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Képeslap – a mondatról
„Ah élni, élni: mily édes, mi szép!”
– Éva, az elsô nô elsô mondata ez.
Ádámé? „És úrnak lenni mindenek
felett.” – Madách Az ember tragédiájában. Férfi és nô különbözôségének lényegét is kifejezi e két „elsô
mondat”, ugye, kedves húgom?
„Ana” – nekem, az édesanyjának szólt a lányom elsô mondata.
Ugye, mindenki emlékszik sorsdöntô „elsô mondatokra”? Gyerekek, szerelmek, barátok és ellenségek megszólalásaira. Olyanokra,
amelyek örökre meghatározták
viszonyunkat a megszólalóhoz. Sôt:
olyan startra is, ami elôre vetítette,
mi lesz a finish.
Algyô Fô terén érdemes lesz
„elsô mondatokra” vadászni
augusztus 6-án, a Miénk a tér
irodalmi kavalkádon. Ott is bizonyítást nyer az állítás: sokat nyom
a latban az elsô mondat: sokszor
eldönti, hogy mennyire érdemes
figyelni a folytatásra – a kedvencnek választott mûre és elôadójára.
„Jól rendelték azt az istenek,
hogy a szegény ember is tudjon
kacagni.” Móricz Zsigmond: Hét
krajcár címû elbeszélésének kezdômondata kapta a legtöbb szavazatot a Bartók Rádió játékán.
A legszebbnek, legjobbnak, legsikerültebbnek tartott elsô mondat
beküldésére szólította föl hallgatóit az MR3. A gyógyító nevetés
aranyérmével azonosulni lehet.
Meglepô, mégsem a krimi uralmának, hanem a könnyed olvasmány
térnyerésének tudható be, hogy ott
ezüstérmes a Piszkos Fred, a kapitány címû Rejtô-regény elsô mondata: „Uram, a késemért jöttem…”
Egy ilyen meghökkentô kijelentés
kíváncsivá, és olvasóvá teszi azt
is, aki csak belelapoz egy könyvbe.
Dobogós lett a Halotti beszéd nyitánya is: „Látjátok, feleim szümtükhel, mik vogymuk!” Ha belegondolunk: ezek a szónoki bravúrral
egymás után rakott szavak min-

denféle véleménynyilvánítás alapkérdésére világítanak rá.
„Szép nagy csendesség van
körülöttem jó ideje már” – ez
az én aranyérmesem: Kaffka Margit elsô „ecsetvonása” a Színek és
években. Nyár végi olvasmány ez
az élete delén túljutott nôrôl, akinek megadatik a lehetôség, hogy
családtörténeteken elmélázva
vonuljon vissza a világból. Talán
azért szeretek elmerülni e mondatban és az ezután következôkben,
mert az ötödik ikszen túljutott mai
nônek nem adatik meg ez a fajta
csöndesség. Zakatol körülötte minden, ahogy az életét kormányozza
– miközben az anyját gyámolítja
és a lányát igazgatja, versenyt kell
futnia az utána nyomuló ifjakkal
is. A mai nô elérte, amire a Színek
és évek Pórtelky Magdája vágyakozott: az érdekházasság gyalázatos tisztessége helyett választhatja az egyenjogúságot. Ám erre
az útra lépve elveszítheti az örök
Éva gondtalan életörömével együtt
a „szép nagy csendesség”, az öregedés jogát is. Pórtelky Magda
elhervadt, mert nem élhetett önálló,
a férfitôl függetlenítô szabad életet.
A mai emancipálódott nô viszont
belerokkan a folytonos vetélkedésbe,
a fiatalság kultuszának áldozata
lesz.
Hát az utolsó mondat? Az legalább olyan fontos, mint az elsô
megszólalás. Az ilyenféle csattanók versenyét nálam a Színek és
évek utolsó mondata nyeri, kedves
húgom. Kívánom, a mai Évák és
Ádámok is átélhessék: „Szép, nagy
csendesség van, tisztán hallik
a harangszó, és én ölembe ejtett
kézzel tudok egy helyben ülni, soká,
egyedül, és eltûnôdni – százféleképpen fûzve, magyarázva, felújítva
– a messzi, messzi élet dolgain”.
Ölel nôvéred:
Ágnes

Szent Anna-napi búcsú, 2011
Július 23., szombat
10 óra: az ÖBK szervezésében:
algyôiek és Algyôrôl elszármazottak találkozója a faluházban;
17 óra: hangverseny a Szent
Anna-templomban: barokk szonáták Bosnyák Málna Kitti (orgona),
Pataki Andrea (fagott) és Papp Miklós (tuba) elôadásában;
19 óra: Anna-napi kerti parti
a tájházban.

Együttes (Szeged), Tari Dorottya
népdalénekes és a Szûcs-testvérek,
a Mester és Tanítványa, azaz Toldi
István és Vörös Endre mesemondó
(Kupuszina, Vajdaság).

*
Július 24., vasárnap
10 óra: ünnepi körmenetes szentmise a Szent Anna-templomban;
18 óra:: ünnepi mûsor a Szent
Anna-templomnál – fellépnek: Kankalin Néptáncegyüttes
(Hódmezôvásárhely), Kerepetye
Néptáncegyüttes (Szeged-Deszk),
Délikert Napsugár Mûvészeti

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 – várják a helyiek
írásait. Verseket, novellákat, viszszaemlékezéseket és meséket
küldhetnek, egy-egy szerzô legfeljebb 15 gépelt oldal terjedelemben. A kötetet – a szerkesztôk
szándéka szerint – illusztrációk is
színezik majd, ezért 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.
További információ: Gyevi Art
Kulturális Egyesület Tollforgatók
Köre, 6750 Algyô, Kastélykert u.
63., telefon: 62/517-170, e-mail:
mjuszti@gmail.com, www.algyo.hu.
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2011. évi határszemle

12 új munkahely Algyôn – pályázat révén
A Nemzetgazdasági Minisztérium
februárban hirdetett pályázatot
a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtô
beruházások támogatására.

egyfelôl, hogy a meglévô dolgozói
létszámot megtartja még legalább
két évig, másfelôl pedig minimum
további 2 személy teljes munkaidôben történô foglalkoztatását.

A Munkaerôpiaci Alapból rendelkezésre álló 5 milliárd forintból
37 Csongrád megyei vállalkozás
összesen 321,2 millió forint vissza
nem térítendô támogatást nyert el.

