskola mögötti tó rendezésében 
részt vállalunk. Fenntarthatóság-
gal kapcsolatos ismereteket átadjuk 
egymásnak (vetélkedôk szervezése, 
túravezetések). A helyi és régiós 
környezetvédelmi, természetvé-
delmi problémákat felkutatjuk, a 
Zöld diákparlament ülésén közzé 
tesszük, és eljuttatjuk az illetékesek-
nek. A Csemete Természetvédelmi 
Egyesület és a Kiskunsági nemzeti 
Park szakembereivel közös progra-
mokat szervezünk, és részt veszünk 
azokon. otthon is ügyelünk arra, 
hogy családunkkal együtt környe-
zettudatosan éljünk (energiataka-
rékosság, szelektív hulladékgyûjtés, 
természetjárás, kerékpározás, stb.).

Áprilisi iskolai határidônapló
9. 10.00 Tavasztúra – kerékpártúra 
a töltésen.
11. 12.00-tól Nyitnikék – szakmai 
találkozó Mórahalmon.
12. Föld napi rendezvények elôzetes 
feladatainak leadása, kiállítás elké-
szítése.
12. 14.30 Költészet napja program 
a felsôben.
13. 13.00 Kistérségi matematika 
verseny Mórahalmon 5–8. évfolyam 
részére.
13. 14.00 Kistérségi matematika ver-
seny Domaszéken 2–4. évfolyam.
14. 14.00 Iskolai Atlétika verseny 
1-2. évfolyam részére.
15. 14.30 Röszke, labdarúgó torna 
(1–5.évfolyam).
18. 14.00 Iskolai Atlétika verseny 
3–4. évfolyam részére.
18. Csizmazia György komplex termé-
szetismereti vetélkedô Mórahalmon.

19. FÓRUM a faluházban 4–8. évfo-
lyam részére.
 Ökoiskola-vezetô továbbképzés a 
Fehér iskolában.
20. 8.00 Föld Napja – záróprogram. 
Tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási 
nap.
21. GYEVI ZSONGÁS – Foci torna.
21–26. Tavaszi szünet.
27. Tavaszi szünet utáni elsô tanítási 
nap.
 8. osztályosok értesítést kapnak a fel-
vételi eredményeikrôl.
27. 8.00 Diákolimpia I. korcsoport 
(1–2. évfolyam) Algyôn.
29. 14.00 Napközis projektzáró: 
Állatkiállítás a Zöld iskolában nap-
közi és 1–8. évfolyam részére.
29. 8.00 Diákolimpia II. korcsoport 
(3–4.évfolyam) Sándorfalván.
30-ig Háromnegyedévi szöveges érté-
kelések elkészítése, kiosztása.
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Játszótér Nagyfán
Tisztelt Alpolgármester Úr!

Ezúton is nagy tisztelettel köszönjük 
Ön és munkatársainak az önkor-
mányzatnak gyors és rendkívül körül-
tekintô precíz segítségét a Nagyfai ját-
szótéren felépített gyermek csúszdát.  
A gyerekek örömét nehéz tolmácsolni 
mivel hatalmas várakozás után nagy 
örömmel sikongatva nagy boldogság-
gal vették birtokukba a játszószert. 
Úgy gondolom, példás és mintaszerû 
együttmûködésünk kezdô eleme a 
gyermekeken keresztül megdobog-

tatni azok szívét akik elvesznek a 
mindennapokban és a talán a leg-
fontosabbra a jövô nemzedékére keve-
sebb figyelmet szentelnek. Természe-
tesen a munkát nem hagyjuk abba, 
összefogással igyekszünk mi is kör-
nyezetünket, lakóterünket rendezni. 
Támogatását és segítségét megkö-
szönve, további eredményes, sikeres 
munkát kívánunk Önnek és „csapa-
tának”.

A Nagyfán élô gyerekek  
szülei

Özvegyek lelki találkozója
Nagy várakozással mentünk erre 
a találkozóalkalomra is. Részemrôl 
másodszor vehettem ilyenen részt. 
Célunk az volt, hogy megvilágosodást 
kapjunk fájdalmas gyászunk elvise-
léséhez, melyet mint a szivacs a vizet, 
szívtunk magunkba és meg is kaptuk 
a megszívlelendô válaszokat Kármán 
János Tápiószelérôl érkezô atyától és 
Didák ferences testvértôl.

Amikor elveszítettük a hozzánk 
közelállót, sokszor tesszük fel a kérdést 
magunknak: Miért én, miért velem tör-
ténik ez? Miért van fájdalom és gyász?

A bûn sorsa a halál, Ádám-Éva 
bûnbeesése óta ez Isten terve. Mert 
az örök élet nála van! Nélküle semmi 
sem történik. Ô irányítja sorsunkat, 
életünket. Hinni kell az Ô akaratá-
ban. Bensôséges kapcsolatban kell 
lenni, hogy vele legyünk. Készülni 
kell a vele való találkozásra, a befo-
gadásra. Benne van a forrás, amit 
a szívünkbe be kell fogadni, amit 
nekünk felkínál. Csak szólni kell és 
új lehetôséget ad számunkra. Túl a 
családi közösségen, mindnyájunkat 
meghívott a Szentháromság közössé-
gébe. Krisztussal közösségben élni… 
Ha nem vállalod, egyedül maradsz! 

