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Képeslap – a kaktuszról
Perzselô nyár lett júniusra a lassan
induló, májusig nyújtózó tavaszból
az algyôi Tisza-parton is, kedves
húgom. A tûzô nap sok a jóból még
a kaktuszok számára is: haragos
zöldjük fakul, az összegyûjtött nedvességtôl duzzadó oszlopos ráncosodik. Itt az ideje a kiültetésnek.
Az Alföldön idegen szúrós pozsgást a nagyapám miatt kedvelem.
Talán a tikkasztó nyári hôséggel
dacoló szamárkóró tüskés gubójának
szépségét látta a sivatagok virágában? Nem tudom, de ugyanolyan
értô és féltô szeretettel gondozta
a húsos örökzöldeket, mint az aszparáguszt, vagy a parikavirágot.
A karácsonyi kaktusz rózsaszínû
tobzódásával hasonlóképpen büszkélkedett, mint a gömbkaktusz egy
napig élô egyetlen tündöklésével,
vagy a folyondárokat utánzóan
növekedô meddô hurkácskákkal.
Szaporította és csereberélve gyarapította gyûjteményét. Nekem is
juttatott a növénykékbôl mondván:
a kollégiumi szoba gondozást nem
igénylô díszei lesznek. Az igénytelen kaktuszok a sivár diákszállón
csak részben töltötték be küldetésüket. Éjjeli szekrénykém virulens
élôlényeit én szerettem, de ellenséget
is szereztek. A kaktuszt egy életre
szívbôl megutálta a szobatárs, aki
a szomszéd ágyon hánykolódva beletenyerelt a szórós gömbökbe. E nem
rendeltetésszerû használattól függetlenítetem magamat: nagyapám
kaktuszainak mai utódai ablakbeli ôrhelyükrôl a teraszra kerülve
vigyázzák a házat – a lehetséges
húszezer fajából mutatóba ide jutó
tízféle változatban.
Dél-Amerika változatosságát
hozza az alföldi sivatagba a kaktusz.
Az afrikai hôségben másfajta, úgy
mondják: kutyatej kaktuszok pompáznak. Afrikai bozótpilótánk ajándéka lehetne például az internetrôl
megismert, golflabdához hasonlatos,
nyolc bordájú dísznövény.

A kaktusz virágának különössége Algyôn is gyûjtôszenvedélyre
ragadtatja a pozsgások szerelmeseit.
A boltos néni teraszán ugyanúgy
helyet talál a szúrós sokaság, mint
az ágaskodó oszlopos a gyermekre
vágyakozó asszony ablakpárkányán,
vagy a nagyi sziklakertjében terjedô
téltûrô szépség és gyógyító levû
levelû. Azt mondják, végül a legszúrósabb kaktusz is virágba borul.
Mint A kaktusz virága címû vígjátékban, ahol tudják: „az a jamaikai
trombitás, egy jó fej, nem vitás…”
Képzettársítás másféle is adódik:
a kaktuszok fotójához ismert emberek
nagy gondolatait ragasztó diasort
kaptam villanypostával a számítógépes levélládámba. Vörös tölcsérek a szúrós tüskék között – hozzá
Karinthy Frigyestôl a mondat:
„Lehet-e barátság férfi és nô között,
és ha igen, miért nem?” Kék színû
virágot hiába keresünk, ez a szín
evolúciós okból hiányzik a kínálatból. Ellenben ott a lila – az egyik
fotón három is, mint a három
majom, s alatta a Stendhal-idézet:
„A szavak arravalók, hogy elrejtsék gondolatainkat!” Sok kaktusz
virága olyan, mint a délibáb: rövid
életû, egy napig vagy egy éjszakáig
tart, de lenyûgözôen szép. Például
az a szálkás törtfehér virágkehely,
amelyrôl Einsten gondolatára asszociálhatsz, kedves húgom: „Tanulj
a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb
azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.” Erre rímelve kérdezed, hogy
a 60-70 millió éves kaktuszok sokféleségével ismerkedve mi lehetne
az örökre szóló tanács? Edisonnak
a téglavörös ruhájú perdónához
illesztett sorai: „Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetôséget
kimerítettél, még mindig van legalább egy”, kedves húgom.
Ölel nôvéred:
Ágnes

FOLKHÍD a faluházban

Amint a korábbi esztendôkben,
az idén is elér Algyôre a Folkhíd:
június 23-án, 17 órakor. Az algyôi
faluház színpadán fellépô csoportok: Hasad Táncegyüttes (Zon-

guldak, Törökország), Pacsirták
Néptáncegyüttes (Mezôtelegd,
Bánság-Románia), a Szeged Táncegyüttes csoportjai és az algyôi
gyerekek. A belépés ingyenes.

Napforduló ünnep a tájházban
Június 25-én, szombaton ünnepeljük együtt az év leghosszabb
éjszakáját a tájházban – népzenével, néptánccal, a kézmûvesés bábtáborban algyôi gyerekek

közremûködésével megvalósult
elôadásokkal, tûzzsonglôrökkel,
sámántánccal! Mindenkit szeretettel várnak, a belépés, a szokásokhoz híven, ingyenes!

Szünet a polgármesteri hivatalban
Ezúton tisztelettel értesítjük a
lakosságot, hogy július 1-jén,
pénteken a polgármesteri hivatal a Köztisztviselôk napja miatt

Algyôn is zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Dr. Varga Ildikó jegyzô

Az Anna napi búcsúról
Tisztelettel értesítjük a lakosságot
és minden érdeklôdôt, hogy az
algyôi Anna-napi búcsúra idén

július 23-án, szombaton és július
24-én, vasárnap kerül sor.
Herczeg József polgármester

a tartalomból
Kitüntetô címekre várják a javaslatokat .............................................. 2. oldal
Középiskola Algyôn ................................................................... 3., 12. oldal
zöld napok .................................................................................. 5., 8. oldal
épül a termálmedence ..................................................................... 7. oldal
Algyôi téeszekre emlékezünk .......................................................... 11. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................. 16. oldal
Nyári táborok ................................................................................. 18. oldal
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Algyõi tükör

Polgármesteri fogadóórák a hivatalban
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyô, Kastélykert
u. 40., telefonszám: 62/517-517)
minden héten szerdán 14–17 óra

között fogadóórán várja a polgárokat. Idôpontok: 2011. június 1.,
június 8., június 15., június 22.
További információ: www.algyo.
hu. E-mail: ph@algyo.hu

Anyakönyvi hírek
Születés:
Domokos Ferenc és Domokos Viktória – született: 2011. 03. 02., édesanya:
agócs Barbara ildikó, édesapa: Domokos
Ferenc.

Börcsök laura – született: 2011. 05.
17., édesanya: ábrahám mariann, édesapa: Börcsök lászló gábor.

Jó egészséget!
*
Házasság:
temesvári János rudolf és csorba erika
2011. 05. 13-án házasságot kötött.
Várkonyi Boglárka – született: 2011.
04. 23., édesanya: Becsei anikó, édesapa:
Várkonyi csaba.

Bakos BeneDek – született: 2011. 04.
30., édesanya: Boros krisztina, édesapa:
Bakos lászló attila.

Zágori-szabó árpád és czeglédi ágnes
2011. 05. 15-én házasságot kötött.

kecskés tamás és asztalos marianna
2011. 05. 19-én házasságot kötött.
Borka roland és ajtai mária Zsuzsanna
2011.05.20-án házasságot kötött.
sok boldogságot!

Bús Viktória anna – született: 2011.
05 04., édesanya: szûcs katalin, édesapa:
Bús tibor Ferenc.

*
Halálozás:
idôsb Hegyi istván 2011. március 22-én
elhunyt.
Herczeg József 2011. április 20-án
elhalálozott.

Varga Hanna – született: 2011. 05.
15., édesanya: Varga Hajnalka, édesapa:
Varga Zsolt.

Hegyi lászló 2011. május 12-én elhunyt.
Béke poraira!
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Az agyôiek javaslatait is várják
Kitüntetô címek adományozása
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete az idei évben is adományozni kíván „Algyô Díszpolgára”
címet, „Algyô Községért” kitüntetést, illetve „Alkotói Díjat” és
„Elismerô Oklevelet”. A kitüntetô
címek, díjak és elismerô oklevél
alapításáról és adományozásuk
rendjérôl szóló 18/2007. (X. 3.)
Önkormányzati rendelet alapján
Algyô Község kitüntetés, Alkotói
Díj, Elismerô Oklevél adományozását a testület bizottságai,
a község lakosai, a községben
mûködô társadalmi szervezetek
és közösségek kezdeményezhetik.
„Algyô Nagyközség Díszpolgára” cím annak a köztiszteletben álló állampolgárnak adományozható, aki életmûvével vagy
valamely kiemelkedôen jelentôs
munkájával olyan általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a község szellemi és anyagi
fejlôdéséhez és jó hírnevének
öregbítéséhez. A címet a Képviselô-testület adományozza,
melyre évenként kerül sor és legfeljebb 1 állampolgár kaphatja.
A 4. §. értelmében a díszpolgári
cím adományozását a Képviselôtestület bizottságai, a község lakosai, a településen mûködô társadalmi szervezetek és közösségek
kezdeményezhetik.
„Algyô Nagyközségért” kitüntetés annak az élô természetes
vagy jogi személynek, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkezô közösségnek adományozható, aki vagy amely a település
gazdasági, társadalmi, szellemi
fejlôdéséhez, valamint a lakosság
érdekében hosszabb idôn át végzett eredményes tevékenységével
jelentôsen hozzájárult.
„Alkotói Díj” annak adományozható, aki mûvészeti, kulturális, közéleti, irodalmi, kutatás-fejlesztési tevékenységével
a községnek elismerést szerzett.
„Elismerô Oklevél” annak
az élô természetes, vagy jogi személynek, valamint jog személyiséggel nem rendelkezô közösségnek adományozható, aki vagy
amely az oktatás-nevelésben, közszolgálatban nyújtott kimagasló
tevékenységet, valamint eredmé-

nyes tanulmányi és sport teljesítményt ért el.
Algyô Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri a lakosságot,
a társadalmi szervezetek vezetôit,
hogy legkésôbb július 13. (szerda)
napjáig a polgármesteri hivatalba
szíveskedjenek írásban eljuttatni
javaslataikat, hogy a kitüntetésekben az arra legméltóbb személyek
részesülhessenek és a Képviselôtestület a július havi testületi ülésén fenti ügyben döntést hozzon.
A döntést követôen a címeket
Herczeg József polgármester adja
át az Algyô Napja alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen.
*
A „Virágos Algyôért” cím adományozására évente egy alkalommal az alábbi hat kategóriában
kerül sor, ad hoc bizottság szakembereinek közremûködésével.
A „Tiszta udvar, rendes ház”
kategóriában minden év augusztus 31-ig lehet nevezni, a „Közönség-díj”-as kategóriára a faluházban, minden évben kiállításra
kerülô fotók alapján, augusztus
31-ig lehet szavazni. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra Algyô Napján kerül sor
az ünnepi testületi ülés keretében.
A „Virágos Algyôért Cím” kategóriái: A legszebb virágos elôkert,
A legvirágosabb ablak, erkély,
Tiszta udvar, rendes ház, Közönség-díj.
Ügyintézôk: Címek adományozása: Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens
(62/517-517/932, nora.kozoktatas@algyo.hu, www.algyo.hu). Postai cím: 6750, Algyô, Kastélykert
u. 40.; „Virágos Algyôért Cím”
és kategóriái: Szolgáltatóház:
GYEVIÉP NKFT., Kovács Máté,
62/765-900, gyeviep@algyoktv.net.
Dr. Varga Ildikó
Jegyzô

Apróhirdetés
Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt, jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése. Telefon:
06-20/431-8503
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Üléseztek a képviselôk
Szeptembertôl középiskola
indul Algyôn
Algyô Nagyközség önkormányzati
képviselô-testülete májusi ülésén
37 napirendi pontot tárgyalt.
Az Algyôi Hírmondó korábbi
számában már beszámoltunk arról,
hogy a Baptista Szeretetszolgálat középiskola indítását tervezi
Algyôn. A képviselôk módosításokkal elfogadták azon használati
szerzôdést, melynek megkötésével
a Kosárfonó utca 16 szám alatti
„zöld” iskolában 2011. szeptemberétôl megindulhat az oktatás és
a szakmai képzés. A tervek szerint
kertészképzés is kezdôdhet ôsszel,
így tankertek, tanmûhelyek, a szakmában érintett helyi vállalkozásokat is megkeresik. A közterületek,
mint gyakorló helyek és területek
tovább szépülhetnek. A tervek szerint az étkeztetést és a szállást is
helyi erôforrásokból oldaná meg
az iskola és az önkormányzat.
Középpontban
a gyermekvédelem
A társadalmi változások sajnos helyben is megfigyelhetôk:
nôtt a szenvedélybetegségek,
és pszichiátriai betegségekben
szenvedôk száma. A képviselôk
elfogadták az Egyesített Szociális
Intézmény 201/2011. évi beszámolóját és a legutóbbi ifjúságvédelmi találkozó anyagát. A szakmai anyag bemutatja az intézmény
által nyújtott ellátásokat.
5.324 fô a település lakossága
– tudható meg az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról készült
átfogó értékelésbôl. A jellemzô
betegségek: az elhízás, asztma,
allergia és gerincferdülés. A Borbála fürdô megnyitása és a gyermekek úszásoktatásának bevezetése óta javult a mozgásszervi
problémákkal küzdô gyermekek
egészségi állapota. Sajnos a jelzôrendszer tapasztalatai szerint
a településen folyamatosan emelkedik az anyagi problémákkal
küzdô, nehéz körülmények között
élô családok száma, ami nagyban befolyásolja a gyermekekkel
való törôdést. A gondozásban
lévô családokra jellemzô a rossz
lakáskörülmény, a munkanélküliség, az alacsony iskolázottság és

mûveltségi szint. A válások száma
rohamosan nô, így nô az egyszülôs
családok száma is. A gyermekekkel
foglalkozó intézmények számos
családi és szakmai programmal
készülnek az évben, mégis megfigyelhetô pl. hogy a káros szenvedélyek kipróbálása (alkohol,
dohányzás, kábítószer) egyre fiatalabb életkorban történik. Számos
problémát kell megoldani, ezért
is fontos a települési egészségterv,
ifjúsági és bûnmegelôzési koncepciók határidôs felülvizsgálata.
Egyre több szülô íratja be
gyermekét az algyôi Szivárvány
Óvodába. A 2011/2012-es nevelési évet 8 csoporttal kezdheti
az intézmény, ahová több mint
177 kisgyermeket várnak a szakemberek.
A Képviselô-testület elfogadta
a 2011. évi I. negyedévi szociális
ellátásokról szóló beszámolót.
Fejlôdô cégek
Új és bôvülô szolgáltatási körrel
egyre több nyereséget termel
a településen mûködô GYEVIÉP
NKFT., melynek beszámolóját, közhasznú és könyvvizsgálói
jelentését is elfogadta a testület
örömmel véve tudomásul, hogy
a 2010.évben már közel 14 millió forint. nyereséget produkált
a helyi gazdasági társaság.
Sikeresen gazdálkodott tavaly
az AKTV Kft. is: felújította a szolgáltatóházat, optikai hálózatot épített
ki a településen, megoldotta a fejállomás költöztetését és üzemeltetését.
Települési marketingstratégia,
turisztikai koncepció és további
fejlesztések szükségesek: hangzott
el a GYEVITUR Kft. beszámolója
kapcsán. A jelenleg veszteséges
cég nyereségesebb mûködéséhez
étkeztetés kiépítésére, szálláshelyfelújításra és –bôvítése, a Borbála
fürdô kültéri medence, öltözôk és
tusolók építésére és bôvülô szolgáltatási kör kialakítására van
szükség. A Borbála fürdô kihasználtsága egyébként vetekszik
az országos hírû strandok és fürdôhelyek mutatóival: 2010. évben
több mint 100 ezer fizetô vendég
kereste fel az algyôi „gyöngyszemet”. A turisztikai koncepciót és
a lehetséges fejlesztési irányokat
júniusi ülésén tárgyalja a testület.