A sikerrel pályázó 37 Csongrád
megyei vállalkozás 192 új munkahelyet hoz létre.
Ezen 37 sikeres pályázó közül
az egyik az algyôi telephelyû
(Téglás utca 132.) BRIO Baby
Hungary Kft., amely 1990 óta
mûködik, és a svéd BRIO csoport
tagja. A cég fô profilja; babakocsi
varrott felsôrészeinek készítése,
illetve babakocsi vázszerkezet
gyártása, összeszerelése. A Kft.
39 személyt foglalkoztat, e létszámot a beruházás megvalósításával
12-vel kívánja bôvíteni.
A támogatási szerzôdést július
29-én írták alá Algyôn, az eseményen jelen volt dr. Czomba
Sándor foglalkoztatáspolitikáért
felelôs államtitkár, községünket
dr. Gonda János alpolgármester
képviselte.
AH

A februárban közzétett pályázati felhívás elsôsorban gépek,
berendezések vásárlására és
építkezésre biztosít forrást, ám
a támogatás odaítélésének feltétele volt, hogy a pályázó vállalja

Rendôrök a biztonságért
Az Algyôn dolgozó rendôrök,
pontosabban körzeti megbízottak
neve és elérhetôsége:
Tóth Gábor
rendôr fôtörzsôrmester
06/20/209 5319,
Horváth Zoltán
rendôr fôtörzsôrmester
06/20/209 5318,
Magyar Béla
rendôr törzsôrmester
06/20/852 0673.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja:

hétfô: 14 órától 16 óráig,
szerda: 16 órától 18 óráig.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye: 6750 Algyô, Kastélykert u. 44. KMB iroda
Rendôrségi segélyhívó számok:
107, 112.
Tiszai Vízirendészeti Rendôrkapitányság: a Szolnoki Rendôrkapitányság: telefonszámán: 56/375-145,
www.police.hu
Vízirendészeti Rendôrôrs Szeged
telefonszáma: 62/420-528

A 2011. évi határszemle végrehajtása a termôföld védelmérôl szóló
2007. CXXIX. Törvény rendelkezései alapján a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Körzeti
Földhivatal az illetékességi területén lévô erdô nélküli termôterületek 20%-án a határszemlét az alábbi
ütemterv szerint hajtja végre: Algyô
– 7577,0469; Erdô: -931,7226,
Kivett: -1789,6838; 4855,6405
A helyszínelés helye és idôpontja:
Algyôn szeptember 1 – szep
tember 15.
A határszemlén elsôsorban
olyan hatósági ellenôrzô tevékenységet értünk, melynek során
a földhivatal a mezôgazdasági
termelésre alkalmas és ennek
megfelelôen nyilvántartott területeken a hasznosítási, valamint
mellék- és ideiglenes hasznosítási
kötelezettség teljesítését rendszeresen ellenôrzi.

A határszemle ellenôrzése a termôföldeket, valamint a mezô,
erdôgazdasági mûvelés alatt álló
belterületi földeket érinti, valamint a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenôrzése
a mûvelés alól kivett területek
közül a beruházási területekre
terjed ki.
A hasznosítási, további az ideiglenes- és mellékhasznosítási
kötelezettség teljesítését a termôföld védelmérôl szóló 2007. évi
XCCIX. Törvény 5. § szerint
a földhasználó számára írja elô,
ennek értelmében a határszemle
alanya a földhasználó.
INFORMÁCIÓ: Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi
Körzeti Földhivatal, 6724, Szeged, Kálvária sgt. 41–43, Tel.:
62/592-060, szeged@takarnet.hu.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Körzeti Földhivatal

Új titkárnô
Az Algyô Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
titkárnô munkakör betöltésére
meghirdetett álláshelyet Zakarné

Gscheidt Tímea pályázta és nyerte
meg sikeresen.
Dr. Varga Ildikó
jegyzô

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. E hónapban: július 13.,
július 20.
További információ: ph@algyo.hu,
www.algyo.hu

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Hajdú Zsolt és Búza Kornélia Erzsébet
2011 .05.28-án házasságot kötött.

Benárik János 2011. 05.24-én,

Németh Miklós és Buty Andrea Ilona
2011. 05.28-án házasságot kötött.

Özv. Czirok Károlyné született Juhász
Rozália 2011. június 12-én,

Szigeti Jenô és Skoda Nikoletta 2011. 05.
30-án házasságot kötött.

Vidács Sándorné született Varga Erzsébet
2011. június 16-án
elhunyt.
Béke poraira!

Tömörkény Tamás és Terhes Mariann
2011. 06 .04-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*
Halálozás:
Herczeg László 2011. 05. 12-én,

Berta János 2011. 05.31-én,
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32 napirendi pontot tárgyaltak éjszakába nyúló júniusi testületi ülésükön az algyôi képviselôk
Tájékoztatás hangzott el a Szegedi Kistérségi Többcélú Tárulás
2010. évi tevékenységérôl. A Társulás 2004-ben alakult, jelenleg
12 település – köztük Algyô is
a tagja. Feladatellátásai közé
tartozik a közoktatási intézményrendszer feladatainak ellátása,
a szakszolgálati feladatellátás,
a szociális alapfeladatok ellátása,
valamint a gyermekjóléti szolgálat
mûködtetése. Szülôk, szakemberek és képviselôi indítvány alapján a szakbizottság szeptemberi
határidôvel felülvizsgálja az algyôi
pedagógiai szakszolgálati feladatellátást (pedagógiai tanácsadás,
fejlesztô felkészítés, nevelési
tanácsadás, logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés, továbbtanulási
– pályaválasztási tanácsadás),
a döntésrôl a késôbbekben tájékoztatjuk az olvasókat.
Módosításra került a vagyon
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2003.
(XII. 4) Kt. sz. rendelet. Az elfogadott módosítás értelmében
az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átengedni
más önkormányzat vagy állami
szerv részére a vonatkozó feladat
és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének
rendezése kapcsán lehet. Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használatba adására kizárólag a képviselô-testület és akkor
jogosult, ha a kedvezményezett
a vagyon használatával a kötelezô
önkormányzati feladatok teljesítését vállalja, vagy az Önkormányzat által elismert közösségi
célok megvalósítását látja el
és a vagyonrész e feladat, tevékenység ellátásához szükséges.
A kedvezményezett visel minden,
a használattal, az ingatlan karbantartásával, felújításával kapcsolatban felmerülô költséget – ideértve
az esetlegesen felmerülô adófizetési kötelezettségeket. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy
kedvezményes átruházásról, vagy
átadásáról a képviselô-testület
határoz. A rendelet teljes szövege
megtalálható a www.algyo.hu/
önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.
A képviselôk módosították
az önkormányzat által végzett