Szeretet kell, hogy mindenki felé árad-
jon belôled, úgy fogadj el és szeress 
másokat, amilyenek. Mindannyian 
Isten teremtményei vagyunk. Szeretet 
nélkül sérül a lelkünk, s nem gyógyul 
be a seb. A remény az, ami megtartja 
az embert, az Úr pedig veled jár, hogy 
megláttassa, hogy van út a remény 
felé. Szívünkbe kell, hogy költözzön. 
Veled van a gyúgyulás útján. Ô meg-
tölti szívünket, s megszabadít a fájda-
lomtól, velünk van a gyógyulás útján.

Kiút: az Istennel járni. Ô megtölti 
szívünket, megszabadít a fájdalomtól 
és segít az utat megtalálni. Lk 24,13-
25. Az emmauszi tanítványok beszél-
getése Jézussal a damaszkuszi úton…

Mária legyen elôttünk, hisz azt, 
amit mi, Ô is átélte, Fia elvesztésében. 
Ahol többen vagyunk, Jézus ott van 
köztünk, lehajol hozzánk és felemel. 
Szól: ne félj, mert én veled vagyok - ha 
néha nem is érdemeljük meg.

“Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden szólítottalak, 
karjaimba zártalak, 
örökre enyém vagy.”

özv. Molnárné Rózsika  
egy résztvevô

www.megujulva.hu 

Olvasói levél
„Kedves Ágnes!
Nagyon szívesen olvasom a leveleit, 
de valahogy mindig az jön ki a sorok 
közül, hogy nem szereti a falusi embe-
reket. Az állattartást mélyen megveti, 
pedig sokan pedánsan tartják az álla-
taikat, de néha van kivétel is. 

Mivel Ön nem falusi, nem tudja, 
hogy mit küszködnek az állattartók, 
hogy kevesebbet kelljen a boltból 
vásárolni. Nem mindenki engedheti 
meg magának, hogy a boltból éljen. 
Nagyon sokat kell addig dolgozni, 
míg valami az asztalra kerül. Amit 
saját maga termel, az garantáltan jó 
minôségû, és friss. Az, hogy az állat-
tartás zajjal jár, azt a falubeliek meg-
szokták, csak aki távolt tartja magát 
mindenféle állattartástól, annak ide-
gen. A gyöngyös levese igen finom, és 
vetekszik a fácánnal, ha eddig nem 
kóstolta volna. A gyöngyös rikácsolá-
sát reklamálja, de ugyanolyan hango-
sak a kakasok és libák is. Van, ahol 
kutya helyett a libák jelzik az idegen 
érkezését. 

Sok embernek igen kevés a nyug-
díja, és állattartással próbálja kiegé-
szíteni. A mostani magas takar-
mányárak mellett minden állattartás 
csak ráfizetéssel valósul meg, de úgy 
vagyunk vele, hogy nem számoljuk fel 
az állományt, mert akkor az idén vagy 
jövôre az újra beállítás sokba kerülne.

Sajnos a mai fiatalok teljesen 
mások. Nem foglalkoznak sem a 
kertmûveléssel, sem az állattartással, 
mert egyrészt kényelmesebb és néha 
olcsóbb a boltból megvásárolni, mint 
kapálni, etetni, kínlódni vele. 

Van még egy másik gond, ami 
engem foglalkoztat: ez pedig a mun-
kanélküliség. Nagyon sokan nem 
találnak munkát, mert a környéken 
a gyárak, nagyvállalatok megszûntek 
és nincs munkalehetôség. A fiatalok is 
hiába tanulnak annyi évet, ha nem 
veszik fel ôket dolgozni sehova. Kény-
telenek a „szüleik nyakán élni”, még 
valahova véletlenül vagy protekcióval 
fel nem veszik. Pár nyugdíjas viszont 
sajnos a nyugdíj mellett is dolgozik, 
így elveszi a fiataloktól a munkale-
hetôséget. A mai fiatalok nem tudnak 
biztos megélhetést találni, és így ter-
vezni sem tudnak, ahhoz, hogy bele-
fogjanak saját vállalkozásba, sok pénz 
kellene. De honnan? Ha a szülôk nem 
tudnak segíteni a fiataloknak, azok 
nem sokra viszik. Sajnos a mezôgaz-
daság, a rossz idôjárási körülmények 

miatt nem egy nyerô ágazat, pedig 
ott lehetne esetleg munkalehetôséget 
találni. Olyat termelni, ami munka-
igényes: például paprika, fokhagyma 
– így nem szorulna az országunk 
importra. Az állattartásban is lehetne 
munkalehetôséget találni, csak ezek-
hez befektetés kellene és a kölcsönök 
meg nagyon drágák, meg van olyan 
ágazat, ami rizikós.