A képviselôk beszámolót kaptak
a 2011. I. negyedévi adóügyi feladatokról: összességében elmondható: nôtt a gépjármûadó bevétel
a jármûvek számának növekedése
miatt, az építményadó az adóköteles területek nagyságának
növekedésével. A helyi iparûzési
adóról még nincs mutató a 2011.
május 31-i határidô miatt, a vállalkozók kommunális adóját
pedig hatályon kívül helyezték.
A lakosok adózási morálja pozitívan értékelhetô – ezáltal is segítve
a település gazdaságos tevékenységét. A feladatokkal kapcsolatos
ügyintézés folyamatos és ügyfélközpontú.
Módosított rendeletek
Jogszabály-változások, a szükséges
szakvélemények, valamint a beérkezett lakossági észrevételek figyelembe vételével módosításra került
Algyô Nagyközség Önkormányzat
12/1998. (V. 21) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. Az egységes szerkezetbe foglalt anyag
megtekinthetô a www.algyo.hu/önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.
Módosításra került az egyes
pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális ellátásokról szóló
17/2009. (VIII. 04) önkormányzati rendelet. A közgyógyellátásban részesülôk számának csökkenése miatt. A testület enyhítette
a jövedelemhatárra vonatkozó
szabályokat.
A Csongrád Megyei Közgyûlés
véleményezésre megküldte
a TEGYESZ (a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és
Gyermekotthonok Igazgatósága)
átszervezési koncepciójának tervezetét. A koncepció értelmében a TEGYESZ által biztosított
otthont nyújtó ellátás, valamint
a TEGYESZ szakszolgáltatási
rendszerén belül mûködô, ideiglenes hatályú elhelyezését
biztosító otthon mûködtetése
a jövôben a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött ellátási szerzôdés keretében valósulna meg.
Az algyôi testület a tervezettel
egyetért.
Pályázatok
Algyô Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki sportmene-

dzser tevékenység 1 évre történô
ellátására. (A részletekrôl a 14.
oldalon, illetve a település hivatalos honlapján: a www.algyo.hu-n
tájékozódhatnak.)
Az önkormányzat pályázni
kíván a Környezet és Energia
Operatív Program: KEOP6.1.0/A/09-11 számú „A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönzô kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
címû pályázati konstrukcióra.
A pályázat célja: a fenntartható
életmód és az ehhez kapcsolódó
viselkedésminták elterjesztése,
a lakosság és a fogyasztók környezettudatos informálása, közösségi
együttmûködések megvalósítása.
A megvalósítást az ökoiskola cím
birtokosaként az Algyôi Általános
Iskola végezné, a tervezett költség
4 millió 849.250 forint, a testület által jóváhagyott önrész pedig
242.463 Ft. A képviselôk egyúttal
döntöttek Környezetvédelmi Alap
elnevezésû elôirányzat létrehozásáról.
Korábbi döntés értelmében
szükséges a településen a geotermikus energia hasznosítása
az önkormányzati intézményekben és a távhô-ellátás a Bartók
Béla utcai 120 lakásos társasház
épületeiben. A testület egyetértett
azzal, hogy a geotermikus energia
hasznosítására tervdokumentáció
készüljön, valamint felhatalmazta
a TÜK Bizottságot, hogy a közbeszerzési szabályzatnak megfelelôen a tervek elkészítésére
vonatkozó közbeszerzési eljárást
készítse elô és indítsa meg.
Tervezik a csapadékvíz elevezetô rendszert Algyôn. A testületi
döntés értelmében a település
részeinek tervezésére árajánlatokat kér be megbontva az ajánlatokat engedélyes és kiviteli tervre.
Marad a régi név: Téglagyári tó
az új iskola mögötti tó régi-új elnevezése. A rekultivációt követôen
rendezett tavat az önkormányzat térítésmentesen használatba
adja az Algyôi Természetvédô
Horgászegyesület részére 1 éves
idôtartamra 2011. július 1-jei
dátummal.
Folytatás a 4. oldalon
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Üléseztek a képviselôk
Folytatás a 3. oldalról
Az együttmûködési megállapodás
megkötése folyamatban van.
A Tiszavirág utca út- és járdaépítése tart, a befejezési határidô:
június 30. Lakossági igény merült
fel a Tiszavirág és Bartók Béla
utca közötti úgynevezett „Gyevi
köz” aszfaltozására: a mûszaki
tervek szerint 4 méteres szélességben aszfaltburkolatot alakítanak ki, mindkét oldalán 1 méter
szélességû nemesített padkával,
csatlakozó kialakításával a Tiszavirág és a Bartók Béla utcai aszfalt
burkolathoz. A tervezett költség:
2 millió 801.000 forint.
Nem született döntés, így a testület 1 hónap múlva tárgyalja
az új iskola: az algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola kamera rendszer
bôvítésének ügyét.
Elfogadták a képviselôk a Borbála fürdôtôl induló távhôellátásról készült szakvéleményt.
A korábban elfogadott üzleti terv
alapján a GYEVIÉP NKFT. június
végétôl a járdaépítési programhoz szükséges térkövek gyártását
megkezdheti. A gyártást a tervek
szerint a jelenlegi Mázsaház területén épülô csarnokban végzik.

A beruházás révén lehetôvé válik
egymûszakos munkarendben napi
70–80 m2 térkô elôállítása több féle
sablonnal, több típusú térkô gyártásához. A fejlesztés megvalósításával a társaság tevékenységi köre
tovább bôvíthetô, külsô értékesítés
elindításával a nyereségorientált
vállalkozási tevékenység erôsíthetô.
A GYEVIÉP NKFT. tevékenységi körének változása, bôvülése
miatt szükségessé vált alapító
okiratának módosítása. Az új tevékenységek: víztermelés, -kezelés,
-ellátás, építési betontermék gyártása, vasáru, festék-, üveg-kiskereskedelem, fa-, építôanyag-, szaniteráru-nagykereskedés.
A testület jóváhagyta az AKTV
KFT. Felügyelô Bizottságának
Ügyrendjét.
Módosították a képviselôk
a Szivárvány Óvoda, az Algyôi
Általános Iskola, az Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát.
Herczeg József polgármester tájékoztatót tartott az elôzô ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl,
majd a döntéshozás zárt ülésen
folytatódott.
B.L.N.

Ajándék a gyermekeknek
Május hónapban rendszeresen
tervezünk olyan programokat,
amelyben minden gyermek megtalálja a neki megfelelô mozgásformát. Az óvodások minél
több formában tapasztalják meg
a mozgás örömét, annál egészségesebb felnôttekké válnak.
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány ebben az évben is megrendezte a sportmajálist. Óvodásaink
aktívan bekapcsolódtak a programokba .A kimerítô versenyek után
minden gyermeket vendégül lát-

tunk, a majálisra jellemzô virslivel
és üdítôvel.
Május 25-én délelôtt nagy izgalommal készültünk a szivárvány
óvodásokat mozgósító sportnapra.
Az udvar megtelt élettel, mind
a nyolc csoport versenyjátékokon
mérte össze erejét. Köszönjük a meglepetést Algyô Sportjáért Közalapítvány elnökének Bajúsz Jánosnak.
A gyerekek örömmel vehették
birtokukba az új kis kerékpárokat,
labdákat.
Szivárvány Óvoda dolgozói

Megújult a Szivárvány Óvoda
Óvodánk helyiségei új nyílászárókkal szépültek. A munka még húsvét
elôtt kezdôdött és a tervszerû ütemezésnek köszönhetôen május közepén megtörtént az átadás. A csopor-

tok tudatos átszervezése és a szülôk
megértô együttmûködése segítette
a munkával járó esetleges nehézségek áthidalását. Az együttmûködés
eredménye a megszépült óvoda.

Gyermeknap Algyôn
A gyermeknapot idén május 29-én
rendezték meg a szabadidôközpontban. Az Egyesített Szociális
Intézmény minden dolgozója
aktív résztvevôje volt az eseményeknek. Sátrunkban különféle
programok közül választhattak
a gyerekek. Volt arcfestés, lufi
hajtogatás, mézeskarika fûzés,
hajfonás és tetoválás. A mozgékonyabbak 2 ugráló-várban hancúroztak. Frissítôt is osztottunk
a nagy melegben.
Az Algyôi Nyugdíjasklub jóvoltából kicsik és nagyok lángossal
csillapíthatták éhségüket. Munkájukat ezúton köszönjük!

Rajzversenyt is hirdettünk,
melyen 18-an indultak. A kedvenc
meséjükrôl rajzoltak a résztvevôk.
Két kategóriában hirdettünk
eredményt, mely a következôképpen alakult: az óvodások közül: 1.
Molnár Barbara, 2. Balogh Lili,
3. Bíbor Mirtill Virág; az iskolások között 1. Nagy Olga, 2. Barta
Dzsenifer, 3. Gábor Zsófi.
Köszönjük az Elektrotech
Kereskedelmi Kft. felajánlását is,
munkatársainak pedig az ajándékok kiosztásban való segítséget!
Egyesített Szociális Intézmény
dolgozói

Ovis hírcsokor

Délelôtt: játék, délután: szülôi
értekezlet. Június 15-én (szerda)
délelôtt 10 órakor játszó délelôttre
várjuk az új kiscsoportosokat,
a szüleikkel együtt. E vidám
délelôttön megismerkedhetnek
az óvodával és az óvó nénikkel,
dajka nénikkel.
Ugyan ezen a napon délután
16 órakor SZÜLÖI ÉRTEKEZLETRE várjuk a szülôket!
*

Díjfizetés. Óvodai étkeztetés
térítési díjainak befizetése 2011
évben – legközelebb: július 5.
(kedd).
*
Nyári szünet. Idén augusztus
1–31. között lesz a nyári nagytakarítás és karbantartás óvodában.
Ebben az idôszakban az óvoda
zárva tart, a gyermekeket szeptember 1-jétôl várják az algyôi
óvodában

Gyermeknap az óvodában
Gyönyörû napsütéssel és jó hangulatot keltô zenebonával kezdôdött május 25-én a délutáni
gyermeknap a Szivárvány Óvodában. A kispajtások önfeledten
játszottak, kíváncsian húztak zsákbamacskát, jóízûen ettek-ittak, és
izgalommal várták a Szivárvány
Óvoda Meseszínházának elôadását. „Az aranyszôrû bárány”
címû magyar népmesét elevenítették meg az óvodapedagógusok.
A közönség apraja nagyja jókat
derült a tanulságos, de mégis

szórakoztató elôadáson. Mulatságos volt a lelkes óvó néniket
jelmezbe öltözve látni, akik elôadás módjukkal, hanghordozásukkal egybôl mosolyt varázsoltak
az arcokra. Természetesen a jól
megérdemelt taps sem maradt
el. Méltó megkoronázása volt e
mûsor a gyermeknapnak, maradandó élményt nyújtva ezzel minden résztvevônek.
Köszönjük szépen!
Ökrös Erika,
Réka édesanyja
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ZölDiák – zöld hírek
diákszemmel: Zöld napok
„A természetben a maga helyén minden egyenértékû, egyenjogú, legyen
az akár a legparányibb légy dongása,
vagy a Vezúv kitörése. E hatalom
birtokában nincs sem megvetni - sem
letaposnivaló, s ez nagyon is érdekünk.” – Herman Ottó
Az európai államok 1902-ben
egy, a mezôgazdaságilag hasznos madarak védelmét szolgáló
egyezményt írtak alá. Még ebben
az évben Chernel István, a híres
ornitológus szervezte meg elsô
ízben a Madarak és Fák Napját. Az ünnep hivatalos bevezetésére csak néhány évvel
késôbb került sor Herman Ottó hathatós
közremûködésével,
amikor gróf Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi
miniszter körrendeletben írta elô
minden iskola számára a Madarak és Fák
Napjának megünneplését.
Ezeken a napokon a gyerekek
fákat ültettek és ápoltak, madárodúkat helyeztek ki és takarítottak,
akadályversenyeken, vetélkedôkön, kirándulásokon vettek részt,
újságcikkek, könyvek és plakátok
emlékeztek és emlékeztettek
a természet védelmére. A XX.
század elsô felében a Madarak és
Fák Napja kedvelt és türelmetlenül várt, évi rendszerességgel
megrendezett ünnepe lett elsôsorban a tanuló ifjúságnak.
Ma már több, mint két tucat
„zöld” nap hívja fel a figyelmet
a speciális környezeti problémákra. Így például március
22: A Víz Világnapja 1993-tól,
november 27: „Ne vásárolj semmit!” nap 1992-tôl, június 5: Környezetvédelmi Világnap 1972-tôl,
április 22: a Föld Napját 1970ben ünnepelték elôször. A felsorolásból kitûnik, hogy a Madarak
és Fák Napja mintegy 70–90 évvel
korábbra datálható, mint a többi
zöld ünnep.
Az 1800-as évek nagy természetátalakítása – például folyósza-

bályozások, mocsárlecsapolások,
erdôirtások, újabb és újabb területek mûvelésbe vonása – katasztrofális hatással volt az élôvilágra.
Egy évszázaddal késôbb a helyzet
jelentôsen megváltozott: felfedeztük az Északi- és a Déli-Sarkot, eljutottunk a Föld legmagasabb és legmélyebb pontjára,
megtanultunk repülni és víz alatt
létezni, a Föld túlsó végén élôkkel akár séta közben beszélgethetünk, a levélváltás másodpercek
kérdése, szénhidrogén hajtotta
jármûveinken órák alatt tehetünk meg korábban hónapokat,
vagy éveket igénylô utakat, embert küldtünk
a Holdra (és vissza
is hoztuk). Ami
viszont mit sem
változott, hogy
önzô módon éljük
fel a pótolhatatlan erôforrásokat
és nem akarjuk észrevenni, nem akarjuk
meghallani a figyelmeztetéseket. Százmillió évek során felhalmozott kincseket herdálunk el
évtizedek alatt; élvezzük az élô és
élettelen környezetünk nyújtotta
javakat, életfenntartó és egyéb
szolgáltatásokat. Hisz oly természetes, hogy oxigéndús levegôt
szívunk be és az általunk kilélegzett szén-dioxid nem halmozódik
fel a légkörben. Vajon eszünkbe
jut-e, hogy ez a bioszféra, az erdôségek és a tengeri növényzet
szolgáltatása? És ingyenes! Talán
ezért nem becsüljük…
Hát jusson eszünkbe legalább
most – a legpatinásabb zöld ünnepen –, a Madarak és Fák Napján, amely itt Magyarországon
született egy évszázada. És jusson eszünkbe, hogy a vadon élô
növény- és állatfajok kipusztulásának ütemét már nem években,
nem is hónapokban, vagy hetekben, nem napokban, hanem órákban és percekben mérik…
Forrás: greeninfo.hu
Szûcs Lilla és Boldizsár Anna 8.b
osztályos tanuló
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Madarak és Fák Napja
Iskolánk hagyományainkhoz
híven, ebben a tanévben már 11.
éve szervezte meg az alsó tagozatos tanulók részére a „Csak együtt
létezhetünk” címmel meghirdetett
megyei szintû természetismereti