beruházásokhoz kapcsolódó
lakossági közmûvesítési hozzájárulásról szóló 6/2005. (II.5) Kt.
rendeletet. A rendelet teljes szövege megtalálható a www.algyo.
hu/önkormányzat/rendeletek
menüpont alatt.
Településközponti rész, zöldfelületek, körforgalmak és gyûjtô
utak, véderdôsáv, lovarda és
motorpálya, sportrepülôtér,
bánáti autópálya és szabad strand.
Az Algyôn lezajlott fejlesztések,
valamint a jelenleg is zajló beruházások és jövôbeni elképzelések
miatt szükségessé vált a településrendezési terv módosítása.
A feladat elvégzésére a képviselôk
megbízták az Új-Lépték Tervezô
Iroda Bt. –t. A településrendezési terv részletes módosítási
javaslatainak tervezetét az I. sz.
melléklet tartalmazza, melyben
a képviselôk a lakosság számára
is véleményezési lehetôséget biztosítanak. A szakmai anyag megtekinthetô a település hivatalos
honlapján a www.algyo.hu/önkormányzat/stratégiák és koncepciók
alatt, illetve kifüggesztésre kerül
a polgármesteri hivatalban.
A döntéshozók meghallgatták
a Szegedi Vízmû Zrt. 2010. évi
pénzügyi és mûszaki tájékoztatóját. A TÜK Bizottság kérésének megfelelôen a szolgáltató
lakossági tájékoztatót tesz közzé
a hírmondó hasábjain, valamint
a honlapon a lakossági csatornahálózat használatának helyes
szabályairól a dugulás elhárítás
érdekében. Az ivóvíz minôségével
kapcsolatban elmondható, hogy
a helyi vízigény két kúttal biztosított. Minden vizsgált kémiai
paraméter megfelel a magyar és
az EU határértékeknek, kivétel
a vas és az ammónia tartalom.
Az ivóvíz minôségének javítása
a Dél-alföldi Vízminôség-javító
Program keretében valósul meg.
A szennyvízátemelôkre beérkezô
vízmennyiség csapadékarányosan
változik, a Szeder, a Kosárfonó és
a Bartók Béla utcai átemelôk megbízhatóan mûködnek. A szen�nyvíztisztítás a szabványoknak
megfelelô.
Egyéni képviselôi indítvány
alapján módosult a gépjármû
használat szabálya. A változta-

tás értelmében az önkormányzat tulajdonában lévô Mercedes
Sprinter kisbuszt a helyi társadalmi szervezetek az alpolgármesternek tett kérelmük alapján
kérhetik el évente két alkalommal. A kisbusz térítésmentesen
igényelhetô az üzemanyagköltség térítése mellett. A használatbavételt írásbeli megállapodásba
foglalják.
A gazdaságosság és eredményhatékonyság jegyében ütemterv
készül a Borbála fürdôben szakmailag javasolt beruházások ütemezésérôl és megvalósításáról.
A tervek szerint készülhetnek
kültéri öltözôk, fatelepítés és fásítás, játszótér, rövid pályás országos versenyek lebonyolítására is
alkalmas kültéri úszómedence.
A kültéri ülômedence munkálatainak befejeztével 2011. szeptember 1-jétôl 10%-kal emelkednek a jegy-, és szolgáltatási árak.
Az algyôieket az áremelés nem
érinti.
A nyersanyagárak és az elôállítás költségeinek emelkedése
miatt szükségessé vált a GYEVITUR Kft. által biztosított szociális étkeztetési díjának 10%-os
emelése.
A testületi döntés értelmében
a GYEVITUR Kft. könyvvizsgálójának továbbra is Csikós Józsefnét
bízta meg 2012. május 31. napjáig.
Az önkormányzat a Sport utcában megépült új iskola, az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola elôtti
területen egy új közpark kialakítását, valamint az iskolaudvar
öntözôrendszerének kiépítését
tervezi. A tervek szerint a locsolás a Tiszavirág utcai tóból nyert
vízzel valósulna meg, a parkban
nem allergizáló növényeket ültetnének, valamint biztosítanának
a gyalogos közlekedést hasznosan
kiszolgáló gyalogutakat. A konkrét megvalósításról az árajánlatok
beérkezését követôen kerül sor.
Folytatódnak a tárgyalások
az új iskola területén kiépített
kamerarendszer bôvítésével kapcsolatban.
Sikeresen pályázott és 1 millió
294.989 Ft támogatási összeget
nyert az algyôi önkormányzat
az Európai Mezôgazdasági Vidék-

fejlesztési Alap LEADER program keretében igénybe vehetô
támogatásra, melynek keretében
a könyvtár épületének homlokzatfestése, valamint az épület
utcafrontján három darab és
az udvar felôli oldalon egy darab
ablak cseréjének kivitelezése valósulhat meg.
Folyamatban van a Kastélykert
u. 106. sz. alatti ingatlan felújítása. Jelenleg a meglévô melléképület, a fôépület külsô határoló
falai talajnedvesség elleni szigetelése valósul meg, a belsô és külsô
sérült vakolatrész javításra kerül.
Az épület új kerítést, a fôépület
új tetôt fog kapni a két végfalán
egy-egy „napsugaras” oromfallal.
A testület által biztosított forrással
a felújítás tovább folytatódik: új
elektromos hálózat, új központi
gázfûtés kiépítésére, új vizes blokk
és teakonyha kialakítására várják
az algyôi vállalkozók jelentkezését, árajánlatát.
Az Európai Mezôgazdasági
Vidékfejlesztési Alap LEADER
program keretében az algyôi
önkormányzat sikeresen pályázott
a Borbála fürdô területén 2 db.
kültéri zuhanyzó, 1 db. kétszemélyes öltözô és 1 db. kültéri sporteszköz (kondigép) beszerzésére.
Az Algyôi Faluház, Könyvtár és
Tájház szervezésében megrendezésre kerülô 2011. évi nagyrendezvényekhez a Kulturális Alap
rendelkezésre álló összege 4 millió Ft. volt, melyet 1 millió Ft-tal
bôvítette a testület. A megítélt
kiegészítô összegbôl így rendben
megvalósulhat a Szent Iván – éj,
az Anna napi Búcsú és az Algyô
Napja rendezvénysorozat.
Algyô Díszpolgára, a település
új iskolájának névadója elôtt tisztelegve a fehér iskola épületének
homlokzatára Fehér Ignác emléktábla készül Fritz Mihály szobrász,
képzômûvész által adott árajánlat
és terv alapján. Az emléktáblán
Algyô elsô iskolaigazgatójának
portréja lesz látható, melyet a tervek szerint az Algyô Napi rendezvénysorozat keretében ünnepélyes keretek között lepleznek le
Fehér Ignác tiszteletére, halálának 50. évfordulójának emlékére.
Folytatás a 4. oldalon.
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Nagy ho-ho-horgászverseny
A Kormorán Horgászegyesület
idén is megrendezte az algyôi
iskolások horgászversenyét.
A májusi megmérettetésen az idôjárás nem volt éppen kedvezô, de
mindez nem szegte kedvét az ifjú