Egyszóval: „a parasztot még az ág 
is húzza”, de nem szokták feladni, 
mert van cél, még akkor is, ha mások 
ahol tudnak, keresztbe tesznek nekik.

Üdvözlettel:
Egy paraszti sarj Mária”

* 
Kedves Mária!
Köszönöm levelét, véleményét. A 
Képeslapok írásakor épp az a cél 
vezérel, hogy algyôi pillanatképek és 
hangulatok papírra vetésével beszélge-
tésre, véleménynyilvánításra sarkall-
jak más algyôieket is. Most is sikerült. 
Számítottam arra, hogy méhkasba 
nyúlok az állattartás visszásságainak 
ismételt fölemlegetésével. Nem kell 
bizonygatnom, többször írtam már: a 
falut és lakóit szeretni szeretném – még 
akkor is, ha szóvá teszem: állattartás 
és állattartás között nagy a különbség. 
Családom tapasztalata: tisztességes 
munkával, az állatok számának és 
összetételének megválasztásakor pedig 
a rendeleteket betartva lehet úgy gaz-
dálkodni, hogy az a szomszédságot se 
zavarja. Ha pedig az állattartás már 
túlmutat az adott család szükségletein, 
illetve olyan állatokra is kiterjed, ami-
nek a tartása zavaró a lakóterületen, 
akkor azt a település olyan részén, 
például a tanyán kell megoldania az 
állattartónak, ahol ehhez van elég 
tér. A gyöngyös erre az utóbbi esetre 
példa. Mert a gyöngytyúk levesét én 
is szeretem: nagymamáméknál kós-
toltam elôször, de ôk csak a tanyán 
tartottak gyöngyöst. A gyöngytyúk 
ugyanis Afrikából, a Szaharától délre 
elterülô szavannás vidékrôl került a 
19. században a hazai paraszti gaz-
daságokba. Tartásához nagy térre 
van szükség, mert a gyöngytyúknak 
megmaradt vadmadár-ösztöne, termé-
szetes viselkedési formáit megtartotta, 
ezért rikácsoló – még a lexikon szerint 
sem „szomszédbarát”. 

A megélhetési nehézségekrôl írt 
véleményével egyetértek.

Üdvözlettel:
Ágnes
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ELADÓ 1,5 SZObÁS  
CSALÁDI HÁZ  

MELLÉKÉPüLETTEL,  
KERTTEL.

ÉRDEKLôDNI:  
A 06-30/454-24-90-

ES SZÁMON.

A Magyar Televízió országos adásában  
az Algyôi Tojásmûhely

Tojásmûhelyt indított az Algyôi 
Faluház, Könyvtár és Tájház. 
A délutáni kézmûves foglalko-
zás-sorozat egyedülállónak is 
tekinthetô az országban, hiszen 
hétrôl hétre, hónapról hónapra 
gyûlnek össze a tájházban a „tojá-
sos lányok”, hogy a kihaló népi 
kismesterség minden titkát elsa-
játítsák. 

A foglalkozásokon megis-
merkednek a Kárpát-medence 
húsvéti ünnepkörhöz kapcso-
lódó népszokásaival, elsajátítják 
a hagyományos ’viaszolt’, azaz 
a méhviasszal és gicével (íróka, 
kesice) írott hímes tojások elké-
szítését. A Tojásmûhelyben a fia-
talok megtanulják az archaikus 
csángó tojáshímekhez kapcsolódó 
népi babonákat és hiedelmeket, 
tudásukat pedig késôbb átadva 

maguk is hozzájárulnak a kihaló 
népi kismesterség továbbélésé-
hez, a húsvéti ünnepkör és nép-
hagyomány tiszteletéhez. A fog-
lalkozásokat Bereczné Lázár Nóra 
hímestojás-festô népi iparmûvész, 
a népmûvészet ifjú mestere, 
magyar Kézmûves remek-díjas 
alkotó vezeti. 

Az egyedülálló kezdeménye-
zésre az országos sajtó is felfigyelt 
és abban a megtiszteltetésben 
részesül a kis csapat, hogy nagy-
pénteken, április 22-én 9.55 és 
11.05 óra között a magyar Televí-
zió m1 nappali címû mûsorának 
országos élô adásában mutatkoz-
hat be. nézze Ön is a szegedi 
regionális stúdióból jelentkezô 
mûsort, mely az adást követôen 
letölthetô a www.videotar.mtv.hu 
oldalon is! 

SZJA 1 %-a a kultúráért
Az algyôi gyevi Art Kulturális 
Egyesület mindkét mûvészeti cso-
portja, a Parlandó Énekegyüttes 
és az Algyôi Tollforgatók Köre 
ismételten köszönetet mond 
mindazoknak, akik az elmúlt 
években felajánlották személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át, segítve 
ezzel mûködésünket. Az Egyesület 

ebben az évben is szívesen fogadja 
és kéri felajánlásukat, támogatá-
sukat. 

nevünk: gyevi Art Kultu-
rális Egyesület. Adószámunk: 
18469927-1-06

Moravszky Éva
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 

elnöke

Egyházi hírcsokor
Cserkészek. A téli hónapokban 
megtartottuk a cserkészetrôl szóló 
ismertetôt. A következô lépés: 
várjuk azon személyek érdeklôdé-
sét, jelentkezését, akik itt, Algyôn 
kézbe veszik a csapatindítás, de 
fôként a fiatalokkal való foglal-
kozás élmény-gazdag szolgálatát.