Laura 4. osztályos tanulónk; III. lett
a Nyitnikék.hu csapat: a hódmezôvásárhelyi Németh László Általános
Iskola és Gimnázium. Játékos feladatokban I. helyezett lett a Széncinegék csapat a hódmezôvásárhelyi

vetélkedôt, mely a Madarak és Fák
Napjához kapcsolódott. Csongrád
megye általános iskolából 13 csapat nevezett a május 13-án pénteken rendezett versenyre. Minden
csapat elôzetes feladatként készült
az év fájából, a tiszafából és az év
madarából, a széncinegébôl; a csapatok nevüket kitûzôként hozták,
valamint hangszereket természetes anyagokból.
A komplex tanulmányi versenyen
I. helyezést ért él a Széncinegék
csapat: hódmezôvásárhelyi Szent
István Általános Iskola, II. helyezett lett az Algyôi Általános Iskola
Árvácskák csapat: Lantos Szabina
2.a, Pipicz Dominika 3.b és Szekeres

Szent István Általános Iskolából, II.
lett az Ördögfiókák csapat: ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda,
III. lett a Csivit csapat: Domaszéki
Bálint Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.
A pedagógusoknak köszönjük
a felkészítô munkát. Köszönet a verseny lebonyolításhoz nyújtott támogatásáért a Homokháti Iskolaszövetségnek (Mórahalom), a Hunniareg
Pedagógiai Intézetnek (Szeged) és
az Algyôi Általános Iskolának.
Szebeni Lászlóné és Szivacski
Angéla szervezô pedagógusok

Erdei iskola a Mátrában
Az 5. a és 5. b osztály május 9–13.
között erdei iskolában vett részt
a Mátrában. Az osztályfônökök:
Retkes Zsolt, Malustyik Mihályné és
Hegyi Gabriella tanárnô, valamint
Szaniszló Varga Attiláné szülô kísért
el bennünket. A szálláshelyünk
Parádfürdôn volt a Muskátli vendéglôben. Meglátogattuk a Rákóczi fát, amit tízen értünk körbe.
Állítólag ehhez a fához kötötte
Rákóczi Ferenc a lovát. Ez a fa
kb. 300 éves, 9,5 m az átmérôje,
40 m-es a lombkoronája. A leghosszabb túránk 20 kilométeres
volt, 3 kis falun: Mátraszentimrén,
Mátraszentlászlón és Mátraszentistvánon keresztül egészen Ágasvárig, majd vissza egy patak menti
ösvényen. Az Ilona-völgyi vízesés
felé menet foltos szalamandrát

is láttunk. Kékes tetôn jártunk,
ahonnan gyönyörû táj tárult
elénk. Ezután a Sástói kilátóhoz
mentünk. 51 méter magas volt
a kilátó, tengerszinttôl 510 méter.
Nagyon tetszett az erdei iskola, és
köszönjük, hogy az iskola alapítványa is támogatta a programot,
a részvételi díjunk 30%-át fizette.
Németh Éva és Márta Csenge 5. b
osztályos tanulók
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Sport és egészség

Európai Bajnokságokon debütál az algyôi cselgáncsos
Az algyôi Kormányos Erik (Szegedi
Judo SE) még az Európai Bajnokságokra is kijutott, mint fiatal cselgáncs versenyzô. Noha Zágrábban
és Teplicében nem sikerült pontot
szereznie, Ploestyben a 7. pont-

szerzô helyet érte el. A Diákolimpiában súlycsoportjában I. helyezett
lett, míg a Nemzetközi Budapest
Kupán ezüstértemet szerzett.
INFO: www.algyo.hu, www.judoinfo.hu, www.szjse.uw.hu

V. Szarvasi gyermek úszóverseny
Az Algyôi Úszó Közhasznú Egyesület (AÚKE) úszói a Szarvason
megrendezett úszóversenyre utaztak május 7-én szombat reggel.
Szarvason erôs mezônyben mérték össze tudásukat úszóink.
Eredmények: 50 m gyorsúszásban: 8. Molnár Anna (2003), 9. Síkhegyi Luca (2002), 12. Tóth Kása
Bence (2003), 16. Karasz Bence
(2002), 16. Vincze Zsombor (2003).
100 m gyorsúszásban: 6. Kiss
Robert (1999), 6. Rózsa Alex (2000),
7. Gyursánszki Bence (2001), 8.
Rózsa Evelin (1997), 8. Bodó János
(2000), 10. Csarnai Martin (2000)
11.Vidács Bianka(2001), 11.Temkó
Bence(1996), 14. Gyôrfi Dávid
(1997), 17. Szutor Erik(1998). 50
m hátúszásban: 8. Molnár Anna

(2003), 9. Tóth Kasa Sára (2005),
11. Szalontai Regina (2003), 13.
Síkhegyi Luca (2002), 14. Tóth
Kása Bence (2003), 16. Karasz
Bence(2002), 18. Szutor Adél
(2004), 20. Mészáros Dóra (2005),
Mészáros Eszter (2001) versenyen
kívül. 100 m hátúszásban: 5.
Kiss Robert (1999), 5. Bodó János
(2000), 6. Rózsa Evelin (1997), 7.
Rózsa Alex (2000), 8. Vidács Bianka
(2001), 8. Gyôrfi Dávid (1997), 9.
Csarnai Martin (2000), 10. Temkó
Bence (1996). 4*50 m. fiú gyorsváltó: 7.Algyô fiú váltó tagjai:
Rózsa Alex (2000), Bodó János
(2000), Csarnai Martin (2000),
Gyursánszky Bence (2001).
Edzôk: Zsura Brigitta, Magosi
Krisztina, Zsura Zoltán.

Sportmajális
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány szervezésében az algyôi
Sportközpontban május 7-én rendezték meg a települési sportmajálist. A gyerekek futva érkeztek.
Játékos vetélkedôkön vettek részt
(szivacskézilabda, 11-es rúgó,
kötélhúzás, hulla-hopp karikázás,
ugráló kötelezés, gólyalábazás).
A felnôttek kispályás labdarúgó
torna keretében mutathatták be
tudásukat.
A mérkôzések és a vetélkedôk
szünetében színvonalas bemutatókat – küzdôsport és CDC tánciskola bemutatóját - tekinthettek
meg a résztvevôk.

A legkisebbek az ugráló várban
játszhattak egész nap.
A felnôtt kispályás torna végeredménye: 1. Tili-toli, 2. Golyóbis, 3. KSZV, 4. Radream, 5.
Templom. Legjobb kapus: Tatár
Árpád (Radream ), legjobb játékos: Bogdán Péter ( Tili-toli).
A 11-es rúgó verseny végeredménye: felnôtt gyôztes Suti János,
gyermek: Molnár Szabolcs.
Támogatók: Algyô Nagyközség Önkormányzata, GYEVIÉP
NKFT., ASK, Algyôi Általános
Iskola, Gyevitur Kft.
Magosi Krisztina
és Makra Zsolt
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Ladacross: Berkes István
a dobogón kezdte az évet
A 2011-es éves ladacross bajnokság elsô futamát május 1-jén Pusztaottlakán rendezték. A versenyt
megelôzô napon a szerelô még
viaskodott a technika ördögével,
hogy az autó készen álljon a megmérettetésre. Végül az algyôi Berkes István az elsô helyen kezdte
az évet.
További információk – Berkes
István ladacross versenyzô mobiltelefon számán:70/317-7097,
e-mailben: bery81@freemail.hu,
honlapon: www.algyo.hu.

Taekwondo és hapkido: Nemzetközi elsô helyezés
Az algyôi Tari Viktor már 4 éves
kora óta a taekwondo szerelmese.
Sportol és edz, miközben orszá-

gos és nemzetközi eredményeket
mutat fel. A hódmezôvásárhelyi
Máté Taekwondo és Hapkido

Közhasznú Egyesület algyôi sportolója a Budapesten idén március
26-án megrendezett XI. Országos
Diákolimpia és Engrich Mariann
Emlékversenyen ifjúsági IV. korcsoportban (14–17 évesek) az elôkelô II. helyezést hozta haza, míg
az április 16-án, a 7 danos GM.
Choi Kil Bong nagymester jelenlétében megrendezett elsô nemzetközi Nyílt Magyar Hapkido
Bajnokságon három nemzet 125
versenyzôje közül I. helyezést ért
el. Ajánlott oldal: www.matetaekwondo.hu

Labdarúgó Megyei Diákolimpia döntô Mórahalmon
A fiatalabbakból álló algyôi csapat
jól helytállt az erôs mezônyben.
Eredmények: Algyô – Üllés 0–2,
Hmv.–hely 13, Makó 0–2. Ezzel
a csapat a 7. helyen végzett.
A csapat tagjai: Tóth Norbert, R.
Nagy Imre, Molnár Szabolcs, Molnár
Gergô, Pál Máté, Belovai Krisztián,
Bozóki Richárd, Major Ernô, Kiss
Levente, Pajkó Gergô, Pap Dániel,
Bús Tamás.

Május 18 -án a Szegeden rendezett Magyarország – Szerbia
NB II-es barátságos mérkôzésre
is kilátogattak az algyôi diákok
Varga Ágnes és Magosi Krisztina
vezetésével. A magyar válogatott
5–1-es gyôzelmet aratott, melyben pályára lépett Makra Zsolt,
az algyôi gyermekek fociedzôje.
A meccs végén közös fénykép
készült a válogatottal.
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Épül a termálmedence
Mi épül a Borbála fürdôben?
A fürdôkomplexum építkezésének második üteme a külsô
medencék, a külsô strandrész
kialakítását tartalmazza. Ennek
legelsô medencéje egy 15 X 15
méteres, a Borbála fürdô gyógyvizével üzemelô ülôpadkás termálmedence. A medence mélysége
átlagosan 80cm, mûködtetése
pedig töltô ürítôs jellegû. Ez mit
jelent? A medencét naponta töltik
majd föl friss tiszta vízzel, a nyitva
tartás végén pedig leürítik és
a medencét takarítják. A medence
töltésére azt a termálvizet használjuk, amelyet 2009-ben nyilvánítottak gyógyvízzé. A medence
megépültével a gyógyvíz gyógyászati célból történô felhasználására nyílik lehetôség, hiszen
a medencefürdô az OEP által is
finanszírozott gyógyászati tevékenységnek számít.
Mire jó a Borbála fürdô vize?
A gyógyvíz jellegét tekintve
hasonló paramétereket mutat
a délalföld többi gyógyvízével.
A víz vizsgálatok alapján a víz
oldott ásványi anyag tartalma

2000 mg/l, jellege nátriumhidrogénkarbonátos, fluoridos
termálvíz, magas metakovasav
tartalommal. A víz hôfoka 68
Celsius fokos. A víz 1600 méteres mélységbôl kerül a felszínre,
percenként 600 literes hozammal.
A gyógyvízzé minôsítés kapcsán
a víz hatását mozgásszervi megbetegedések esetén vizsgálták, igen
jó hatásfokkal.
Lesznek e élményelemek
a medencében? A medence tartalmaz majd vízzel üzemelô, olyan
elemeket, melyek a víz jellegét
nem változtatják meg, nem habosítják, és nem dúsítják fel a vizet
levegôvel. Mint például lágy
oldalmasszázs, enyhe víznyomással üzemelô nyakzuhany stb. De
a tervek szerint maga a medence
vize is tartalmaz élmény hatást.
Olyan befúvó rendszert építenek
be, melynek eredményeképpen
a medencetéren belül kettôs
hôhatás érvényesül. Ez azt jelenti,
hogy az egyik oldalon 34–35
Celsius fokos a medence vize,
ellenben a másik oldalon ez akár
a 38–39 Celsius fokot is elérheti.

Iskolai sporthírek
Szépen szerepeltek az alsós gyerekek a kistérségi versenyen,
mindegyik csapatunk a II. helyezett lett. Kicsiknek nem lehetett
továbbjutni, csak a II. korcsoport
juthatott tovább a megyeire, ahol
a fiúk IV., a lányok IX. helyet
érték el. I. korcsoportosok: Belovai László 2.b, Demecs Botond 2.a,
Major Ernô 3.a, Molnár Tamás 2.b,
Nemcsok Dávid 1.b, Szabó Dániel
2.b, Szekeres Márton 3.b, Szula
Péter 2.b, Balázs Anna 3.a, Bodó
Réka 1.b, Kovács Angelika 2.a, Lantos Szabina 2.a, Péter Fanni 2.a, Szekeres Rebeka 1.b, Zakar Zsanett 2.b.
II. korcsoportosok: Bálint Márk
5.a, Belovai Krisztián 3.a, Bodó
János 5.a, Demecs Bálint 4. osztály,
Kiss Roland 5.a, Nemcsok Balázs
4. osztály, Rózsa Alex 4. osztály,
Bukor Anna 3.b, Gábor Zsófia 4.
osztály, Jaksa Vivien 5.a, Molnár
Viktória 4.osztály, Szekeres Anna 4.
osztály, Tóth Vanessza 4. osztály.
A Csongrád Megyei Diákolimpián
egyéni versenyben Bodó János III.
helyezett lett. Köszönet a szülôk-

nek a megértésért, Jaksa Zoltánnak
a szállításért és Herczeg József polgármester úrnak a támogatásért.
Cora Futófesztiválon május
15-én hagyományainknak megfelelôen 20 fôvel, mi is lefutottuk
a távot.
Egészséghéten dr. Mikulán
Rita sportorvos, a SZTE JGYPK
Testnevelés és Sporttudományi
Intézet adjunktusa elôadásában
a mozgás fontosságáról, egészségmegôrzô szerepérôl szólt.
Ezt az új kezdeményezést Magosi
Krisztinának, Iván Zsuzsannának,
Leléné Gonda Irénnek köszönjük.
A sport és mozgás beépül
az iskolánk mindennapjaiba.
A versenyeztetést egymásra
építve, fokozatosan szoktatjuk
a gyerekeket, osztály, iskolai, kistérségi versenyeken át jutnak el
a nagyobb versenyekre. A rendszeres edzésekkel, a versenyekkel
és önértékelésekkel egyre sikeresebb emberkékké válnak. Hírnevünk is egyre jobb a sportterén!
Varga Ágnes testnevelô

Mikor veheti igénybe a Borbála
közönsége ezt a medencét? Nyár
közepére számíthatunk arra hogy
befejezôdik az építés. A közönség
rövid próbaidôszak után, várhatóan
június végén, vagy július elején fürdôzhet elôször az új medencében.
Zsura Zoltán fürdôvezetô

Ki veheti igénybe a medencét?
A víz hôfokából, valamint jellegébôl eredôen a 14-évnél idôsebbek látogathatják majd ezt
a medencét. Mivel cél a pihentetés, a gyógyítás, nem engedélyezik
a hangos csapkodást, labdázást,
az ugrálást.