horgászoknak. Alsós és felsôs diákok 50 fôs csapata várta a nagy
kapást. A következô eredmények
születtek: az alsós és felsôs lányok

között I. helyezett lett Péter Fanni,
II. lett Bukor Anna és III. lett Hermán Ariella; az alsós fiúk között I.
helyezést ért el Janecskó Márk, II.
lett Major Szabolcs és III. lett Izbéki
Bátor; felsôs fiúk között I. helyezett lett Misku Péter, II. lett Hermán József és III. lett Kovács Mihály.
Ebben az évben is, mint mindig, bôségesen jutalmazta a horgászegyesület az összes résztvevô
gyereket. Nagyon jól éreztük
magunkat ezen a családias hangulatú programon. Köszönjük
a Kormorán Horgászegyesület
tagjainak a szervezô munkájukat.
Malustyik Mihályné
pedagógus

Év végi bizonyítvány
A 2010/2010-es tanévben az algyôi
iskola 43 nyolcadik osztályos
tanulóinak 37%-a gimnáziumban, 47%-a szakközépiskolában
és 16%-a szakiskolában folytatja
tanulmányait. Az iskola tanulóinak
tantárgyi átlaga az idei tanévben
3,99, a tantárgyi dicséretek száma
289, a kitûnô tanulók száma 37.
A kitûnôk névsora: Bogdán Bence,
Horváth Viktória, Igaz Nikolett, Kiss
Virág, Oláh Lilla és Varga Mónika
– 1. a osztály, Bukor Sára, Jernei
Richárd, Nagy Olga és Németh Réka
– 1. b osztály; Bezdán Mihály, Kovács
Angelika, Lantos Szabina, Péter Fanni
és Varga Enikô – 2. a osztály, Izbéki
Flóra, Kertész Tekla, Üveges László,
Zakar Zsanett – 2. b osztály; Belovai
Krisztián, Gyömbér Mihály és Szalontai Botond – 3. a osztály, Boldizsár
Mihály, Bukor Anna, Herman Ariella,
Pál Krisztián és Pipicz Dominika –
3. b osztály; Molnár Gergô és Szekeres Laura – 4. osztály; Márta Csenge
és Németh Éva – 5. b osztály; Bezdán
Dóra – 6. a osztály, Csamangó Krisztián – 6. b osztály; Furka Barbara és
Kalcsú Tünde – 7. osztály;

Szûcs Lilla – 8.b osztály.
Kitûnô bizonyítványukért értékes könyvjutalomban részesültek:
Bogdán Bence, Horváth Viktória, Igaz
Nikolett, Kiss Virág, Oláh Lilla, Varga
Mónika 1. a osztály; Nagy Olga,
Németh Sára és Jernei Richárd 1. b
osztály; Bezdán Mihály, Kovács Angelika, Lantos Szabina és Varga Enikô
2. a osztály; Kertész Tekla, Zakar
Zsanett és Üveges László 2. b osztály;
Belovai Krisztián, Gyömbér Mihály,
Szalontai Botond 3. a osztály; Bukor
Anna, Hermán Ariella, Pál Krisztián
és Pipicz Dominika 3. b osztály; Szekeres Laura és Molnár Gergô 4. osztály;
Németh Éva és Márta Csenge 5. b osztály; Bezdán Dóra 6.a osztály; Csamangó Krisztián 6. b osztály; Furka
Barbara és Kalcsú Tünde 7. osztály;
Szûcs Lilla 8. b osztályos tanuló.
Az Algyôi Általános Iskola
Alapítvány Kuratóriuma ebben
az évben Kis-herceg díjjal jutalmazta Szekeres Laura és Molnár
Gergô 4. osztályos tanulót; valamint az Algyôi Általános Iskola
Kiváló diákja címet adományozta
Szûcs Lilla 8. b osztályos tanulónak.

Nyári ügyelet az iskolában
Az algyôi általános iskola nyári
ügyelete július 27. (szerda) 8–12
óra között, valamint augusztus
22-tôl munkanapokon 8–16 óra
között kereshetô föl. Helye: új
iskola épülete – Algyô, Sport utca 5.

A javítóvizsga idôpontja: augusztus
25. (csütörtök) 8 óra; helye:a Fehér
Ignác Általános Iskola Algyôn,
a Sport utca 5. szám alatt. Az iskolai
híreket elolvashatják az intézményi
a www.algyoiskola.hu weboldalon is.
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32 napirendi pontot tárgyaltak éjszakába nyúló
júniusi testületi ülésükön az algyôi képviselôk
Folytatás a 3. oldalról.
Az új iskola homlokzatára, a bejárat melletti faburkolatra 17 cm
magas rozsdamentes acélból
készített betûkkel készül felírat
az intézmény két logójával és az új
intézménynévvel: Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola.
A képviselô-testület tudomásul
vette, hogy a bölcsôdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 1/2010. (I. 19) ÖM
rendelet alapján benyújtott pályázata, amelybôl az óvoda nyílászáróinak cseréje és a napkollektor
elhelyezésére került sor, fel nem
használt 480.847 Ft támogatási
összegének önkormányzati vis�szafizetését.
Tájékoztató hangzott el a Szeged-Algyô Ivóvízminôség – javító
Önkormányzati Társulás jelenlegi
állásáról és munkájáról. A pályázati önrész 78 millió Ft, az Önerô
Alap támogatási összege 50 millió
Ft, míg az önkormányzati saját
forrás 28 millió Ft-ban lett megállapítva. A képviselôk elfogadták
a társulási megállapodás módosítását is.
A TÜK Bizottság összeállította
a 2011. évi nyári intézményi felújítási programot. Az elfogadott terv
értelmében a faluház, a könyvtár,
a civil szervezetek háza, az iskola,
az ESZI és létesítményei, a rendelôk, az óvoda, a bérlakások, 2
db. önkormányzati lakás, a kínai
bolt és a sportközpont nyári munkálatai, javítások, karbantartások
és egyéb sürgôs munkák lesznek