*

Ökumenikus imahét. Január 
végén egy bensôséges kis csoport 
gyûlt össze az ökumenikus imahét 
utolsó napján, hogy imádkozzunk 
a keresztények egységéért. idén 
sajnos már nem tudott köztünk 
lenni Papp László tiszteletes úr 
betegsége miatt, aki néhány nap-
pal késôbb az örökkévalóságba 
költözött. de imádságban ô is 
velünk volt. imádkoztunk érte is.

*

Újság. megjelent A szeretet tanúi 
egyházközségi újságunk újabb 
száma, az egyházközség honlap-
ján olvasható: http://algyo-pleba-
nia.emecclesia.hu/ . Várjuk szere-
tettel az olvasókat a honlapunkon. 
még csak néhány alapvetô hír és 
aktualitás található itt, de folya-
matos a fejlesztés.

*

Családi farsang. A farsangi idô-
ben két eseményt szerveztünk: 
egy családi farsangot, amelyen 
közel ötvenen vidámkodhattunk 
együtt. A program megszer-
vezése és lebonyolítása sokak 
együttmûködésének gyümöl-

cse. Hála és köszönet mindenki 
fáradozásáért. A Családok évé-
vel kapcsolatosan filmvetítést 
szerveztünk. Egy válságba került 
házaspár sikeres próbálkozását 
kísérhettük figyelemmel a film 
képsoraiban. Fontos volt tuda-
tosítani, hogy nem szükségszerû 
a zátonyra futás, a kudarc, de 
szükségszerû a hatékonyabb 
megoldáshoz a természetfölötti 
vezetés és az isteni megbocsájtó 
szeretet, a másik igaz elfogadása. 
Szeretnénk folytatni az ígéretes 
programot.

*

Szentmise a hôsöknek. március 
15-én önkormányzati vezetôink, 
képviselôink, valamint számos 
hívô és tiszteletadó jelenlétében 
hôsi halottainkról emlékeztünk 
meg a templomban szentmise 
keretében és imádkoztunk hazánk 
békéjéért, nemzetünk jövôjéért, 
majd az egyházközség nevében 
koszorúztunk az Emlékmûnél.

*

Takarítás. A tavasz beköszönté-
vel megtisztíttattuk a templom 
ablakait a lebomló árnyékoló 
dísztapétáktól, hogy ne csúfítsák 
az épületet. Köszönet a munka-
társaknak a közös fáradozásért, a 
híveknek mindennemû támoga-
tásaikért, községünk valamennyi 
lakosának együttmûködô hozzá-
állásáért!

Laurinyecz Mihály plébános

Húsvéti gondolatok
Mindannyiunk hivatása: a lehetô legjobbat hozzuk ki magunkból

A nehezen érkezô tavasz lelki ellus-
tulásunk jelképe is lehet. Hiszen a 
legnehezebb dolog rossz szokásaink-
ból, helytelen megrögzöttségeinkbôl 
kilábalnunk. Tudjuk, hogy nagyon 
sok függ attól, milyen elkötelezettek 
vagyunk, de azt is tudjuk, hogy az 
elkötelezettség a motiváltságtól is függ. 

Miért legyek jobb? Miért törekedjem 
javítani önmagamon? Hiszen már azt 
is megszoktam talán, ha szidnak, meg-
szoktam lustaságaim következményeit. 

Kényelmes. De a kényelem nem 
mindig azonos a boldogsággal. Azzal 
a megelégedettséggel, ami abból fakad, 
hogy értéket valósítottam meg. Abból 
fakad, hogy nem ímmel-ámmal, úgy, 

ahogy élek, hanem ebbôl az egyetlen 
életembôl hozom ki a legjobbat. A leg-
jobbra pedig még azt is mondhatjuk, 
hogy a szentet. És erre, az életszent-
ségre nem csupán a templomba járók 
a hivatottak. Mindannyiunk hiva-
tása, hogy a lehetô legjobbat hozza 
ki magából. 

Ettôl vagyunk igazán emberek. Ez 
méltó igazán az emberhez. Ahhoz, 
akinek az emberi mivoltát Jézus is 
magára vette, hogy a megszentelôdé-
sét beteljesítse: feltámadásában meg-
váltsa. Ennek ünnepéhez közeledünk: 
emberi mivoltunk beteljesedéséhez - 
Húsvét ünnepének közeledtével.

Laurinyecz Mihály plébános

1–2 hektár földet bé-
relnék Algyô területén  
hosszabb távra.