A NAT által akkreditált mintavétel
Mintavétel körülménye: B-68 termálkút üzem közebeni állapotában, folyamatos szivattyú mûködés mellett történt a mintavétel.
mg/l

mg eé/l

Thán %

mg/l

mg eé/l

Thán %

nátrium

Kation

537

23,35

96,45

nitrit

Anion

<0,02

0,00

0,00

kálium

5,4

0,14

0,57

nitrát

<1

0,00

0,00

lítium

0,049

0,01

0,03

klorid
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1,37

6,00
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1,86

bromid

0,3

0,00

0,00

kalcium

3,7

0,18

0,76
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0,11

0,00

0,00

magnézium

0,9

0,07

0,31

fluorid
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0,09

0,39
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0,01
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<10

0,00

0,00
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0,007

0,00

0,00

szulfid

<0,1

0,00

0,00

foszfát

0,9

0,03

0,12

0

0,00

0,00

karbonát
hidrogén- karbonát
összesen:

555,3

24,21

100,00

összesen:

1305

21,4

93,49

1356,7

22,89

100,00

1912
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Szabad széndioxid
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471

mg/l

Korróziós index

mg/l
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mg/l[SiO2]
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70
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0
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1350

mg/l
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<0,5

µg/l
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Króm

<2
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Bepárlási maradék 180oC
Összes oldott ásványi
anyag
KOIps

4,6
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<2
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TOC
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mg/l

Ólom

<2

µg/l

Fenolindex

16

µg/l

Réz

<10

µg/l
C
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<2

µg/l

Víz hômérséklet

68,6

o

Cianid

<5

µg/l

Környezeti hômérséklet:

3,9

o

C

Túra a Péteri-tóhoz
Április 16-án az Algyôi Általános Iskola tanulói a Péteri-tóhoz
mentek kirándulni. A Kiskunsági
Nemzeti park szakembere, Albert
András vezette a túránkat, amin
50 alsós és felsôs diák, valamint
4 pedagógus vett részt. Reggel 8
órakor indultunk az iskola elôl és
egy órás utazás után megérkeztünk a tóhoz. A hasznos séta közben sok-sok madarat és érdekességet láttunk, illetve hallottunk
András bácsitól. A sok madár
közül láttunk récéket, hattyúkat,
szürke és vörös gémeket. Utunk
során András bácsi felhívta
a figyelmünket a part mentén
egy vidralakra, és kikotort mezei
pocok alagutakra. Megpihentünk

egy kilátónál, itt meguzsonnáztunk és csodáltuk a táj szépségét.
Ezután újra nekivágtunk a túra
útvonalának. 11 órakor visszaérkeztünk a buszhoz, majd indultunk haza. Útközben megálltunk
az új Móra Ferenc híd nyílt napján. Itt lementünk a híd lábához.
Ezt követôen sétáltunk a hídon
és az alsós gyerekek interjút
adtak a Szegedi Városi TV-nek.
Ezután siettünk vissza a buszhoz
és eredeti úti célunk felé vettük
az irányt. 13 órakor visszaérkeztünk az iskolához. Nagyon élveztük a kirándulást és köszönjük,
hogy elmehettünk!
Tösmagi Annamária és Kotogán
Sándor 8.a osztályos tanuló
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Iskolai hírek

Iskolai határidônapló
Június
10. 8–11.00 Teremdíszítés.
10. 17.00 Ballagás.
13. PÜNKÖSD – ünnep.
14. Tanítási nap. Órarend szerinti
tanórák. Zöld kártya, zöld levél
jutalomút Pécsre (3.b, 6.b osztály).
Utolsó tanítási nap.
14. 14.00 Lovasklub foglalkozása
az IPR keretében elôzetes egyeztetés alapján.
15. DÖK nap. Tanítás nélküli
munkanap. Napközis zöld jutalomút Ópusztaszerre.

30. 17.00 Óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére „Vackolás”
program az új iskolában a leendô
elsôsöknek és szüleiknek
(Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola Algyô, Sport u. 5.).
Tanítási hetek május-június
hónapban:
május 30.–június 3.
B hét
június 6–10.
A hét
június 14–15.
B hét
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu weboldalon is.

Tovább, tovább…
A 2010/2011. tanévben 43 végzôs,
vagyis 8. osztályos tanuló fejezi
be általános iskolai tanulmányait.
A végzôsök 37%-a gimnáziumban,
47%-a szakközépiskolában, 16%-a
pedig szakiskolában folytatja
tanulmányait. A tavalyi adatokhoz

képest 11%-kal nôtt a gimnáziumban továbbtanulók száma, akik
közül 3 tanuló a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnáziumba nyert felvételt.
Almásiné Császár Piroska igazgató
helyettes

Dobogós helyek a területi szavalóverseny
Az Algyôi Általános Iskola humán
munkaközössége március elején
rendezte meg a szavalóverseny
iskolai fordulóját a felsô tagozaton. Huszonhat tanuló jelentkezett
szebbnél szebb verssel. Az eredmény a következô lett: az 5.-6.
évfolyamon I. helyezést ért el Tóth
Adrienn 6.a, II. helyezés Bozóki
Richárd 6.a és III. helyezés: Portörô Dorina 5.a; a 7.-8. évfolyamon
I. helyezést ért el Kalcsú Tünde 7.
osztály, II. helyezés: Furka Barbara
7. osztály és III. helyezés: Szûcs
Lilla 8.b; különdíjban részesült
Fendrik Klaudia 7. osztály és Molnár Krisztián 8.b osztályos tanuló.
Felkészítô tanáraik Ficsórné Réti
Emese, Janek Erzsébet, Papp Leonóra
és Újváriné Lôrincz Tünde voltak.

A területi fordulót Üllésen,
a Fontos Sándor Emléknapon
rendezték, melyre évfolyamonként egy-egy tanulót neveztünk
be. Portörô Dorina, Bozóki Richárd,
Kalcsú Tünde, Szûcs Lilla képviselte
iskolánkat. Kalcsú Tünde I. helyezett lett (felkészítô tanára Papp
Leonóra), Szûcs Lilla pedig III.
helyezést ért el (felkészítô tanára
Újváriné Lôrincz Tünde).
Kalcsú Tünde 7. osztályos tanuló
a területi szavalóversenyen elért
I. helyezéséért továbbjutott
a megyei versenyre, melyet Szentesen szerveztek meg. Csongrád
megye huszonhárom legjobb
versmondója indult a 7–8. osztályos kategóriában. Tünde IV.
helyezést ért el.

Helyesírási verseny
Az Algyôi Általános Iskola októberben rendezte meg a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulóját. Ennek eredményeként a Mórahalmon megrendezett
területi fordulón Szaniszló Varga
Erzsébet 5. b (felkészítô tanára
Papp Leonóra), Kalcsú Tünde 7.
(felkészítô tanára Papp Leonóra)

és Kotogán Sándor 8. a (felkészítô
tanára Újváriné Lôrincz Tünde) osztályos tanuló képviselte iskolánkat.
Szaniszló Varga Erzsébet IV., Kalcsú
Tünde pedig II. helyezést ért el.
Kalcsú Tünde bejutott a megyei fordulóra, ahol kiderült, hogy Csongrád megyében a 7. évfolyamon ô
a második legjobb helyesíró.
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Programkavalkád: a Víz Világnapjától a Föld Napjáig
Egy hónapos rendezvénysorozatunk idén is a Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartott, központi témája most a „Dél-Alföld
növény- és állatvilága” volt.
Túráztunk a Péteri-tónál, kerékpároztunk a Tisza töltésén a Móra
Ferenc hídig, ellátogattunk az állatmenhelyre, a gyerekek elhozták
kedvenc állataikat az Állatkiállításunkra, jártunk a SZTE Juhász
Gyula Pedagógusképzô Kar
„Tudástár” elnevezésû természetismereti kiállításán. A CSEMETE
Természet és Környezetvédelmi
Egyesület szakemberei elôadást
tartottak a dél-alföld növényeirôl
és állatairól. A faluházban fórumot
szerveztünk április 19-én, melynek
meghívott szakemberei – Németh
László biológus, Nagy Ferenc az AlsóTisza vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság szakembere
és Ludányi Attila, az önkormányzat
környezetvédelmi mérnöke – válaszoltak a gyerekek kérdéseire.
Az óvodások, a családok és
az osztályközösségek munkáiból kiállítást rendeztünk a Sárga
és a Fehér iskola folyosóján.
Az óvodások számára meghirdetett pályázatunkra nagyon szép
rajzok érkeztek be a következô
ovisoktól: Szabó Blanka Napsugár,
Farkas Maja, Molnár Adélia, Belovai
Noémi, Bodó Lilla, Molnár Csinszka,
Virág Zétény, Pácza Dániel – Süni
csoport; Szutor Adél, Takács Fanni,
Janecskó Tamara – Katica csoport;
Canjavecz Panna, Major Adrienn,
Radu Jázmin, Molnár Barbara,
Üveges Gabriella – Napraforgó csoport; Molnár Loretta, Szilágyi Kira,
Tóth-Kása Sára, Sándor Alexandra,
Balogh Lili, Mészáros György, Süli

Lóránt – Micimackó csoport, akik
mindannyian emléklapot kaptak
és meglepetésben részesültek.
Április 20-án, az egyhónapos
rendezvénysorozatunk zárónapján sokrétû, izgalmas feladatokat
oldottak meg a gyerekek a szabadban: például a Tisza árterében a tanösvényen, a Piac-téren.
A vetélkedô befejeztével közösen
énekeltük el a Tavaszi szél vizet
áraszt címû dalt, melyet citerán
kísért: Jaksa Vivien 5.a, Horváth
Viktória 1.a, Tóth Vanessza, Horváth Laura, Országh-Sugár Ádám és
Demecs Bálint 4. osztályos tanuló,
felkészítette ôket: Gál Tibor.
A zárónap versenyén az osztályok 4 kategóriában versenyeztek
és az alábbi eredményeket érték
el: 1–2. évfolyamon: I. helyezett
lett 2.a osztály, II. lett az 1.a osztály, III. helyezést ért el a 2.b
osztály és IV. lett az 1.b osztály;
3–4. évfolyamon: I. helyezett lett
a 4. osztály, II. lett a 3.a osztály
és III. helyezést ért el a 3.b osztály; 5–6. évfolyamon: I. helyezett
lett az 6.a osztály, II. lett az 6.b
osztály, III. helyezést ért el az 5.b
osztály és IV. lett az 5.a osztály;
7–8. évfolyamon: I. helyezett lett
a 7. osztály, II. lett a 8.b osztály,
III. helyezést ért el a 8.a osztály.
Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány pénzjutalommal támogatja
az erdei iskola, illetve a tanév
végi tanulmányi kirándulásokat,
így az I. helyezett osztály 15000
forintos, a II. helyezett osztály
13000, a III. helyezett osztály
11000 és a IV. helyezett osztály
9000 forintos támogatást kapott.
Malustyik Mihályné, a Zöld Munkaközösség vezetôje

Régi iskola új névvel és új címen
Algyô Nagyközség Önkormányzat
Képviselô-testületének 76/2011.
(III.30.) Kt. határozata alapján
az Algyôi Általános Iskola neve
és székhelye 2011. július elsejétôl

módosul. Az intézmény új neve:
Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola; az intézmény székhelye:
6750 Algyô, Sport u. 5.

Nyári ügyelet és javító vizsga az új iskolában
A nyári iskolai ügyelet idôpontja: július 27. (szerda) 8 és
12 óra között, valamint augusztus
22-tôl munkanapokon 8 és 16 óra
között. Helye: új iskola épülete

– Algyô, Sport utca 5. Javítóvizsga
idôpontja: augusztus 25. (csütörtök) 8 óra. Helye: Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola, Algyô,
Sport utca 5.
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Algyôi tükör

Informatika versenyen
A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzô Iskola Vasvári Pál Tagintézménye informatika versenyén
az Algyôi Általános Iskola diákjai
közül is indultak. A számítógépes
ismereteiket elméletben és gyakorlatban is alkalmazniuk kellett.
Ezen a versenyen I. helyezést ért
el Kômûves Mariann 8.a, II. lett

Kun Szabó Klaudia 8.b és III. lett
Szalai Hetényi Enikô 8.b osztályos
tanuló. Az eredményhirdetésre
a szegedi iskolában került sor,
ahol a diákok értékes nyereményeket kaptak (mp5-lejátszót,
mp3-lejátszót, fotóalbumot).
A diákokat felkészítette: Kakuszi
Ildikó számítástechnika szakos
tanár.

„Szép Magyar Beszéd” verseny

A „Szép Magyar Beszéd” verseny nagy múltra tekinthet viszsza hazánkban. Péchy Blanka
színmûvésznônek 1960-ban
tett alapítványa indította el, és
az eltelt évtizedek során országos mozgalommá vált, az ifjúság
anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. Iskolánkban február 3-án rendeztük meg
a „Szép Magyar Beszéd” verseny
elsô fordulóját. A tanulók egy-egy
magyar szerzôtôl származó, szabadon választott prózarészlettel vagy
esszével készültek fel. Valamennyi
tanuló feladata volt, hogy szépen
és érthetôen olvassa fel a zsûrinek
a szabadon választott szövegét és
a helyszínen kapott idegen szöveget. A versenyzôk teljesítményének értékelésekor a bírálók
a szövegértést, a szöveghûséget,

hangképzést, hangsúlyozást
figyelték. A zsûri a tanulók meghallgatása és hosszas megfontolás
után a következô döntés hozta.
Az 5–6. osztályosok között: I.
helyezést ért el Csamangó Krisztián
6.b, II. lett Bezdán Dóra 6.a és III.
lett Bozóki Richárd 6.a osztályos
tanuló; a 7–8. osztályosok között:
I. helyezett lett Szûcs Lilla 8.b, II.
lett Kalcsú Tünde 7. osztályos és
III. lett Furka Barbara 7. osztályos
tanuló.
A Mórahalmon megrendezésre
kerülô kistérségi fordulón Szûcs
Lilla és Csamangó Krisztián képviselte iskolánkat. A rendkívül
erôs vetélytársakat felvonultató
versenyen a középmezônyben
végeztek.
Janek Erzsébet
magyartanár

Aranylázban
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium „Arany-láz”
címmel tehetségkutató versenyt
hirdetett a Csongrád megyei általános iskolák számára, melyre 6.
és 7. osztályos tanulók háromfôs
csapatait várták. A verseny témái
Arany János élete, a Toldi és
Arany balladái voltak. Iskolánkból két lelkes csapat is indult
Gyevi leányok és Arany leányok
néven, s szorgalmasan és örömmel készültek a megmérettetésre.
Az elsô forduló levelezô volt.
Az alapos felkészülés eredményeként a versenyre benevezô 32
csapatból iskolánk mindkét csoportja a döntôbe jutott, melyre
május 23-án került sor a Radnóti

Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Érdekes feladatokban, alapos tudást igénylô kérdésekben,
az eredményhirdetés elôtt pedig
izgalmas percekben volt részünk.
A Gyevi leányok tagjai: Furka Barbara, Kalcsú Tünde és Terhes Fanni
(7. osztályos tanulók) I. helyezést
értek el. Az Arany leányok, Czine
Renáta, Fendrik Klaudia és Rózsa
Evelin (7. osztályos tanulók) VI.
helyen végeztek. Mindannyian
könyvjutalomban részesültek,
az I. helyezettek pedig ingyenesen
vehetnek részt a 2011/12-es tanévben induló Radnóti Gimnázium
által szervezett felvételi elôkészítô
tanfolyamon. Gratulálunk!
Papp Leonóra felkészítô tanár
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Könyvajánló: a Szegedi Konzervgyár és Algyô
A Szegedi Konzervgyár Délmagyarország jelentôs élelmiszeripari vállalata volt. Mûködésének
60 éve alatt a térség kertészeti
termékeinek biztos felvevô piaca
volt. Az 1940-es megalapítása
után folyamatosan fejlesztette
a zöldség és gyümölcs feldolgozását. A termeléshez szükséges
létszám az 1950-es évek végéig
szegedi munkavállalókból biztosított volt. 1957-tôl Szeged város
ipara rohamos fejlôdésnek indult.
A konzervgyár számára a nyári és
ôszi szezonban nem volt elégséges helybeli munkáskéz.
A környezô települések
lakói számára is munkalehetôség kínálkozott.
Algyôiek a ’60-as évektôl
sokan vállaltak munkát
a konzervgyárban, akik
tartósan is ott keresték
kenyerüket. A három
mûszakos termelômunka biztos
megélhetési forrást jelentett számukra.
1979–1990 között Algyôn
konzervgyári telep is mûködött.
A barakképületben 20–30 fô

végzett nyersanyag-elôkészítést:
barackot feleztek, paprikát szeleteltek, késôbb konzervet is csomagoltak. Ez alkalmi jellegû munka
volt kezdetben. 1976-tól 23 személyt állományba is vettek és
folyamatos munkát is biztosítottak
részükre. Konzervek címkézése és
csomagolása jelentett feladatot.
A Bába és Társai Könyvkiadó
megjelentette: dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története 1940–2007. címû könyvét. A könyv történeti hûséggel
mutatja be a gyár belsô életét,
a termelés, értékesítés
szerkezetét és annak idôbeli változását! Bemutatja
a gyárban folyó munkát,
az elért eredményeket és
a kudarcokat is. Sok fénykép mellett a gyárban dolgozók – ezen belül az algyôi
telepeik neve is szerepel.
A könyv megvásárolható 2011.
júniusától Szegeden a Betûvetés
Könyvesboltban a Pulcz utca 14.
szám alatt. Ezen kívül a település
könyvtárában elôjegyezhetô és
megvásárolható.