elvégezve 2011. augusztus 30-i
határidôvel. A költségvetésben
biztosított 15 millió Ft. rendelkezésre áll, a TÜK Bizottság véleménye alapján referenciával, algyôi
telephellyel rendelkezô vállalkozók beérkezô árajánlatait várja
az önkormányzat.
A testület elfogadta Algyô
Nagyközség Önkormányzat pénzkezelési rendjének ellenôrzésérôl
szóló belsô ellenôrzési jelentését.
Az önkormányzat és szervei
szervezeti és mûködési szabályairól szóló rendelete alapján
a képviselôk elfogadták a Képviselô-testület 2011. II. félévi munkatervét.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérésére és a tavalyi
sikeres programsorozat eredményeképpen Algyô az idei évben
is csatlakozni kíván az Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap 2011. szeptember 16-22-e
közötti akciójához. A testület
felkérte a faluház igazgatóját és
munkatársait, hogy az intézmények, a lakosság, a civil szervezetek, magánszemélyek és partner intézmények bevonásával
az algyôi rendezvénysorozatot
szervezze és valósítsa meg.
Módosult a 2011. évi költségvetésrôl szóló önkormányzati
rendelet is a felmerült munkák
elôirányzatainak megképzése,
valamint a számviteli szabályok
módosítása miatt.
Herczeg József polgármester
az ülés végén tájékoztatta a jelenlévôket az elôzô testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl.
B. L. N.

Könyvtári hírcsokor
Az algyôi községi könyvtár augusztus 1–21. közöig zárva tart. A nyári
szünet utáni elôszöás augusztus
22-n. (hétfô) nyit ki a könyvtár.
*
A könyvtári állományban feleslegessé vált, leselejtezett könyvek
kaphatók 50 forintos egységáron.

A könyvek megvásárolhatók
nyitva tartási idôben: azaz hétfônként, keddenként és szerdánként
9.30–12 és 13–18 óra között, csütörtökönként 13–18 óra között,
péntekenként 9.30–12 és 13–18
óra között, szombatonként 9–12
óra között.
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Nyári élet a Szivárvány Óvodában
Nagyon kevés szülônek adatik
meg, hogy gyermekivel tölthesse
az egész nyarat. Az óvodába
járó gyermekeknek az óvónôk
teszik élmény gazdaggá az itt
töltött napokat. A nyár megér-
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Új bútor a Micimackók birodalmában

testületének támogatásával vehetik igénybe a gyerekek. Az idén
nyáron 30 óvodás gyermeknek
15 alkalommal nyílt lehetôsége
az alapokat elsajátítani. A tehetséges, szorgalmas ovisok közül

A Micimackó csoportban nemcsak a nyílászárók cseréje történt
meg a tavaszi szünetben, hanem
a régi szekrénysorok helyére
esztétikus, színes gyermekbútor
készült. Mézes csuprok, mosolygó
Micimackók között telnek vidáman napjaik a gyerekeknek.
kezett és eljött a kirándulások,
a szabadban töltött programok
ideje. Az összevont gyermekcsoportokban sokszínû, változatos,
tevékenységekbôl válogatnak
érdeklôdésüknek megfelelôen.
Kavicsokat gyûjtenek és festenek,
homokból várat építenek, nagyítóval nézik az óvoda udvarán
található kis bogarakat, békákat.
A sok élménytôl elfáradva a napernyô hûvösében jólesik rajzolgatni, gyurmázni, képeskönyvet
nézegetni nagyoknak, kicsiknek
egyaránt.
*
Az iskolába készülô nagyok örömmel látogatják a Borbála Fürdô
tanmedencéjét, ahol Magosi
Krisztina jóvoltából ismerkednek
az úszás alapjaival. A már hagyománynak számító játékos vízhez
szoktatás lehetôségét évek óta
az algyôi önkormányzat képviselô-

szakértô szemmel Zsura Zoli bácsi
már az úszó szakosztály utánpótlásának reménységeit válogatja.

Köszönjük a Borbála Fürdô
vezetôjének, Zsura Zoltánnak és
az ott dolgozóknak, hogy az óvodások nyári élményeit gazdagították!
*
Óvodai étkeztetés térítési díjainak befizetése 2011 évben legközelebb: augusztus 29. (hétfô)
napján.
Óvónôk

Meleg színeivel, praktikus használhatóságával biztosítja a mindennapi élet eszközei közötti
eligazodást. A szemet gyönyörködtetô bútorok az algyôi GYEVIÉP Nonprofit Kft. Dolgozójának, Szalontai Róbertnek a keze
munkáját dicsérik.

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. (amit csak egy
tábornál vehet igénybe). 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.
A táborok vezetôje: Magosi
Krisztina.
Jelentkezni: a Borbála fürdô
pénztárában lehet. További
információ: az 517-520-as telefonszámon a fürdô pénztárában,
illetve Magosi Krisztinánál kérhetô.