Telefonszám:  
06-20/582-52-79
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Operett ünnep és születésnap a faluházban
Tíz esztendô gyümölcsét és ered-
ményét mutatta be a Parlandó 
Énekegyüttes március 12-én a 
faluházban.

Eddig nem volt példa arra, 
hogy már kedd reggel ki kellett 
tenni a „minden jegy elkelt” táb-
lát. így még nagyobb bizsergô szo-
rongással és várakozással készül-
tek az együttes tagjai a társaság 
megalakításának évfordulójára. 
Az elmúlt tíz év fényképeibôl válo-
gatva kiállítással kedveskedtek a 
faluház látogatóinak, s kiállították 
lányaik fellépô ruháit is. 

Érezhetô volt az izgalom a 
nézôtéren s színfalak mögött 
egyaránt, mikor Lakatos Béla 

zongoramûvész szeretett hang-
szeréhez ült, és Fábián Péter „szó-
vivô”, oldván a feszültséget, egy 
kedves kuplé számmal nyitotta 
meg az estet. Köszöntôjében mél-
tatta a „nôegyletes” lányok merész 

tettét, s az eddigi tagok, a falu-
ház és az önkormányzati vezetôk 
töretlen bizalmát és segítségét. 

igazi meglepetés volt mindenki 

számára, hogy az internet segít-
ségével hang- és képkapcsolatot 
teremtettek a new york-ban élô 
Árnyas Rózsával, aki könnyeivel 
küszködve mondott hálás köszö-
netet mindenkinek, s új környe-
zetében egy pár amerikai ember-
rel nézték és énekelték végig 
8.000 kilométeres távolságból az 
est programját.

„Az ember egy léha, egy 
könnyelmû senki” kezdetû san-
zonnal Fábián Péter érzékeltetni 
kívánta, hogy napjainkban legfon-

tosabb számukra szembenézni és 
leküzdeni a nehézségeket, ember-
nek lenni és maradni. A közönség 
éltetô és bíztató tapsa segítségével 
név szerint szólította színpadra 
dalos társait, s felcsendültek a 

közismert slágerek, közöttük jó 
pár új dallal. A három „muzsikus 
lélek” megható módon énekelte 
Zerkovitz nagy slágerét, s termé-
szetesen ráadásból és tapsból sem 
volt hiány. meglepetés volt Laka-
tos Béla és Tóth Zsófia produkciója, 
Delhusa Gjon szerelmes slágerének 
bemutatása, amely igazán szívdo-
bogtatóan hatott a hallgatóságra.

A születésnapi köszöntôk sorát 
Peller Károly kezdte a tôle már 
megszokott fiatalos lendület-
tel, kellemes hangjával, szédü-
letes tempójú táncaival – ismét 

lenyûgözte a közönség hölgy tag-
jait. Ugyanezt tette Kalocsai Zsuzsa 
primadonna a férfiakkal: pompá-
zatos ruhákban, briliáns csengô 
hangjával, mesteri, könnyed játé-
kával varázsolt csodát az algyôi 
színpadra. ovációban sem volt 
hiány, mikor – saját megfogal-

mazása szerint –az „operett nagy-
mama”, Oszvald Marika szökkent 
a színpadra, s a tôle megszokott 
közvetlenséggel, játékosságával és 
elbûvölô bájával, no és a védje-
gyévé vált cigánykerekével aratott 
óriási sikert és elismerést.

A szûnni nem akaró vastaps 
közepette Fábián Péter színpadra 
kérte az együttes egykori, jelen lévô 
tagjait. nem volt hiány fináléból és 
ráadásból sem. Az együttes köny-
nyes szemmel adott hálát a közön-
ségnek, s adott hitet egymásnak a 
további sikeres együtt énekléshez.

A születésnapot szerény foga-
dás zárta, ahol Herzceg József pol-
gármester úr, Kovácsné Budai Éva 
nôegyleti elnök, Lakatos Béla és 
Oszvald Marika mondott köszöntôt 
és köszönetet, kívánt nagyon sok 
erôt és lelkesedést a következô tíz 
év munkájához.
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DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12.00-tôl 18.00 óráig. • Kedd 12.00-tôl 18.00 óráig.
Szerda 8.15-tôl 14.15 óráig. • Csütörtök 7.00-tôl 13.00 óráig.

Péntek 8 .15-tôl 14 .15 óráig .

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások 
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés, 

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
A belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután .
Április 11-tôl 15-ig: 12.30–16.30 óra között.
Április 18-tól 22-ig: 8.00–12.30 óra között.

Április 26-tól 29-ig: 12.30–16.30 óra között.
Május 02-tôl 06-ig: 8 .00–12 .30 óra között .

Május 09-tôl 13-ig: 12 .30–16 .30 óra között .

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszámok: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL: 
Április 11–15.: 7:30-tól 12:00 óráig.
Április 18–22.: 12:30-tól 16:30 óráig.
Április 26–29.: 7:30-tól 12:00 óráig. 
Május 02–06 .: 12:30-tól 16:30 óráig .
Május 09–13 .: 7:30-tól 12:00 óráig .