Regionális Zöld Diákparlament Üllésen
Üllésen rendezték meg március
19-én a Dél-alföldi Zöld Diákparlament III. ülését. Az Algyôi Általános Iskola szervezte két évvel
ezelôtt az elsô regionális diákparlamentet, melynek témája „Energiaválság zöld diákszemmel”
volt. Idén az Üllés és Forráskút
Községek Közoktatási Intézménye
Fontos Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szervezte meg a dél-alföldi
régió általános és középiskolái számára a diákparlamentet. Az elsô
diákparlamenthez hasonlóan egy
témával, a vízzel kapcsolatban
hívták meg a diákképviselôket
együttgondolkodásra. A harmadik ülést Kutasi Levente, az Algyôi
Zöld Diákparlament és a régiós
diákparlament elnöke, Forráskút
polgármestere és az iskola igazgatónôje nyitotta meg. Az Algyôi
Zöld Diákparlamentet Mandász
Vivien 7. osztályos és Bíbor Máté
5.a osztályos tanuló képviselte,
kísérô pedagógusok Szivacski

Angéla és Koczka Ágnes. A diákparlamentre figyelemfelkeltô
plakátot készítettünk, felszólalásunkban pedig felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tiszta, egészséges
ivóvíz olyan kincs, amit a világon
nem mindenki birtokolhat. A 21.
században világméretû vízetikára
lesz szükség, mert ha idôben nem
lépünk, kevés lesz a fogyasztásra
alkalmas ivóvíz. Beszámoltunk
arról is, hogy a vízszennyezést
okozó emberi tevékenységek
egyik legfontosabb szennyezô-forrásának mindmáig a szennyvizek
tekinthetôk. Mindezek mellett
megoldási javaslatokat is felvetettünk. Így például: használjunk
ökoszappant!, Használjunk ökomosóport!, Kevesebb vegyszert
használjunk! A kert öntözésére,
a terasz és a járdák lemosására
használj esôvizet! A diákparlament lezárásaként az üllési iskola
erdei iskolájában elültettük közösen az év fáját, a tiszafát.
Mandász Vivien 7. osztályos tanuló
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Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 97,6 MHz-es
frekvencián, ahol a hagyományteremtô
mûsorral: Algyôi Magazinnal jelent-

Az Isten szeretet!
Az Ô akarata az, hogy egészséges légy!
Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségbôl!
Adj lehetôséget magadnak és gyere el Isten szent
jelenlétébe, ahol imádkozunk a gyógyulásodért-

kezik a szerkesztôség! A magazin minden hónap második hetének pénteki
napján lesz hallható 13.15 és 13.45 óra
között. A rádiómûsorban beszámolunk
a nagyközség életének legfontosabb
híreirôl, eseményeirôl, rendezvényeirôl.
Ajánlott oldal: www.promenad.hu.

Dr. Major József
Jogosult állatorvos
Algyô közigazgatási
területén rendel
Hétfôtôl péntekig:
7–9, 17–19 óra között.
Algyô, Géza u. 33.

ElôjEgyzéS cSirKérE!
Fehér húshibrid
2,5 kg 440 Ft/kg
Vörös és babos húshibrid
2 kg 500 ft/kg
Kettôs hasznosítású
1,5 kg 550 Ft/kg
Kistestû tojó jérce
1 kg 650 Ft/kg
Érkezik július 2-án szombaton
reggel 5 órakor
Koppasztás 100 Ft/kg
Érdeklôdni: Algyô, Berek u. 22.
Telefonszám: 62/267-093

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô Géza u. 1
Minden csütörtökön 16,30 órakor
Részvétel ingyenes
Szolgál Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Tel: 06-20/46-66-138
Email: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséretet Fróna Mihály vezeti
www.ksze.erg, Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.

MINDEN HÉTEN
HÉTFÔN, SZERDÁN
ÉS SZOMBATON
7–12 óráig
a Faluház elôtti parkolóban:
Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár!

Homlokzati és
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono
zást, külsõ, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
érdeklõdni
a 0630/9874060as
telefonszámon.

„REKVIEM”
TEMETKEzéSI
Az AlgyõI TEMETõBEN.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,

Fûnyírást,
kertrendezést,
lomtalanítást,
elhanyagolt
területek, épületek
takarítását, tisztán
tartását vállalom.

illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

Érdeklôdni:
+36-20/261-8959

Ebrendészeti feladatok
Algyô Nagyközség területén
az eb rendészeti feladatokat
Samu István látja el, telefonszáma: 06 20/315-7356.
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Megkérdezte a Hírmondó:

A termelôszövetkezetek története Algyôn (1.)

Piac lesz Algyôn?

1960: Kezdôdik a téeszek kora

Önálló képviselôi indítvánnyal
kezdeményezte Molnár Áron, hogy
Algyônek ismét saját piaca legyen.
– Választási ígéreteink között
szerepelt az algyôi piac ügye.
A Jobbik helyi szervezetében
Török Rita és Canjavec Tamás segítségével néztük meg, az Algyôhöz
hasonló településeken hogyan
oldották meg a helyi piac létrehozásának részleteit – vázolta
képviselôi kezdeményezése elôzményeit Molnár Áron.
–Az algyôiek véleményét is megkérdeztük – emlékeztetett a képviselô. A legtöbben mégis egy harmadikat, a Fazekas utcai glóbusz alatti
területet látják alkalmas helynek
– összegzett a képviselô. A Fazekas utca elônyei között fölsorolta,
hogy a terület máris körbekerített,
illetve áll ott egy olyan épület,
amely fölújítás után használható
lehet, akár még árusító helyként is,
így aztán a legkisebb összegbôl ott
lenne megvalósítható a piac.
–Az elsô lépésen túl vagyunk:
a képviselô-testület áprilisi ülésén
egyöntetûen támogatta a javaslatunkat, így a piac árusító asztalainak elkészítése elkezdôdhet.
A településüzemeltetési bizottság már a tervek elkészítésérôl
tárgyalt. A képviselôk júniusi
ülésén ismét terítékre kerülheta piac ügye. Úgy számítom, hogy
az augusztusi szombatokon már
a helyi piacra vihetik az algyôi
gazdák a kertjükben, földjükön
termelt zöldségbôl, gyümölcsbôl
az eladható fölösleget. Az eladói és
vásárlói igények megmutatkozása
után lehet eldönteni, mekkora
legyen az algyôi piac. Addig a specializációjáról is érdemes elgondolkodni, mert például hal, vagy
gomba árusításával a szomszédos
két városból is ide lehetne vonzani
a vevôket. A helyi termelôk helyzetbe hozása, az egészséges élelmiszerek kínálata mellett hamarosan lépéseket kell tennünk azért,
hogy bizonyos termékek helyben
történô feldolgozása is elkezdôdhessen. Bizakodással tölt el, hogy
Herczeg József polgármester is azon
van, hogy mezôgazdasági termékekbôl Algyô önellátását megszervezzük.
A. H.

Közös emlékezésre, az algyôi téeszek föltárására kéri és hívja
az algyôieket az önkormányzat. Az Algyôi Hírmondó kérdéseivel
segíti a múlt emlékcserepeinek összegyûjtését. Továbbra is várjuk
az emlékezôket és a korabeli fényképeket – az algyôi könyvtárba
(Kastélykert utca 63, telefonszám: 517-170), vagy a szerkesztôségi
e-mail címre: algyoihirmondo@gmail.com, vagy a községházán (Kastélykert utca 40., telefonszám: 517-517, 132-es mellék)!
– Kezdjünk társas gazdálkodást! Ezzel a fölszólítással járták
a falut a munkásôrök 1960 tavaszán – kezdi az emlékezést Bite
Vince, aki életének 26 évét töltötte
a különbözô algyôi termelôszövetkezetekben. – De sok mindenre
nem emlékszem ám már – mentegetôdzik. De élénk gondolko-

arra az idôre, mikor mindent
összevonnak: még éljen a nép,
ne haljon éhen. Erre ment ki
minden.
– Hogy jutott el Algyôre a téeszek
szervezésének a híre?
– Autóztatták a népet, lehetett
hallani. Máshol, az volt a módi.
Beszélték: a nagygazdák nyakára is

Termelôszövetkezeti zárszámadás után készült a csoportkép. A résztvevôk között Bite
Vince, kovács sándor (középen takarásban) és (elôtte) felesége, kovács sándorné.
Fotó: archív, Kovács Sándor tulajdona
dásból máris leckét ad, mikor
az életkorárát firtató kérdésre
feladvánnyal válaszol: – Tizenöt
év múlva leszek száz. – neveti ki
az idô múlását. A fél évszázaddal
ezelôtt történtek mélyen bevésôdtek a sorsába. Élénken él benne
a kép 1960 tavaszáról, az élete
teljében lévô gazdáról: a 34 éves
Bite Vincéhez is bekopogtattak
a városból jött agitátorok.
– Hogy éltek az algyôeik az ötvenes
évek végén, a hatvanas évek elején?
– Jól megéltünk a földbôl akkoriban. Az 1956 utáni években,
egészen 1960-ig, hagytak minket
gazdálkodni. Akkor már túléltük
a Rákosi-korszak padlássöpréseit, a beszolgáltatásokat. Kádár
engedett: mindenki csinálhatta
kedvére a földet, ahogy tudta.
A beszolgáltatást eltörölték, nem
kellett egy-két forintért odaadni
a terményt, a tejet. Mindenki úgy
adta vette, ahogy tudta. Mintha
ezt a pár évet möghagyták volna

addig mentek a népnevelôk, hogy
utóbb beadta a derekát mindenki.
Aztán Algyôn is megjelentek…
– Fehér ingben, fekete öltönyben
jöttek az agitátorok?
– Elôször egyetemisták gyôzködtek minket. Aztán jöttek a munkásôrök. Hosszú köpenyszerû kabátban, alatta az „agitátor botja”…
– A gépfegyver?
– Bizony, kivillant a „szûr” alól,
mikor leültek és szétnyílt a kabát.
Föl voltak fegyverkezve.
– Erôszakosan gyôzködtek?
– Elôször szépen beszéltek,
aztán mind erôszakosabban.
Akkor tanyán laktunk, Rákóczitelepen. Elsôsorban a férfiakat
zaklatták, hajtották. Mikor harmadnap is hiába jöttek, mert
a nejem azt mondta nekik, el
kellett otthonról mennem, szinte
kidobták a sarkából az ajtót. Egyre
csak azt kérdezték: „Miért nem
írják alá?”
– Mit szóltak mindehhez az algyôiek?

– Kézzel-lábbal tiltakoztunk.
Nem csoda! Én magam 16 holdon
gazdálkodtam. Nem mind saját földem volt ez, egy része haszonbérlet.
Általános szántóföldi növényeket
neveltem: lucernát, búzát, kukoricát. Ami a szántóföldön elôfordult.
– A gazdák miként érveltek, miért
nem lépnek be a téeszbe?
– Nem mondtuk, de rossz példa
volt elôttünk elég. Ott volt a nincstelenek „Új Élet” szövetkezete,
ami túl a Tiszán már az ötvenes
években megalakult. Ott a szögénységet láttuk: a nincstelenek
a kulák földekre mentek össze.
Mert az ötvenes években a kulákokra mentek rá: addig hajtották
ôket, míg le nem mondtak a földrôl, a szép gazdasági épületekrôl.
De hiába állították oda a nincsteleneket, nem haladtak egyik számról a másikra, csak küszködtek.
Még szerszámuk se volt, aratni se
tudtak. Így aztán megesett, hogy
a Varga Gyurka tanyája körüli
szép búzát a vihar lenyomta, de
nem bírtak vele, ezért a tanácsházáról jöttek, de a gátôr is oda
rendelt minket: a fiataljának, így
nekem is, kötelezô volt kaszával
megjelenni és aratni, de azonnal.
A kocsmárosokat, a borbélyt, mindenkit kihajtottak oda dolgozni:
utóbb annyian lettünk, hogy alig
fértünk. Aki nem tudott kaszálni,
az jött vellával, így gyûjtötte
össze, amit lekaszáltak. Azokat
kellett támogatni, holott volt
ölég bajunk nekünk magunknak
is. Hiába mondták a tanácsházáról jött emberek az összejöveteleken, hogy „majd jobb lesz, csak
csinálják a társas gazdálkodást”.
De mindenki úgy volt vele, hogy
jobb magamban: senki se parancsol, a dolgomat úgy intézem,
ahogy tudom.
– Mikor adta be a derekát?
– Nem lehetett ellenállni.
Nekem is volt egy szép muraközi
lovam, oda kellett adnom, kocsival együtt, meg az összes földet
– bemunkálva, mélyen fölszántva.
Mire kitavaszodott 1960-ban,
kocsi, ló, föld bent volt a közösben.
(Folytatjuk)
P. I.
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Olvasói levelek

Olvasói levél a falunapról
„Tisztelt Faluház dolgozói!
Mi szeretnénk reagálni a májusi
Hírmondóra, ami a Falunapokra
vonatkozik. Úgy látszik, hogy önök
még Algyôn kívül nem voltak más
falunapokon. Sajnos többen eljárunk
máshová mert azok elég színvonalasak. Csak nézzük meg Újszentivánt,
igaz rétesfesztivál de sokkal kisebb
település, de legalább vannak olyan
együttesek amiért érdemes elmenni.
Vagy Sándorfalva és még sorolhatnám.