Néptánc
Június 1-jén tartottuk a Gyermektánc Évzáró mûsorát az Algyôi
Faluházban. Köszönjük, a nagy

létszámú érdeklôdést és a gyermekek nevében a sok bíztató tapsot!
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Sport és egészség

Repülôs hírek
A Síkvidéki Repülô Sportegyesület hagyományai Algyôn 1930-ig
nyúlnak vissza. A sportegyesület
elnöke, Tamás Ferenc a szlovákiai
Prievidzán (Privigye) április 8-tól
21-ig megrendezett nemzetközi
vitorlázórepülô versenyen club
kategóriában – mindannyiunk
örömére – az elôkelô második
helyezést érte el.
Az eredmény több szemszögbôl is kimagasló. Mind abból
a körülménybôl, hogy a megmérettetésen résztvevôversenyzôk
nagy hányada a világ vitorlázó
krémjéhez tartozik, mind abból
a körülménybôl, hogy a verseny
helyszínét adó vidék igen sûrûn
megrakott magyar területünkhöz képest magas hegyekkel,
mely a megszokott hazai repülési,
taktikai stílustól eltérôt követel
meg. Továbbá abból a körül-

Nemzetközi offroadverseny és V. Esôerdô Kaland

ménybôl, hogy egy szinte ismeretlen, a megszokottaktól eltérô
repülési karakterisztikájú LS-3
típusú géppel érte el e kimagasló
eredményt.
*
Jelenleg is folyamatban van Szolnokon az elsô Pelikán kupa hazai
ranglista verseny, melyen Oltvai
Csaba sporttársunk képviseli egyesületünket.
*
Idén még egy jelentôs versenyen való részvételünk várható:
a németországi Musbachban
augusztus 5-tôl 20-ig rendezik
meg a VII. Ifjúsági Világbajnokságon fogja Magyarországot
részben képviselni Oltvai Csaba
sporttársunk.
Síkvidéki Repülô Sportegyesület
(Algyô-1930)

Apróhirdetés
Csongrádi Körös-torokhoz közeli
2 szoba összkomfortos családi ház
(nyaralónak is alkalmas) nagy kerttel eladó, vagy – értékegyeztetéssel
– kisebb algyôi házra cserélhetô.
Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni:
a 30/38-02-139 számú mobilon.

kerttel eladó, vagy – értékegyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5 szobás
lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint. Érdeklôdni: a 30/38-02-139
számú mobilon.

*

*

Kert kiadó teljes használatra. Fejes
Józsefné Egészségház u. 20. Telefon:
268-720

*

Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt, jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése. Tel.:
06-20/431-8503

Gyári fa ajtókeretek (tokok) 5 db 90 x 210es, 1 db 75 x 210-es eladók, ár: 5500 Ft/db.
Tel.: 62/268-268 vagy 06-20/455-15-05
Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfortos magánház, gyümölcsös
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*

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

Az Algyôi Offroad Klub június
10–12. között megrendezett 25.
Nemzetközi Offroad Fesztiválon és versenyen 3 autóval 6 fôs
csapattal indult. A háromnapos
kaland a hegyi utak, patakmedrek és a nagy, saras nehézterepek
próbára tették az autókat és a csapatot is. Az algyôiek természetesen sok élménnyel, tapasztalattal
tértek haza.

Augusztus 5–6. között ismét megrendezik az V. Esôerdô Kalandot.
Részletek: www.algyo4x4.hu.
Molnár Zoltán

Felborult autója,
Berkes mégis az élmezônyben
Június 29-én Pusztaottlakán zajlott el a területi ladacross bajnokság következô futama. A tavaly
a dobogón végzô algyôi Berkes István most is igyekezett versenytársait maga mögé kényszeríteni. Ezt
mi sem bizonyította jobban, mint
hogy a megrendezett két versenybôl kétszer a dobogó elsô helyére
szólították fel az algyôi versenyzôt. Bár a technika ördöge egyik
alkalommal sem könnyítette meg
dolgát, ez idáig sikerült ezen felülkerekednie és a döntô futamban
az elsô helyen érnie a célba. Ezen
a versenyen Istvánnak az oldalára
fordult autójából kellett kimásznia, amire eddig még nem volt
példa. Izgalomban valóban nem
volt hiány, mindenkinek egy pillanatra a szíve a torkába ugrott.
István öt éve ûzi ezt a sportot, de
eddig még soha nem borult autó-

Ezek a versenyek a versenyzônek és a nézônek is egyaránt izgalmasak. Minden nap és minden
alkalom más és más, mindig törté-

nik valami izgalmas, ami egyedivé
teszi az adott fordulót.
Az éves bajnokságból még öt
forduló van hátra, a következô
július 3-án Tótkomlóson rendezik meg.
A bajnokság jelenlegi állása:
227 Berkes István
40 pont
282 Balázs András 34 pont
305 Ferenczi Balázs 24 pont
279 Nemes Róbert
24 pont
203 Dézsi Gábor
15 pont
219 Mihály Norbert 12 pont
213 Fekete Tamás
13 pont
234 Csáki Róbert
12 pont
293 Verbai Ádám
10 pont

jával. Persze számtalanszor kellett már az idôvel versenyt futva
két futam között megszerelni
az autót, de számukra és mindenkinek, aki szereti ezt a sportot, ez
jelenti a kihívást, azt a plusz élvezetet, amit nyújtathat ez a hobbi.

Az eddig elért eredmények
köszönhetôk a szerelô odaadásának, illetve a támogatóknak és
a szurkolóknak, akik a pálya szélérôl adtak, illetve adnak lendületet az algyôi versenyzô, Berkes
István autójának.
Gaáli Ágota
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Vérüket (is) adják embertársaikért!
A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének Algyôi
Csoportja, fiatal „kora” ellenére
önzetlenségbôl, áldozatvállalásból, segítségnyújtásból, emberségbôl kitûnôre vizsgázott!
De mielôtt bebizonyítjuk,
hogy mi miatt is érdemesek erre
az elismerésre, egy kis történelem: a vöröskeresztes mozgalom
ötlete Jean Henri Dunant svájci
üzletembertôl származik, aki
1859-ben megszervezte a solferinói csatatérrôl, a környezô
lakosság segítségével, a csatatéren maradt sebesültek ellátását.
1863-ban megalakította az Ötök
Bizottságát, amelybôl 1880-ban
kifejlôdött a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága. Magyarországon 1881-ben alakult, és a segítségnyújtást tûzték ki célul.
1925-ben a Magyar Ifjúsági
vöröskereszt kezdeményezésére
rendezték meg elôször az anyák
napját, amely azóta kedves hagyománnyá vált.
A Csongrád megyei Vöröskereszt Algyôi alapszervezete 2010.
október végén alakult. Tehát joggal mondhatjuk, még igen fiatalok vagyunk. A kezdeti lendület
azóta sem tört meg, sôt mindig
akad olyan terület, ahol eddigi
eredményeinket is felülmúljuk,
az algyôi rászoruló családok örömére. Tagjaink önkéntesként
veszik ki részüket a sokrétû munkából.
Elsô nagysikerû helyi vállalkozásunk a karácsonyi adomány
gyûjtés volt, melynek eredményeként 20, tanyán élô, hátrányos
helyzetû család ünnepét sikerült
szebbé, meghitté tenni. Az akkor
összegyûjtött adomány értéke,
a nagylelkû támogatóknak
köszönhetôen elérte a 200 ezer
forintot.
A következô sikeres szervezés,
az idei falunapokra meghirdetett véradás volt, ahol az eddigi
résztvevôk létszámát sikerült
megtriplázni. Önkénteseink
közremûködésével lehetôség
nyílt vércukorszint-, vérnyomásés testzsír-százalék mérésére is,
melyhez az Idôs Otthon vezetôje
bocsátotta rendelkezésünkre
a szükséges eszközöket. Össze-