Telefonszám: 06-30/249-57-08

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges .

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk .
• Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

RENDEL:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.

Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11 – 15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/638-18-63

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖzPONTI SÜRGÔSSÉGI 
ORVOSI ÜGYELET

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt .15–17 . (bejárat a Szilágyi u . felôl) .

Telefon: 62/433-104 

DR. SzÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5. 
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.

Bejelentkezés: +36-20/965-0997

• Fogpótlás minden fajtája • zirkon kerámia koronák, hidak
• Fémre égetett porcelán koronák • Ultrahangos fogkõ eltávolítás
• Fogfehérítés, fogpolírozás • Fogékszer felrakása garancia idõvel

• Lézeres nyálkahártya kezelés • Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok .

Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
MOL, OTP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

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

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfô, szerda 12.30 órától 16.30 óráig (délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07 .30 órától 11 .30 óráig (délelôtt) .

Telefonos elérhetôség: 62/267-707 • 06-30/638-18-63

Apróhirdetés
Algyôn, Bartók Béla utcai, 2 szobás, erké-
lyes, elsô emeleti lakás kiadó. Ár: 70 ezer 
forint (rezsivel).Érdeklôdni: 06 30 2398948

*
Kukorica eladó. Érdeklôdni: Géza utca 37.

*
Diplomás gyógypedagógus vállalja óvodá-
sok iskolára való felkészítését és tanulási 
zavarokkal küzdô gyermekek fejlesztését 
Algyôn. Telefonszám: 06-20/395-42-62

*
Kék mintás, egyszemélyes, ágynemûtartós 
(200x90 cm-es) gyermekheverô kis hibá-
val, jó állapotban eladó . Irányár: 5000 Ft
Telefonszám: 06-30/329-27-55

„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

Hom lok zA ti és  
Gu ru ló áll vány Bé rel He tõ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no

zást, kül sõ, bel sõ hõ szi ge te lést 

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 

ér dek lõd ni  

a 0630/9874060as  

te le fon szá mon.

FenyôFák különbözô 
méretben

(50–120 cm) tavaszi  
parkosításhoz!

Luc, ezüst és félezüst  
tövesen eladó!

Érdeklôdni: 06-30/864-3969 
telefonon

vagy  
Egészségház utca 31. sz. alatt.

„karcsi bácsi  
virágpiaca”

Április elsejétôl minden nap  
(vasárnap kivételével)

muskátlik és egynyári virágok 
széles választékával

várja az érdeklôdôket  
a Faluház elôtti parkolóban

Bálint Károly ôstermelô.



172 0 1 1  á p r i l i s  •  H í r m o n d ó V i s s z a t e k i n t ô

SZObAFESTÉST, 
MÁZOLÁST,  

TAPÉTÁZÁST RöVID 
HATÁRIDôVEL  

VÁLLALOK. 
HíVJON,  

MEgEgyEZüNK!

Telefonszám: 267-517 
06-70/235-05-66

Nyúl van eladó 

1000 Ft-tól  

2000 forintig

Algyô Géza u. 10.

Telefonszám:  

06-70/291-40-51

ASZTALOS 
VÁLLAL

bútor- és épületasztalos  
munkákat

Tari István,  
Algyô, Piac tér 1.

Telefonszám: 267-736 
06-30/ 372-41-42

ElôJEgyzéS  
cSIRKéRE!
Fehér húshibrid kb. 5 kg: 

440 Ft/kg
Babos és vörös húshibrid, 

kb. 2 kg: 500 Ft/kg
Szállítmány érkezik: április 
22-én, pénteken 17 órakor
Telefonszám:  
06-62/ 267-093 
cím: Berek u. 22.

Regiórás Parlandó
A Parlandó Énekegyüttes március 
4-én magyar Televízió Szegedi 
Körzeti Stúdiójának vendégei 
voltak. – mesélte Moravszky Éva 
elnök. Az apropót az énekegyüttes 
10 éves születésnapja szolgáltatta, 
ez okból kaptak meghívást és éne-
keltek, majd  rövid riportot adtak 
az együttes - munkanap és mun-
kaidô lévén – hadra fogható tagjai 
a TV regióra címû mûsorában.

A televízió munkatársai – ked-
ves gesztusként – jó néhány részt 
bejátszottak az együttes 2007. évi 
vendégszereplésébôl is, így azok is 
„felléptek” az élô mûsorban, akik 
most nem tudtak elmenni a televí-
zió stúdiójába. A közvetítés végén 
a mûsorvezetô meglepetéssel is 
szolgált, egy hatalmas, finom szü-
linapi tortát tolt be a zsúrkocsin, 
tetején a Parlandó Énekegyüttes – 
ehetô fényképével, és egy csodásan 
sziporkázó, szikrázó tûzijátékkal! 
(Ez a meglepetés Fábián Péter tit-
kárunk és szervezônk ötlete volt.)