Tisztelettel tartozunk Vida Zsuzsannának, míg ô volt a faluház
vezetôje akkor is nagyon jó volt, jó
együtteseket hívott.
Még külön kiemelnénk a lovasklub elnökét Bakos Istvánt. A mi
számunkra a lovasnapi programok
is minden évben nagyon jók és sok
jó együttesek és programok vannak.
Az nagyon jó, hogy kitették a falu
szélére, de legalább lenne értelme,
hogy az ember családostul kimenne.
Tisztelettel: Több család”
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Sikeres a falusi turizmus tanfolyam
Idén február közepén sikeresen
indulhatott el a panziós- falusi
vendéglátó, falusi turizmus és
szaknyelvi képzés, mivel kellô
számú algyôi jelentkezett a faluházban látogatható szakmai
továbbképzésre.
A tanfolyam eléggé szerteágazó:
megtanuljuk, hogyan kell vendégül látni, hogyan kell kialakítani
egy falusi turizmus vendéglátóhe-

Virágokat a ház köré, de milyen áron!?
Az odáig rendben van, hogy aki
a virágot szereti, rossz ember nem
lehet, de ha ellopja a másét, az csak
arra vall. Milyen lelke van annak
az embernek, aki virágot lop?
Nagyon szomorúan tapasztaltam
egyik délután, hogy az egyik utcai
ablakunk, külsô párkányáról elvitte
valaki a szívvel-lélekkel ápolgatott
virágaimat, ládával együtt. Ezt már
hallottam másoktól is és akkor is felháborított. A cél az lenne, hogy békében,
és ha lehet, szeretetben éljünk egymás
mellett. Nem bántani, meglopni ember
tásainkat, hanem BÉKÉBEN egymás

mellett élni, ha már egy településen
élünk. Amennyiben jót nem tudunk
tenni, nem betartani a másiknak! Mi
lesz így a világgal, ha ott ártunk egymásnak, ahol tudunk. Ez a viráglopás
nagyon felháborított. Bízom benne,
hogy elgondolkodnak azok az emberek, akik ilyen tettre vetemedtek, hogy
annak, akitôl ellopnak virágot, vagy
bármit, milyen érték az és milyen fájdalmat okoztak egy másik EMBERNEK. Nagyon jó néven venném, ha
ahogy ellopta, ugyanúgy visszalopná
az illetô a virágjaimat ládával együtt!
Kocsisné Kuk Ildikó

lyet, tanulunk fôzni, felszolgálni,
ismerkedünk a kertmûveléssel,
biokertészettel, állattenyésztéssel. Péntek délutánonként angol
nyelvet tanulhatunk. A második
félévben a számítástechnikával is
ismerkedhetnek azok, akik még
nem jártasak benne. 2012. februárban fogunk vizsgázni.
A tanfolyam részeként május
14-én megyejáráson voltunk,
melynek keretében ásotthalmi

falusi turizmussal foglalkozó
tanyákat járunk be. Elmondhatjuk: nagyon nagy élmény volt,
sokféle tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Jó hangulatúak szoktak lenni
a tanórák, remek oktatóink
vannak és nagyon közvetlen, jó
kapcsolat alakult ki közöttünk.
Elôadóink közül többen is foglalkoznak azzal, amit oktatnak.
Szerintem mindannyiunk számára egy jó döntés volt, amikor
beiratkoztunk erre a tanfolyamra.
A tanfolyam tanulói nevében:
Kocsisné Kuk Ildikó
*
Május 14-én egy busznyi, falusi
vendéglátó képzésben részt vevô
algyôi indult útnak, hogy használható, gyakorlati tapasztalatokat
gyûjtsön a környezô településekrôl. A képzést szervezô Katedra
Alapítványi Iskola szervezésében
Ásotthalmon és Ruzsán jártunk,
ahol öt különbözô szálláshelyadó,
illetve „falusi vendégasztal” szolgáltatást nyújtó tevékenységeit
ismerhettük meg. A kellemes hétvégét az ásotthalmiak vendégszeretete biztosította.
szkrita

Gondolatok egy Algyôn induló középiskoláról
Algyô az iskola beruházások,
fejlesztések korát éli. Az új általános iskoláról mindenki tud,
azonban az ultramodern épületkomplexum „árnyékéban”, a régi
iskola „romjain” is elindult egy
új iskola. Az új iskola neve Algyôi
Baptista Középiskola. Fenntartója
a Baptista Szeretetszolgálat lesz, s
a korábbi Zöld Iskola épületében
kezdi meg mûködését.
Kik azok a baptisták? A baptisták
a protestáns egyházakhoz tartozó
felekezetet alkotnak, Magyarországon több mint négy évszázada
jelen vannak. A történelmi egyházak közé tartoznak, még ha híveik
számát tekintve a legkisebbek is.
A kis egyház nem feltétlen kicsi
a világban: az Amerika Egyesült
Államokban ôk alkotják az egyik
legnagyobb felekezetet, több elnök
is közülük került ki. Így példul
Jimmy Carter, akinek elnöksége
idején Magyarország visszakapta
a koronázási ékszereket.

Mit akarhatnak Algyôn a baptisták? A baptisták nevükben is
a keresztelést, az ô szóhasználatukban a bemerítkezést tekintik
hitéletük legfontosabb eseményének. Ezt azonban felnôttként
teszik, a gyermekek keresztelését
nem fogadják el, a missziójuk is
elsôsorban a felnôttek felé irányul. Ebbôl adódóan az iskolát
– kiváltképp a magukét – szigorú
nevelési intézményként s nem
a hittérítés lehetséges terepeként
tekintik. Tisztán baptista tantestületet kiállítani sem tudnának
viszonylagos kicsiny felekezet
voltuk miatt. Az iskolafenntartó
és az iskola pedagógiai programja
is tiszteletben tartja a leendô
tanulók és tanárok vallási elkötelezettségét, nem követelmény
valamely baptista gyülekezethez
tartozás. (Például e sorok írója
római katolikus) Követelmény
viszont a keresztény, evangéliumi
értékek elfogadása. Más egyházi

iskolákhoz hasonlóan itt is lesz
hitoktatás, áhítat, istentiszteletek.
Hisszük és reméljük, hogy ezek
az eddig esetleg kevésbé vallásos
családok gyermekeinek is javára
szolgálnak.
Ki lehet kertésztechnikus?
A tervezett iskola szakközépiskolaként kezdi meg mûködését.
Egyházi fenntartású szakképzô
iskola országosan is kevés van,
ebben a fenntartói körben inkább
a gimnázium a jellemzô középiskola típus. A 2012 szeptemberében tervezett induláskor két
kilencedikes osztállyal szeretnénk
mûködésünk elkezdeni. Az egyik
közülük kertész osztály lesz. Pályaorientáció és szakmai alapozás
keretében zöldség, szôlô és gyümölcstermesztést fognak tanulni.
A tizenkettedik osztály elvégzése
után érettségi vizsgát tehetnek,
majd tanulmányikat további két
évig technikumi képzés keretében folytathatják. A középfokú

tanulmányaikat lezáró szakmai
vizsgával kertésztechnikus oklevelet szerezhetnek. A másik tervezett képzésünknek a teljesen új,
országosan is egyedülálló katasztrófavédelmi képzést tervezzük. Itt
a szakmai alapozást szakközépiskolai érettségi vizsga fogja zárni.
A szakképesítést, melynek során
például tûzoltóvá válhatnak, már
az algyôi iskolán kívül fogják megszerezni. Itt a szakmai alapozásnak az a célja, hogy a tanulóknak
legyenek ismeretei a tûzoltóság,
polgári védelem – ma egységesen
katasztrófavédelemként megszervezett – mûködésérôl. E képzésünknél számítunk a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai támogatására is.
Kertész képzésünk fiúk ás lányok,
katasztrófavédelmi szakunk
inkább fiúk számára ajánljuk.
Kohári György
megbízott iskolaszervezô
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Takarékpont
Partiscum xi Takarékszövetkezet Algyô
Nyisson pénzforgalmi számlát kirendeltségünkben (Algyô, Búvár u. 2.)!
• Minden korosztály részére tudunk
számlacsomagot nyújtani, a számára legkedvezôbb kondíciókkal.
• Rajt számlacsomagunk már 99
Ft-os havi díj mellett biztosít könnyed
pénzforgalmat a 14 és 18 év közötti korosztály számára, amelyhez Cirrus Maestro
bankkártyát bocsátunk rendelkezésre.
• Nyugdíjasok részére ajánljuk a lAzÍTÁS számlacsomagot, mellyel biztonságban tudhatja megtakarításait. Kényelmesen intézheti pénzügyeit.
• Internet és SMS- szolgáltatások
segítségével mindig naprakész lehet.
• Társkártyaként PAYPASS karórát is
igényelhet kedves ügyfelünk.
• Bankkártyájával országosan,
a takarékszövetkezeti integráción belül,
az összes ATM-nél kedvezményes tarifákkal tud készpénzt felvenni.

Új VÁllAlKOzÓI pénzforgalmi számlacsomagok alacsony költségekkel,
az induló vállalkozások részére. Internetes
csomagunknak köszönhetôen egyszerûvé,
gyorssá és költséghatékonnyá válhat
cégének adminisztrációs munkája.
Jelen hirdetés nem minôsül hivatalos tájékoztatásnak vagy ajánlattételnek, kizárólag
a figyelem felkeltés a célja. A tájékoztatás
nem teljeskörû, bôvebb információért kérjük forduljon Takarékszövetkezetünk Önhöz
legközelebb lévô fiókjához, ahol munkatársaink további részletek ismertetésével
szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
6750 Algyô, Búvár u. 2.
‚ /fax: 62/267-055, mobil: 70/932-1900
E-mail: algyo@partiscum.tksz.hu
Nyitva: h.: 8.00–16.30, k.–csü.: 8.00–
15.00, p.: 8.00–13.00.

Tisztelt Ügyfeleink/ és leendô Ügyfeleink!
Napjaink kiemelt témája a nyugdíj helyzet átalakítása országunkban. Az elmúlt
napokban mindenkinek döntést kellett
hozni a nyugdíjas éveire vonatkozóan, és
aki ezen döntést megelôzôen elgondolkozott
a lehetôségeken, azzal tisztába kellett lennie,
hogy elkerülhetetlen a jövôben a nyugdíjas évekre vonatkozó öngondoskodás.
A fentiekhez szeretnénk segítséget adni
az alábbi ajánlatunkkal.
A TakarékInvest Nyugdíj-elôtakarékossági Számla, rövidebb nevén NyESz
alternatívát jelent az Ön nyugdíjas éveinek
biztonságosabbá tételére.
A NyESz számlával rendelkezô ügyfeleink az általuk befizetett összeget – saját
döntésüknek megfelelôen – a számukra
legkedvezôbb befizetési idôpontokban,
nem kötelezô rendszeres összegekben
helyezhetik el számlájukon. Ezen megtakarításukról saját döntésük alapján rendelkeznek hogy milyen típusú, lejáratú,
kockázatú befektetésekbe helyezik el.
A megtakarítást ösztönzi és támogatja
az állam azzal, hogy évente a számlára
befizetett összeg 20 %-át, maximum
100.000,- Ft-ot a takarékoskodó személy adójából jóváír átutalással a Nyugdíj-elôtakarékossági Számlán. Az adó viszszatérítés nem ütközik jövedelem korlátba.

A számlán lévô összeg befektetését
követôen a befektetés hozamából, tôkejövedelmekbôl vagy kamatból (befektetés függvényében) adómentesen juthat
többletjövedelemhez.
Az elôtakarékoskodó halála esetén
a NyESz számla egyenlegének összege
örökölhetô a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelôen.
Takarékszövetkezetünknél díjmentesen
lehet NyESz számlát nyitni, díjmentesen
teljesítjük a számlához kapcsolódó vételi
megbízásokat.
Jelen hirdetés nem minôsül hivatalos tájékoztatásnak vagy ajánlattételnek,
kizárólag a figyelem felkeltés a célja.
A tájékoztatás nem teljeskörû, bôvebb
információért kérjük forduljon Takarékszövetkezetünk Önhöz legközelebb lévô
fiókjához, ahol munkatársaink további
részletek ismertetésével szívesen állnak
az Ön rendelkezésére.
PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
6750 Algyô, Búvár u. 2.
‚ /fax: 62/267-055, mobil: 70/9321900
E-mail: algyo@partiscum.tksz.hu
Nyitva: h.: 8.00–16.30, k.–csü.: 8.00–
15.00, p.: 8.00–13.00.
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Gyermeknap 2011
A Vöröskereszt algyôi szervezete
köszöni minden kedves adományozójának a felajánlott gyermekruhákat, gyermekjátékokat.
Nagy örömöt szereztek a gyermekeknek, akik nagyon boldogan
válogattak a játékokból. A hódmezôvásárhelyi Johanita Szeretetszolgálatnak köszönjük a felaján-

lott és szétosztott, nagyon finom
400 cukormentes lekvárt.
Kérjük önöket, továbbra is
segítsenek önzetlen felajánlásaikkal, mert nagy örömet szereztek
a településen és a külterületen élô
gyermekeknek.
Magyar Vöröskereszt
algyôi szervezet

Rovásírás a faluházban
Rovásírás szakkör indult az algyôi
faluházban az Algyôi Kerecsen
Egyesület (AKE) szervezésében, Török Rita vezetésével. A résztvevôk az elsô
betûk elsajátítása mellett megismerkedhettek
a székely-magyar rovásírás
több ezer éves múltjával és történetével is. A szakkör tagjai közé
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Kirándulás a királyok városába
Egynapos városnézésre negyvennégyen indultunk útnak május 19-én.
A Nyugdíjasklub tagjaival fel kívántuk fedezni a régmúltat felidézô
Székesfehérvárt – Alba Regiát –,
Magyarország egyik legrégibb,
leggazdagabb történelmû városát.
A város az államalapító Szent
István király székvárosa, a középkor idején a magyar királyok
koronázó és temetkezési helye
volt. Ennek megfelelôen történelmi látnivalókban igen gazdag.

A közös ebéd elfogyasztása után
megújult erôvel folytattuk felfedezô
utunkat. Felkerestük a Szent Anna
templomot, ami a város egyetlen
épségben megmaradt középkori
épülete 1470-bôl. Gótikus egyhajós
kis templomterének finom hálóboltozata van. A török hódoltság alatt
is imaháznak használták.
Innen átsétáltunk a Cisztercita
templomba, amit a jezsuiták építtettek 1745–1751 között. A templomot a rend feloszlatása után

Az idô rövidsége miatt a belváros
nevezetességei közül sem tudtunk
mindent megnézni.
A Piactéren elôször Bory Jenô
1928-ban készült alkotását, a Püspök kutat fedeztük fel. A kompozíción négy püspök látható.
A szobor mögött a városfal maradványait tekintettük meg. Megnéztük a zenélô órát is. A déli harangszót követôen a harsonás megfújta
hangszerét, aminek hangjaira
a figurák sorra megjelentek.
Következett a Városház tér
az Országalmával és a Püspöki palotával, majd a Romkert. Itt a középkori romkertben tekinthetôk meg
Szent István bazilikájának romjai,
valamint az Árpád - kori királysírok. Ezek után már jól el is fáradtunk. Pihenésképpen a város egyéb
nevezetességeivel ismerkedtünk
egy városnézô sétakocsikázás keretében és közben meg is éheztünk.

a pálosok, majd a belváros német
polgárai használták. Ettôl kezdve
a cisztercitáké lett. A Cisztercita
templom belsô bútorzata tölgyfából
faragott, rokokó stílusú. A menynyezeti freskókon Mária mennybemenetelét, tôle jobbra Nepomuki
Szent János megdicsôülését láthattuk. Befejezésül megnéztük Pátzay
Pál lovas szobrát, a 10-es huszárok emlékmûvét, mely a „magyar
erô és vitézség” jelképeként az I.
világháború hôseinek emlékét ôrzi.
Sajnos az idô gyorsan elszaladt, és
indulni kellett haza.
A sok látott emlékkel, és azzal
a reménnyel, hogy egyszer folytatjuk felfedezô utunkat, hisz oly
szép ez a város, hogy érdemes
még további felfedezéseket tenni.
Tartalmas szép nap után elfáradva, de elégedetten, feltöltôdve
tértünk vissza Algyôre.
Kneip Ferencné

szegediek is jelentkeztek. A legfiatalabb jelenlévô 9, a legidôsebb 33
éves volt. A tanfolyam foglalkozásai szerdánként délután 4
órakor kezdôdnek. Érdeklôdni a szakkör vezetôjénél lehet személyesen vagy
az algyoi.kerecsen.egyesulet@
gmail.com címen. A rovásírás
szakkör ingyenesen látogatható.