sen közel kétszáz ember számára
vált lehetôvé az ingyenes vércukorszint mérés. Ehhez a sikerhez
az iskola és az óvoda is hozzájárult az által, hogy szórólapjainkat
a gyerekek segítségével eljuttatták
a szülôkhöz.
A Gyermeknapra játék- és
gyermekruhagyûjtésbe kezdtünk.
Ennek eredményeként a társasjátékoktól kezdve a személygépkocsiba való biztonsági gyerekülésen át a gyermek kerékpárokig
értékes ajándékok érkeztek, de
nagyon sok ruha is gazdára talált.
Ezenkívül megajándékoztuk
a gyerekeket 150 Dörmi kismackó
süteménnyel, és a Johannita Szeretetszolgálattól kapott 400 üveg
diabetikus barack dzsemmel.
Aktívan kivettük részünket
a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete által,
a szegedi Dugonics téren rendezett Szupergyûjtésbôl is, és
talán ennek is köszönhetô, hogy
két algyôi diák részt vehet egy öt
napos, ingyenes balatoni nyaraláson, melynek értéke 60 ezer
forint.
Az algyôi iskolával – megalakulásunk óta – harmonikus
a kapcsolatunk, több esetben
is sikeresen együttmûködtünk.
Segítséget nyújtottunk az elsôsegély versenyen induló csoport
felkészítésében azzal, hogy bepillantást nyerhettek a mentôállomás munkájába, március 10-én
kipróbálhatták a különbözô felszereléseket. Az iskolai Egészséghét keretében, május 26-án szervezésünkben hasznos, életmentô
információkhoz juthattak tanulók és tanárok egyaránt, amikor
is az általunk biztosított „ambubabán” kipróbálhatták a szabályos
újraélesztési folyamatot, meg�gyôzôdhettek ennek rendkívüli
jelentôségérôl.
Ez évi terveink között szerepel
egy augusztusi tanszergyûjtési
akció, melynek keretén belül
egy általunk kiválasztott TESCO
áruházban kívánjuk beszerezni
többek között azokat a tornazsákokat, amelyeket minden algyôi
elsô osztályos kap majd ajándékba. Ezzel is segíteni kívánjuk
az önhibájukon kívül hátrányos

helyzetbe került családokban élô
gyermekek iskolakezdését.
A falunapi véradás sikerén felbátorodva, legközelebb az augusztusi Algyôi Lovasnapokon szervezünk ismét véradást.
Már folyamatban van az idei
Karácsonyi adománygyûjtéshez
is a támogatók keresése. Ebben
az évben a nagycsaládosokat
kívánjuk megajándékozni. Ehhez
természetesen felhasználjuk majd
az önkormányzattól kapott támogatás megmaradó részét, és a tagdíjunk 50 százalékát.
Az algyôi tagszervezet nem
tudná munkáját ilyen eredményesen végezni, ha nem lennének nemes-, és nagylelkû
támogatóink, örök mentorunk:
az önkormányzat, önzetlen algyôi
polgáraink, önkéntesként tevékenykedô tagjaink, aktivistáink.
Továbbra is számítunk mindan�nyiukra – kire-kire tehetsége,
lehetôsége szerint.
Megtisztelô számunkra az az
elismerés, melyet a napokban,
a Magyar Vöröskereszt Csongrád
Megyei Szervezetének vezetôjétôl kaptunk. Köszönetét fejezte
ki azért a rendkívül sokrétû és
eredményes tevékenységünkért,
melyet alig féléves mûködésünk
alatt, tagjaink, segítôink révén
kifejtettünk. Külön kiemelte
az általunk szervezett véradások rendkívüli eredményességét, hiszen az egész megyében
nem adtak annyian vért, mint
az algyôi tagszervezet által lebonyolított véradásokon. Jólesô
érzéssel fogadtuk szavait, és azt
a bátorítást, mondhatnók „felszólítást”, hogy jövôre szeretné
pályázatunkat látni a Humanitárius Település címre aspirálók
között. Sokéves tapasztalata alapján állította, esélyesként indulhatunk, és Algyô, akár másodikként
kaphatná meg ezt a megtisztelô
elismerést.
Természetesen munkánkat
nem díjak, kitüntetések, elismerések reményében végezzük, de
tegye mindenki szívére a kezét,
a köszönet mindig jól esik. S ha
ez éppen a „Humanitárius Település” címben érkezik, azt mi
megköszönjük.