„Ezen a délután az izgalmak és a 
meglepetések váltogatták egymást. A 

felvétel alatt elôkerült hatalmas szü-
letésnapi torta arra a következtetésre 
adott okot, hogy ezt titokban elôre 
gondosan megszervezték… Hála és 
köszönet érte!” – írta az együttes tag-
jai nevében: Bakos József

„Köszönjük a meghívást, 
köszönjük a lehetôséget az ismé-
telt bemutatkozásra” – teszi hozzá 
moravszky Éva – „szívbôl remél-
jük, lesz még folytatás”!

Köszönet a nônapért!
március 8-án az algyôi férfiak 
nagyon színes nônapi mûsorral 
kedveskedtek a hölgyeknek. Az 
összeállítás során fellépett az 
Algyôi Hagyományôrzô Citeraze-
nekar, Sermann József humor bon-
bonokat hozott ajándékba, Kalusi 
Dénes harmonikajátékával kedves-
kedett, a Parlandó Énekegyüttes 
két férfi tagja (Bakos József és Antal 
János) szívhez szóló dalokat éne-

kelt, Üveges László kisdiák verssel 
köszöntötte a lányokat, asszo-
nyokat. A mûsor zárásaként Erox 
Martini lépett fel, mint sztárven-
dég, aki romantikus dallamokkal 
örvendeztette meg a közönséget.

Ezúton szeretnénk mindannyi-
unk nevében köszönetet mondani 
Gál Tibornak, hogy ezúttal is össze-
fogta az algyôi fellépôket, és igazi 
ünnepi pillanatokat élhettünk át!

ÔBK: Dalok szárnyán a „Szôke Tiszáról”.
15. Túl a Tiszán…

Túl a Tiszán faragnak az ácsok,
Ide hallik a kopácsolások
Eredj lányom, kérdezd meg az ácsot,
Ád-e csókért egy kötény forgácsot.

Verje meg az Isten azt az ácsot,
Méregdrágán adja a forgácsot.
Kilenc csókot adtam neki érte,
Tízediket ráadásul kérte.

*

16. Túl a Tiszán ég az ezüst…
Túl a Tiszán ég az ezüst
Ne menj arra megfog a füst
Kék a szeme, ring dereka,
Göndörödik bodor haja,
Levendula levele.

Nem megyek én, mert meglátnak,
Elárulnak jó anyámnak
Kék a szeme, ring dereka,
Göndörödik bodor haja,
Levendula levele.

A képek a 10 éves Parlandó  
gálamûsorán készültek.



18 M i ?  H o l ?  M i k o r ?  2 0 1 1  á p r i l i s  •  H í r m o n d ó

Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelõs szerkesztõ: Bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra,  
Dr. Gonda János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,  

Koczka Ágnes, Némethné Vida zsuzsanna, Újszászi Ilona.
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: s-Paw Bt.

Projektzáró az új iskolában 
Algyô Nagyközség Önkormányzata 
nevében tisztelettel tájékozta-
tom a lakosságot, hogy a DAOP-
4.2.1/2/2F-2f-2009-0019 azono-
sító számú projektünk következô 
kötelezô kommunikációs eleme-
ként 2011. április 29. (péntek) 
10 órára az építkezés helyszínére 
(Algyô, Sport u.) PROJEKTZÁ-
RÓT és KÖZmEgHAllgATÁST 
hívok össze a közremûködök, az 
érdeklôdôk, valamint a helyi, tér-
ségi és országos médiumok rész-
vételével. 

A közmeghallgatás témái: 

– Az Algyôi Fehér ignác Álta-
lános iskola

– Algyô nagyközség Önkor-
mányzata belterületi úthálózatá-
nak forgalomtechnikai és forga-
lombiztonsági felülvizsgálatáról 
készült tanulmány ismertetése. 
Projektmenedzser: Juhász Zsolt 
(Polgármesteri Hivatal, Algyô, 
6750, Kastélykert u. 40., T.: 62/517-
517, juhasz.palyazat@algyo.hu).

Herczeg József polgármester

Versekkel a költészet tiszteletére 
„magyar vagyok, magyarnak szü-
lettem” címmel a gyevi Art Kultu-
rális Egyesület Tollforgatók Köre 
és az algyôi könyvtár határontúli 
költôk verseibôl költészetnapi fel-
olvasó-estet szervez április 15-én 
(pénteken) 18 órai kezdettel a 

könyvtárban. Az esten várjuk a 
versszeretô algyôieket, civil szer-
vezetek tagjait, hogy kedves ver-
sük felolvasásával, jelenlétükkel 
tegyék emlékezetessé az estet. A 
résztvevôk között versesköteteket 
és Cd-ket sorsolunk ki.

Ezerjófû Egészségvédô Klub
A Csongrád megyei Bíróság 
nyilvántartásba vette az Ezerjófû 
Algyôi Egészségvédô Kör Köz-
hasznú Egyesületet.