Horgászok a pácban
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportja horgászversenyre hívta a szegedi tagtársakat.
Május 10-én korán reggel már
összegyûltünk a horgásztavaknál,
és már meg is kezdtük a damilok
áztatását. A halaknál valószínûleg
depressziós idôszak volt, nemigen
akartak táplálkozni, de azért jó
néhány apróság a szákokba került.
„Kleine fishe gute fishe” – ahogy
a német mondja – a kis hal az jó
hal. Talán még azt is tudták, melyik standon
ki horgászik, mert
a mieinknek kedveztek. Egyéni
elsô lett Mecs
Gergely, második Nagy László,
harmadik Szabó
Imre tagtársunk.
Csapatban a Koltay
József, Szabó Imre, Nagy
László összetételû csapat vitte el
a kupát. Ezúton mondunk köszönetet a Kormorán Horgász Egyesületben László István elnöknek,
valamint a horgásztavak tulajdonosának, Németh Istvánnak a helyszín biztosításáért, amivel szürke
hétköznapjainkat kicsit kiszínezték.
Felborult a sorrend, mert még
a horgászverseny elôtt, a faluna-

pokon fôztük a halászlét egy nagy
bográccsal. Itt most elárulom:
AS (Ahogy Sikerül) módszerrel
készült. Így nem véletlen, hogy
a fôzôversenyen elhoztuk az elsô
helyet. Ez nem volt véletlen hiszen
nem kétséges, hogy a világ legjobb halászléjét eddig is e sorok
írója fôzte, de most végre gyôzött
az igazság. Az egész napos program igen színvonalas volt, amiért
köszönet az önkormányzatnak és
a szervezôknek.
Csongrád megyei
egyesületünk idén
ünnepli 30-dik
évfordulóját errôl
emlékeztünk meg
április 28-án, kis
kulturális mûsorral.
Ennek keretében
az elnökség oklevéllel
jutalmazta Bakosné Fekete
Máriát és Elekes Istvánnét, akik
alapító tagok voltak. Ezúton is
gratulálunk nekik.
A május 29-i családi napon horgász tagtársaink finom sült hallal
lepnek meg bennünket, majd
június 7-én Pusztaszerre, a gyógyító dombra megyünk kipihenni
a fáradalmakat.
Sermann József
vezetôségi tag

MUNKATÁrSAT KErES A gyEViéP NKFT. MÛSzAKi VEzETôi MUNKAKÖrBEN.
Feltételek: felsôfokú mûszaki végzettség (építôipar), jártasság árajánlat-készítésben (TERC), felelôs mûszaki vezetôi jogosultság, 5 év szakmai gyakorlat,
B kategóriás jogosítvány. Bérezés megegyezés szerint.
Pályázni fényképes önéletrajzzal lehet a Gyeviép NKft. székhelyén, Algyôn,
a Kastélykert u. 49. szám alatt június 20-áig! Az állás július 1-ével tölthetô be.
További felvilágosítás Katona Antal ügyvezetôtôl kérhetô.
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Kormányablak: integrált kormányzati
ügyfélszolgálat az ön szolgálatában
2011. január 3-án az ország 29
pontján ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat nyitott
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelôs
Államtitkárság, ahol egyszerû és
gyors ügyintézés valósul meg.
Létrehozásukkal Magyarország
Kormányának célja az ügyfeleket
szolgáló Jó Állam megteremtése.
A Kormányablakban az állam-

polgárok széleskörû tájékoztatást
kapnak a hatósági ügyek intézésérôl, az ügyintézôk segítenek és
közremûködnek a kérelmek és formanyomtatványok kitöltésében.
Az önhöz legközelebb esô Kormányablak: 6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Nyitva tartás: hétfôtôl
péntekig: 8 és 20 óra között,
Telefon: 1818 (a nap 24 órájában), 1818@ugyfelvonal.hu, www.
kormanyablak.gov.hu.

Megyei alkotói díj
az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekarnak
Algyô nagyközség alpolgármestere, dr. Gonda János a Csongrád Megyei Önkormányzat
Közgyûlése a Kitüntetô cím, díjak
és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2009. (V.
6.) rendelete 1.§ (3) bekezdés
a) pontja alapján a „Csongrád
Megyei Önkormányzat Alkotói Díja” kitüntetésre javasolta
az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekart. A szakmai méltatást
Magyar Anna, a Csongrád Megyei
Közgyûlés elnöke kapta meg, legutóbbi ülésén pedig a képviselôk

is sikeresen tárgyalták az elôterjesztést.
A javaslat és döntés értelmében az Algyôi Hagyományôrzô
Citerazenekar –mint a területén
országosan kimagasló eredményeket elérô hagyományôrzô
népi zenekar, melynek tagjai
tevékenységükkel hozzájárultak
Algyô nagyközség és Csongrád
megye jó hírnevének növeléséhez
– augusztus 20-án Ópusztaszeren
az állami ünnepség keretében
vehetik át a Csongrád Megyei
Önkormányzat Alkotói Díját!

Könyv született, avagy szégyenlôs vallomás Váradnak
Megjelent Szilágyi Perjési Katalin
elsô önálló kötete az Aranykalitka, mely a múlt századi Nagyvárad bohém, kávéházas világát
jeleníti meg egy család levelezése
alapján.
Így vall Katalin a könyv születte
élményérôl: „Hosszú évek várakozása után kézbe venni elsô könyvemet,
az maga a csoda. Szemem simogatja
elegáns aranyszín borítóját, rajta régi
fénykép idézi Nagyvárad Fô utcáját,
úgy, ahogy egykor láthatták a kalapos, míderes dámák és sietôs urak,
valamikor az 1900-as esztendô elején,
ott a képen. Gondolták-e, hogy kései
utóduk könyvet ír róluk, egy sosem
volt család örömeirôl, kudarcairól,
hétköznapjaikról?
Ez a könyv szerelembôl született,
az olthatatlan és immár viszonozhatatlan érzelembôl, amit Várad iránt

érzek, én, a hûtlen szeretô. Kezemben
tartani gondolataim megtestesülését
csak egy gyermek születéséhez mérhetô
élmény. Simogatom, szagolgatom, és
belelapozva ismerôsként köszöntenek
a mondatok, rám nevetnek a szereplôk, a sorsok, kiket a képzeletem
szült. Aztán megrohannak a kétségek,
átadja-e az olvasónak azt az örömet
ez a kis kötet, amit én éreztem, míg
írtam? Élhetô-e, átélhetô-e a család
története immár száz év távlatából?
Kedves Olvasó, remélhetôleg mindkét válasza ôszinte lesz, ha elolvasta
Ilona történetét.”
Kedves Olvasó! A Gyevi Art
Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyôi Faluház,
Könyvtár és Tájház szeretettel várja a könyv bemutatójára
június 24-én (pénteken) 18 órára,
a könyvtárba.
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Irodalmi pályázat: antológia Algyô napjára
2011-ben Algyô napja alkalmából Algyô Nagyközség Önkormányzat támogatásával szeretne
a Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre megjelentetni
egy antológiát, melyhez várják a helyiek írásait! Verseket,
novellákat, visszaemlékezéseket
és meséket küldhetnek, egy-egy
szerzô legfeljebb 15 gépelt oldalnyi összterjedelemben. A kötetet
a szerkesztôk szándéka szerint
illusztrációk is színezik majd,

ennél fogva illusztrálásra alkalmas
rajzokat, grafikákat is várnak.
A beérkezett mûvek közül szakértôkbôl álló szerkesztôbizottság
válogatja ki azokat, amelyek érettek a megjelenésre.
A pályázatokat névvel, lakcímmel és esetleg egyéb elérhetôségekkel ellátva augusztus
15-ig kérik benyújtani a könyvtárba (Kastélykert u. 63.), vagy
beküldeni az alábbi e-mail címre:
mjuszti@gmail.com.

Miénk a tér:
2. zenés, irodalmi kavalkád az algyôi Fô téren
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre ismét
zenés, irodalmi kavalkádot rendez augusztus 6-án (szombaton) 17 órától 20 óráig Algyô Fô
terén, a szökôkútnál. Ha szívesen elmondaná kedvenc versét,
rövid prózáját, elénekelné, vagy
hangszeren eljátszaná kedvenc
dalát, eltáncolná kedvenc táncát,
jöjjön el, s szerezzen vele örömet

másoknak is! A téren lehetôséget nyújtunk kézmûves termékek kiállítására, bemutatkozásra,
illetve vásárra is.
Részvételi szándékát július
22-ig az alábbi elérhetôségeken
jelezheti: Algyôi Könyvtár – telefonszám: 62/517-170; e-mail:
bibl@algyo.hu; Ménesi Lajosné
– telefonszáém: 06-30/254-4632;
e-mail: mjuszti@gmail.com.

Körzeti megbízottak
Az algyôi körzeti megbízottak
neve és elérhetôsége: Tóth Gábor r.
fôtörzsôrmester – 06 20 209 5319,
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester
– 06 20 209 5318, Magyar Béla r.
törzsôrmester – 06 20 852 0673.
A körzeti megbízottak fogadóórá-

inak idôpontja: hétfôn 14 órától
16 óráig, szerdán 16tól 18 óráig.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye: 6750, Algyô, Kastélykert utca 44. KMB iroda.
Rendôrségi segélyhívó számok:
107, 112.

Szabályok a vízen
Szabadvizek mentén legbiztonságosabb a kijelölt fürdôhelyen
történô fürdôzés.
Néhány jó tanács: Ne fürödj
teli gyomorral! Soha ne ugorj
felhevült testtel a vízbe! Hûtsd
le magad elôtte! Figyelj oda a víz
alatti akadályokra! Soha ne ússz
egyedül, társnak lehetôleg felnôttet válassz! Ne ússz, és ne bukj
a víz alá ugrálásra kijelölt területen! Figyeld a strand területét
jelzô bójákat! Ne fürödj alkoholos állapotban! Ha nem tudsz
úszni, ne használj gumimatracot!
Ismeretlen helyen soha ne ugorj
a vízbe! Ha nem tudsz úszni mély
vízben ne használj felfújható für-

dôeszközt. Ha az örvény lehúz, ne
kapálózz, a lélegzetet visszatartva
várd meg, míg ereje érezhetôen
csökken és ússz a felszínre! Hat
éven aluli, továbbá úszni nem
tudó 12 éven aluli gyermek csak
felnôtt kíséretében fürödhet szabadvizekben! Az úszni nem tudó
gyermekeknek mindenféleképp,
de a jól úszóknak is célszerû
a mentômellény vagy mentô-gallér használata!
Tiszai Vízirendészeti Rendôrkapitányság Szolnoki Rendôrkapitányság: telefonszám: 56/375145, www.police.hu Vízirendészeti
Rendôrôrs Szeged telefonszám:
62/420-528
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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 !

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!

Sportmenedzser kerestetik
Algyô Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki sportmenedzser tevékenység ellátására
2011. július 1-tôl 2012. június
30-ig történô megbízással.
Elvárások:
legalább 3 év szakmai gyakorlat széles körû kapcsolatrendszer
marketingtevékenység, illetve
rendezvényszervezés területén
szerzett tapasztalat.
Elôny: tárgyalóképes idegen
nyelv (angol/német) ismerete
A pályázathoz kérjük benyújtani:
– fényképes szakmai önéletrajzot

– a tevékenység ellátására vonatkozó, eredményorientált elképzeléseket
– díjazásra vonatkozó igényeket, elképzeléseket/szerzôdés-tervezetet
– (a tevékenység díjazása megegyezés alapján kerül megállapításra)
– referenciákat.
A pályázatról tájékoztatás kérhetô Herczeg József polgármestertôl
a 62/517-510-es telefonszámon.
Pályázatok 2011. június 15-ig
nyújthatóak be postán (6750
Algyô, Kastélykert u. 40.), vagy
e-mailen (pm@algyo.hu)

Országos elsôsegély-ismereti verseny
Az Országos Elsôsegély-ismereti Verseny második fordulójához kapcsolódóan március
10-én felkerestük az Országos
Mentôszolgálat Szegedi Mentôállomását. Látogatásunk során
megnézhettük belülrôl is a 3
különbözô típusú mentôautót,
megtudhattuk, hogy mi a különbség a rohamkocsi és az esetkocsi
között. Kipróbálhattuk a felsze-

reléseiket: a lélegeztetô ballont,
a vérnyomásmérôt és pulzusszámlálót, az EKG-készüléket, a lélegeztetôgépet, a schanz gallért,
a végtagok rögzítésére szolgáló
vákumos rögzítôkészletet; megtudhattuk azt is, hogy mennyire
fontos, hogy minden mentôautón
legyen defibrillátor.
Szûcs Lilla és Boldizsár Anna 8.b
osztályos tanulók
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DR. BAKÓ IlDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Június 14-tôl 17-ig: 8-tól 12.30 óráig.
Június 20-tól 24-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Június 27-tôl július 1-ig: 8-tól 12.30 óráig.
Július 4-tôl 8-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszámok: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

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.

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

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 • 06-30/9633-756

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

TÖRÖKNé DR. KÁlMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEl:
Június 01–03.: 12.30–16.30 óra között.
Június 06–10.: 07.30–12.00 óra között.
Június 14–17.: 12.30–16.30 óra között.
Június 20–24.: 07.30–12.00 óra között.
Június 27–július 01.: 12.30–16.30 óra között.
Július 04–08.: 07.30–12.00 óra között.
Július 11–15.: 12.30–16.30 óra között.
Telefonszám: 62/267-909 •06-30/249-5708
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agyõi FaluHáz, könyvtár és tájHáz
6750 Algyõ, Búvár utca 5. • Telefon: 517-172, 517-173 • E-mail: faluhaz@algyonet.hu • www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene Zoltán • Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Gál Boglárka
Könyvtárosok: Szabó Noémi, Dudásné Molnár Adél • Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Mûvelôdési házak a nem formális
tanulás szolgálatában
A foglalkozásoktól a sokszínû kézmûves tárlatig
Az Algyôi Faluház, Könyvtár és
Tájház Deszkkel, Zsombóval és
Röszkével konzorciumban nyert
el csaknem 8 millió forint összegû
támogatást a TÁMOP-3.2.3-08/22009-0012 azonosító számon
nyilvántartásba vett „Mûvelôdési
házak a nem formális tanulás
szolgálatában” címû pályázati
kiíráson.
Az elmúlt közel két évben
a gyerekek hétrôl hétre különbözô kézmûves tevékenységekkel
ismerkedhettek meg, ezáltal fejlesztve kézügyességüket.
A pályázat lehetôvé tette a gyerekek ingyenes táboroztatását
2010 nyarán. Ez az idei nyáron
sem fog elmaradni egy kézmûves
és bábtábor keretein belül.
2010 júliusában tartottuk
a tábort, ahol két héten keresztül
kézmûveskedhettek a gyerekek.
A kézmûves táboroknak nem volt
részvételi díja, de volt részvételi
feltétele: azok a gyerekek jöhettek, akik az évközi kézmûves foglalkozásokon jelen voltak, vagy
a fafaragó csapat tagjai és fel tudták mutatni a Leckekönyvüket,
amit ezeken a foglalkozásokon
kaptak, esetleg a tavalyi kézmûves
táborban részt vettek. Így jutalmazzuk a szorgalmas, visszajáró,
kézmûveskedés iránt érdeklôdô
gyerekeket. A kézmûves és bábtábort idén a pályázat segítségével
ingyenessé tudjuk tenni, részvételi feltétele azonos a tavalyival.
A 2 év alatt 3 önálló csoport
nôtte ki magát: Oláh Ernô vezetésével fafaragó csapat jött létre,
akik minden második héten csütörtökön délutánonként mun-

kálkodnak a Tájházban. Izbékiné
Cseuz Gabriella ötlete alapján létrejött a Foltvarrók Köre, ôk két
hetes rendszerességgel tartanak
foglalkozásokat. Bereczné Lázár
Nóra vezetésével tojásmûhely
indult: a gyerekek megtanulhatják a hímestojás festés minden
csínját-bínját.
A foglalkozások sokszínûsége
a gazdag algyôi alkotóéletnek
köszönhetô, így köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik
a foglalkozásokat tartották:
Balasi Marianna, Belovai Józsefné,
Bereczné Lázár Nóra, Fodor Jánosné,
Gálné Nagy Ildikó, Gonda Károlyné,
Izbékiné Csauz Gabriella, Magyar
Józsefné, Oláh Ernô, Süli-Zakar
Zita, Szabóné Palik Andrea, Tessényi Imréné.
A pályázati idôszak hamarosan
lezárul, ezért fontosnak tartjuk
megmutatni, hogy a két év alatt
mennyit fejlôdtek a résztvevôk.
Ennek legjobb módja egy kiállítás, ahol az érdeklôdôk megtekinthetik az elkészült kézmûves
alkotásokat. A Sokszínû kézmûves
tárlatot idén május 12-én, csütörtökön nyitottuk meg, amelynek
otthont az algyôi tájház ad, csak
úgy, mint a foglalkozásoknak.
A kiállítást Gonda János Algyô
Nagyközség alpolgármestere
nyitotta meg, és fellépett a Gyevi
Ördögfiókák Citerazenekar.
A tárlat június 30-ig tekinthetô
meg munkanapokon 9–16 óra
között. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!
Gál Boglárka
projektfelelôs

Civil összefogással

Május utolsó vasárnapján az
algyôi intézmények munkatársai
és civil szervezetek népes csapata
közös munkával valósította meg
a nap programjait. Herczeg József
polgármester, Algyô Nagyközség
Önkormányzata és a rendezvényt koordináló Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház ezúton
köszöni meg és fejezi ki elismerését mindazoknak, akik az egész
napos, komplex rendezvény lebonyolításában közremûködtek!
*
Önzetlen segítségükért köszönet
illeti az alábbi szervezeteket:
Egyesített Szociális Intézmény – vetélkedôt, rajzversenyt szerveztek, arcfestést, csillámtetoválást készítettek, 500 db strandtáskát, rengeteg
lufit osztottak szét;
GYEVIÉP Nonprofit Kft. – új rendezvénysátrakat készítettek, felépítette és bepakolta a sátrakat, a terep
rendezését, parkosítási munkálatokat, szállítási feladatokat látta el;
Szôke Tisza Nyugdíjas Klub sütôcsapata délután 2 óráig folyamatosan sütötte a lángost (16 kg lisztbôl!), üdítôvel kínálta a kicsiket és
nagyokat;
Algyôi Nôegylet – több száz házi
süteményt sütött és osztott ki;
Vöröskereszt algyôi szervezete
– ruhákat, játékokat, 400 üveg,
a Johannita LOvagrend által felajánlott lekvárt, 150 db Kismackó
süteményt osztott szét;
Mozgáskorlátozottak Egyesületének
algyôi csoportja szintén süteményekkel lepte meg a gyerekeket;
az algyôi tûzoltók hatalmas „habfürdôt” fújtak a gyerekek legnagyobb örömére;
A Gyevitur Kft. ügyvezetôje, Márton Mária és munkatársai finom és
bôséges ünnepi ebédet készítettek
a meghívott vendégek részére;
Algyôi Kerecsen Egyesület – népi
játékokkal, rovásírás-tanítással
fogadta az érdeklôdôket;
a Lovasklub tagjai (Csókási Ferenc,
Molnár Balázs, Vér Szilveszter foga-

tai, Bakos István vezetésével) egész
nap kocsikáztatták a kicsiket és
nagyokat;
a Faluvédô Egyesület – biztosította a rendezvényt, a személy- és
jármûforgalmat, felügyelte a parkolót;
a MATASZ Algyôi klubja – díszvendéget hozott Dr. Palotai Jenô
nyá. ezredes személyében, aki
elismeréseket adott át, a Szegedi
Toborzó Iroda kitelepülését biztosította, katonai, hadtörténelmi könyveket árusító pavilont hívott meg;
a Mandula Színház Alapítvány,
Benyák Gábor vezetésével – színvonalas Vitézi találkozót szervezett;
az Algyôi Kézmûvesek bemutatókat tartottak;
a Könyvtár munkatársai szabadtéri könyvtárba várták az érdeklôdôket;
Kátó Sándor színmûvész a koszorúzás ünnepélyességét emelte
kiváló versmondásával;
az Ezerjófû Egészségvédô Klub teával és egészséges süteményekkel
vendégelte meg az érdeklôdôket;
Farkas Imre vállalkozó – kecskesimogató biztosítása, sajtkóstolás
felajánlása;
Dél-alföldi Harmonikabarátok
Klubja – színpadi mûsor;
Síkvidéki Repülô Egyesület – vitorlázó repülôgép bemutatása;
a Szegedi Fegyház és Börtön 3-a
Objektum kutyás csoportja – bemutatót tartott;
Kothencz Tibor és Tari József
a magyar kutyafajták bemutatóját
szervezték meg;
az Elektrotech Kereskedelmi Kft.
értékes felajánlásokat tett;
a Czine és Terhes Kft. szintén
értékes felajánlásokat tett;
a Délút Kft. a rendezvényhez
számos segítséget nyújtott, felajánlásokkal gazdagította az eseményt.
Valamennyiüknek köszönöm
a segítséget!
Herczeg József
polgármester
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KÉZMÛVES- ÉS BÁBTÁBOR
– június 20–24.
A Kócbabák Bábszínház, az Algyôi
Faluház, Könyvtár és Tájház bábtábort indít, ami fejleszti a gyermekek
kreativitását, kézügyességét, önkifejezését, önértékelését és elôsegíti
a kiegyensúlyozott lelki fejlôdését. Megtapasztalhatja az együttes alkotás örömét és megismerheti a drámajáték ezen formáját.
A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0012
azonosító számú, Mûvelôdési házak
a nem formális tanulás szolgálatában címû pályázat teszi lehetôvé,
hogy az évközi kézmûves foglalkozásokat és az idei egy kézmûves- és
bábtábort ingyenessé tegyük. Részvételi feltétel: azokat a gyerekeket
várjuk, akik az évközi kézmûves
foglalkozásainkon jelen voltak, és
fel tudják mutatni a Leckekönyvüket, amit ezeken a foglalkozásokon
kaptak, illetôleg Oláh Ernô Fafaragó
csapatának tagjait! A bábtábor
foglalkozásai a tájházban lesznek
június 20-tól 8–16 óra között.
A résztvevôknek jelentkezési lapot
ki kell tölteni! A tábor vezetôje: Gál
Boglárka és Tamasik Ágnes.
*
LOVAS TÁBOR
– június 27– július 1.
Az Algyôi Lovas klub és az Algyôi
Faluház, Könyvtár és Tájház lovas
tábort szervez. A tábor ideje alatt
a gyerekek betekintést nyernek
a lótartás ismereteibe, lovas ügyességi játékok segítségével fejleszthetik képességeiket, és minden nap
délelôtt lovas oktatásban vehetnek
részt. A tábor programjai közé tartozik a lovas bemutató, kirándulás,
lovardák látogatása, fürdôzés, illetve
a kézmûves foglalkozások. Elsôsorban iskoláskorú gyerekek jelentkezését várjuk. Jelentkezés: a faluházban június 1-jétôl. Résztvevôk
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Nyári táborok
maximális létszáma: 20 fô. Részvételi díj: 7000 forint., mely magában
foglalja a napi háromszori étkezést,
a kirándulást, a programok díját.
A gyerekek minden reggel a tájházban kezdik a foglalkozásokat.
A tábor vezetôje: Bakos István, valamint a Lovasklub állandó segítôi.
*
„HÉTFÔ-PÉNTEK” tábor I.
– július 4–8., II.–július 11–15.
Hagyományos tábort tervezünk,
a tavalyihoz hasonló programokkal: torna, fürdôzés, kirándulás,
kézmûves foglalkozás, lovaglás,
kerékpározás, sok játék és verseny.
A hétfô-péntek tábor központja
a szabadidôközpont lesz, oda kell
majd érkezni minden reggel 8
órakor, és a nap végén, 17 órakor
onnan lehet majd hazavinni a gyerekeket. A tábor vezetôje: Leléné
Erika. Jelentkezés: a faluházban
június 1-jétôl. Résztvevôk maximális létszáma: 20 fô turnusonként.
Részvételi díj: 7000 forint, mely
magában foglalja a napi háromszori
étkezést, az egész napos kirándulást,
a heti kétszeri fürdôzést, a lovaglást
és az egyéb programok díját.
*
SPORTTÁBOROK
a Borbála Fürdôben
Idén is szervez sporttábort a Gyevitur Kft. – Borbála fürdô Algyôn.
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány
támogatásával az elsô 60 algyôi
jelentkezô 6000 forint/ fô / tábor
vehet részt. A tábor teljes ára
11000 forint / fô / tábor. A táborok
ideje: július 11–15.: FOCI TÁBOR
– Makra Zsolt labdarúgó edzôvel; július 18–22.: SPORTMIX
TÁBOR, július 25–29.: SPORTMIX TÁBOR, augusztus 1–5.:
OVIS TÁBOR – vezetôje: Magosi
Krisztina. Jelentkezni: a Borbála
fürdô pénztárában lehet. További

vásárnaptár
Vásárok a civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSz, Kastélykert u. 38.):
jÚNiUS 10. (péntek) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
jÚNiUS 29. (szerda) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
Vásárok más helyszíneken:
MiNDEN HéTEN HéTFôN, SzErDÁN éS SzOMBATON 7-tôl 12 óráig a faluház
elôtti parkolóban: Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár
TErMéKBEMUTATÓK:
jÚNiUS 15. (szerda) 9–12 óra és 14–17 óra Termékbemutató az emeleti klubteremben;
jÚNiUS 24. (péntek) 9–13 óra Termékbemutató az emeleti klubteremben.

információ: az 517-520-as telefonszámon a fürdô pénztárában,
illetve Magosi Krisztinánál kérhetô.
*
MODELLTÁBOR
– június 20–július 01.
Az Angelface Modellügynökség
nyári tábort szervez 9–14 éves
lányok és fiúk részére: június 20július 01. között (10 napon át)
naponta 10–16 óra között a faluházban. Részvételi díj: 20000 forint / fô.
Az ár tartalmaz: napi kétszeri étkezést (ebéd+uzsonna), fürdôbelépô.
A tábor programja: tartásjavítás,
mozgáskultúra elsajátítása, színpadi
mozgás, sminkelési alapismeretek,
táncos koreográfiák, a tábor zárásaként mini divatbemutató. Jelentkezni: a 06/30 927-1713 telefonszámon vagy a faluházban lehet.
A tábor min. 10 fô jelentkezése esetén indul! Beiratkozás: június 15-én
16–18 óra között a faluházban.

*
EZERJÓFÛ TÁBOR
– augusztus 15–19.
Az Ezerjófû Egészségvédô Közhasznú Egyesület augusztus
15-tôl 19-ig tartja nyári táborát.
Lesz játékos gyógynövényismeret, gyógynövényekbôl készítünk
tárgyakat, dekorációkat. Megismerkedünk a gyógynövények
felhasználásával az egészségünk
megôrzése érdekében. Stressz
oldó technikákat, légzésgyakorlatokat tanulunk. A táborok
hagyományos programjai sem
maradhatnak el. Egész napos
kirándulásra megyünk, lesz túrázás, fürdés. A tábor részvételi díja
7000 forint, amely a tízórai, ebéd,
és az uzsonna árát, és valamennyi
program díját tartalmazza. Jelentkezni lehet: Berek Ágotánál a 0630
605 3978 telefonszámon, vagy
az Algyô Kócsag utca 13. alatt.

RENDEZvéNyNApTáR

jÚNiUS 9. (csütörtök) 16 óra – Fafaragó foglalkozás a tájházban oláh ernô vezetésével.
jÚNiUS 15. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör, kezdô 3.
foglalkozás. (Algyôi Kerecsen Egyesület).
jÚNiUS 15. (szerda) 19 óra – Fitness csoport évzárója a színházteremben
(Badar Krisztina).
jÚNiUS 16. (csütörtök) 16 óra – a Foltvarrók Körének tárlata a Faluház Galériában.
jÚNiUS 19. (vasárnap) 10–12 óra – a Pálinkó Lujza Tánciskola évzáró mûsora
a faluház színháztermében.
jÚNiUS 19. (vasárnap) 16 –18 óra – a Ritmus Táncstúdió évzáró gálája a faluház
színháztermében.
jÚNiUS 20–24. (hétfô-péntek) – Kézmûves- és bábtábor a tájházban.
jÚNiUS 22. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör, kezdô 4. foglalkozás (Algyôi
Kerecsen Egyesület).
jÚNiUS 23. (csütörtök) 17 óra – FOLKHÍD Fesztivál a faluház színháztermében.
jÚNiUS 25. (szombat) 16 órától – Napforduló ünnep – Szent Iván-éj a tájházban.
jÚNiUS 27–jÚliUS 1. (hétfô-péntek) – lovastábor az Algyôi lovasklub és
a faluház közös tábora.
jÚNiUS 29. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör, kezdô - 5. foglalkozás (Algyôi
Kerecsen Egyesület).
jÚliUS 2. (szombat) 19 óra – KARAOKE a faluházban.
jÚliUS 4–. (hétfô-péntek) 8–17 óra – „Hétfô-péntek” tábor I..
jÚliUS 11–15. (hétfô-péntek) 8–17 óra – „Hétfô-péntek” tábor II.

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.