Az Ezerjófû Egészségvédô Klub 
programjait a tájházban tartja: 

április 19. 17 óra – Kerti munkák; 
Aromaterápia 2. Hogyan használ-
juk az illóolajokat?; május 3. 17 
óra – Kertgondozás; gyógyító 
táplálkozás 1.: A fûszernövények 
gyógyhatásai.

Falunapi találkozó az ôsgyevieknek
Az Ôsgyeviek Baráti Köre (ÔBK) 
vezetôsége értesíti a tagságát, 
hogy a falunapokhoz kapcsolódó 
tavaszi találkozót április 30-án 
(szombaton) tartják a szabadidô-
központban. (Téglás utca). min-
den érdeklôdôt szeretettel várnak. 

Közös ebéd 13 órakor, menü: 
filézett pontyhalászlé. Jelentkezni 
lehet a megszokott módon Pál-

földi Mártonnénál (Algyô, Vadvirág 
u. 26.). A részvételi díj egysége-
sen 1.000.-Ft/fô. Családtagokat, 
alkalmi vendégeket is szívesen 
látnak. A befizetéseket április 
16-án, 17-én vagy április 23-án, 
24-én kérik rendezni. Határidô: 
április 24. Elérhetôség telefonon: 
62/268-477 vagy 62/476-184, 
mobiltelefon: 06/20/39-38-833

Falunapi halfôzô-verseny 
A hagyományokhoz híven idén is 
Falunapi fôzôversenyt hirdetünk 
az algyôi civilszervezetek, baráti 
társaságok, családi csapatok 
részére. A versenyre személyesen 
vagy telefonon a faluházban lehet 
jelentkezni április 22-ig. A ver-
senybe benevezetteknek folyami 
halból készült étkeket kell készí-

teni, amit majd háromtagú szak-
mai zsûri kóstol és értékel. A ver-
senyzô csapatok egységesen 5000 
forint önkormányzati támogatást 
kapnak számla ellenében, kizáró-
lag a verseny napján, azaz április 
30-án. További információ kér-
hetô: a 62/517-172 telefonon, vagy 
e-mailben: faluhaz@algyoktv.net

vásárnAptár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
április 11. (hétfô) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár; 14. (csütörtök) 
8–12 óra: Katonai- és munkaruha vásár; 19. (kedd) 9–12 óra: Ruha- és vegyes 
iparcikk vásár; 21. (csütörtök) 8-12 óra: Vegyes iparcikk vásár; 26. (kedd) 9–13 
óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár; május 4. (szerda) 9–11:30 óra: Ruha- és 
vegyes iparcikk vásár .
Vásárok a faluház elôtti parkolóban: 
minden héten hétfôn, szerdán és szombaton 7–12 óra: Nôi-, férfi- és gyer-
mekruha vásár; 
április elsejétôl minden nap (kivéve vasárnap) „Muskátli és egynyári virágok” 
(Bálint Károly ôstermelô).

rendezvénynAptár
Április
11. (hétfô) – Költészet Napja a könyvtárban.
13. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi 
csoportjának találkozója a faluház elôcsarnokában .
13. (szerda) 18 óra – HúsvétVáró Elôadások I. A húsvét keresz-
tény szemmel. Elôadó: Dr. Laurinyecz Mihály plébános
14. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás Szabóné Palik Andrea vezetésével .
14. (csütörtök) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Boldizsár 
Mária tárlata .
19. (kedd) 12 óra – Filharmónia hangverseny az Algyôi Általános Iskola szer-
vezésében .
20. (szerda) 17 óra – Életreform Klub a faluház emeleti klubtermében. Téma: 
A hazai rákkutatás legújabb eredményei, elôadó: Prof. Dr. Molnár József orvos .
21. (csütörtök) 15 óra – Húsvéti játszóház a tájházban.
21. (csütörtök) 18 óra - HúsvétVáró Elôadások II. Az elfeledett hárompataki 
csángó varázserejû hímes tojások szakrális jelentése.
Elôadó: Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festô népi iparmûvész, a Népmûvészet 
Ifjú Mestere
29. (hétfô) 17 óra – Ingyenes jogi tanácsadás (Tel .: 70/558-43-46)
Május
5. (csütörtök) 16 óra – Fafaragó foglalkozás Oláh Ernô vezetésével .
5. (csütörtök) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában.
7. (szombat) 10 óra – Egészség- és szépségnap a faluházban .
7. (szombat) 18 óra – Karaoke-est a faluház elôcsarnokában .

Húsvét a tájházban
Április 21-én, csütörtökön 15 
órakor várjuk az alkotni vágyó 
gyerekeket és felnôtteket a táj-
házba a húsvéti játszóházra!

Szintén erre a napra hirdetjük 
meg a süteményversenyt, melyre 
otthon készített édes sütemények-
kel lehet jelentkezni. A versenybe 

benevezett sütiket április 21-én 
15 óráig lehet behozni a tájházba, 
melyet háromtagú zsûri értékel 
és díjaz külalak és íz alapján. 
Eredményhirdetés ugyanezen a 
napon, ugyanitt.

információ – telefonszám: 268-
220, email: tajhaz@algyoktv.net