Tehát így, a tanév végén mi is
megkaptuk bizonyítványunkat.
Ezt a számunkra legfontosabb
„tantestület” állított ki: Algyô
lakossága. Ôk azok, akik rendezvényeinket mindig nagy létszámban megtisztelve erôsítenek
bennünket hitünkben, kijelölve
számunkra azt az utat, melyet
továbbra is járnunk kell. Higgyék
el, örömmel tesszük!
Köszönjük!
Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezetének
Algyôi Csoportja

ÔBK:
Dalok szárnyán a „Szôke
Tiszáról”.
17. Mély a Tiszának a széle…
Mély a Tiszának a széle,
De még mélyebb a közepe.
Szôke, barna kislány kerülgeti,
Által akar rajta menni.
Által akar rajta menni,
Bazsarózsát szakajtani,
Sej, haj bazsarózsa ne bokrosodj,
Én rám babám ne várakozz!
Mert ha Én rám várakozol,
Soha meg nem házasodol,
Sej, de olyan leszel, mint a gólya
Kinek nincsen pártfogója.
Mert ha Én rám várakozol
Soha meg nem házasodol,
Gyönge vagy babám a házasságra
Nem illik a csók a szádra.
*
18. Túl a Tiszán learatták
az árpát…
Túl a Tiszán learatták az árpát,
Elvágták a kis pacsirta bal szárnyát
Kis pacsirta búsul a szárnya után,
Én is búsulok a szeretôm után.
Túl a Tiszán egy nagy nyárfa tövében,
Két szerelmes játszik egymás ölében.
Egyik nézi a Tiszának a habját
A másik meg az égnek ragyogó csillagját.
(Folytatjuk)
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Comenius, 2009 - Véget ért a kétéves nemzetközi együttmûködés
A Comenius iskolai együtt
mûködések pályázatai az Egész
életen át tartó tanulás programban részt vevô államok közoktatási
intézményei közötti partnerkapcsolatot támogatja.
Iskolánk második Comenius
iskolai együttmûködési pályázatának utolsó, záró partnertalálkozója
zajlott május 17-tôl 22-ig Spanyolországban, L’Aldea városában.
Vendéglátónk, aki egyben a projekt
koordinátoriskolája is volt, a CEIP
Maria Garcia Cabanes iskola volt.
Mint már korábban is hírt adtunk
róla, az Algyôi Általános Iskola
egy nyertes elôkészítô látogatáspályázat után, mely Spanyolországban zajlott 2009 januárjában,
megpályázta a kétéves Comenius
együttmûködések programot.
A pályázatot az angol, bristoli Summerhill Infant School, a holland
liederdorpi School Kastanjelaan
PCSV, a lengyel bialystoki Szkola
Podstawowa Nr 26 im. Stanislawa
Staszica, az olasz, troiai SCUOLA
SECONDARIA 1 GRADO „VIRGILIO” és spanyol l’aldeai CEIP
Maria Garcia Cabanes iskolákkal
együttmûködve nyújtottuk be
és nyertük meg „Ünnepeljünk
együtt” címmel.
A kétéves együttmûködés
lezárása minden partneriskolának különleges volt, hiszen erre
a találkozóra tanulókat is vittünk
magunkkal. A pályázatban vállalt 4
gyermek helyett a pályázati pénzzel való ésszerû gazdálkodásunknak köszönhetôen 6 tanuló örülhetett velünk együtt az utazásnak.
Kiválasztásuk nem volt könnyû
feladat. Több próbát kellett sikeresen kiállniuk a jutalom elérése
érdekében. Fontos szempont volt,
hogy a projekt feladataiból jelentôs részt vállaljanak, jól beszéljenek
angolul, tanulmányi eredményük
példás legyen, és magatartásukra
se legyen panasz. Ezen kritériumoknak szerencsére sok diákunk
megfelelt. A tét nagy volt, hiszen
egy közel 180 ezer forint értékû
majd egyhetes spanyolországi tartózkodás volt a legjobbak jutalma,
amit ôk természetesen teljesen
ingyen vehettek igénybe. A végsô
próbaként egy kommunikációközpontú angol nyelvi szintfelmérôt
kellet megoldani, melynek értéke-

lése után az alábbi gyerekekre esett
a választás: Boldizsár Anna, Szûcs
Lilla, Tösmagi Annamária, Kotogán
Sándor, Misku Péter és Molnár Krisztián. Valamennyien iskolánk 8. osztályos tanulói voltak.
A spanyolországi megérkezést
követôen sokszínû, tartalmas
programban volt részünk. Miután
megismerkedtünk a iskolával,
a különbözô országokból érkezett
tanulók is bemutatták az általuk
angol nyelven készített bemutatókat a saját országukról és iskolájukról. Mindannyian büszkék voltunk
a „mi gyerekeinkre”, hiszen színvonalas elôadásukkal, felkészültségükkel mindenki elismerését
kivívták. Választásunk igazolt bennünket, a magyar gyerekek nyelvtudásukkal, viselkedésükkel méltó
képviselôjük voltak iskolánknak,
hazánknak. Ott tartózkodásunk
ideje alatt vendéglátóink bemutatták lakóhelyük nevezetességeit.
Részünk volt tengerparti sétában
és fürdôzésben, rizsföldekre látogatásban, hajókázásban az Ebro
folyón, barcelonai városnézésben,
a Barcelona focicsapat stadionjának megtekintésében és még
számos feledhetetlen élményben.
A felnôttek számára azonban természetesen munkamegbeszélések
is voltak beiktatva, hiszen ezen
a találkozón kellet lezárnunk,
méltóképpen befejeznünk két éves
közös munkánkat.
Projektünk címe: Ünnepeljünk
együtt! Együttmûködésünk célja
volt, hogy a részt vevô országok
iskoláinak tanulóiban tudatosodjék, hogy az ünnepek (családi vagy
nemzeti) Európa összes országában
az emberek életének része, és sokféleségében, különbözôségében
rejlik a szépsége. Lényeges célunk
volt, hogy a gyerekek megértsék és
elfogadják más országok kulturális értékeit, gondolkodásmódját.
A két év alatt a tanulókkal felkutattuk, lejegyeztük saját hagyományainkat, szokásainkat az adott ünnepekkel kapcsolatban. DVD-ket
készítettünk, amelyek bemutatják
a karácsonyi, húsvéti, születésnapi,
esküvôi szokásokat, hagyományokat, szertartásokat. Minden ország
saját választása szerinti nemzeti
ünnepet is bemutatott. Ezeket
a DVD-ket eljuttattuk egymásnak,

így minden partner tanulmányozhatta a másik országra jellemzô
vonásokat, különbözôségeket,
hasonlóságokat. A gyerekekkel
együtt készítettünk az ünnepekhez
fûzôdô kézmûves alkotásokat is,
a különbözô munkadarabokat is
kicseréltük egymás között a partnertalálkozókon. Dalok, zeneszámok, üdvözlôkártyák, receptek és
fényképek is gazdát cseréltek.
Az elsô évben azokat az ünnepeket dolgoztuk fel, melyek közösek az összes partnerországban.
A második évben egy tipikus, csak
az adott országra jellemzô ünnepet
mutattunk be. Mi a március 15-i
nemzeti ünnepünk bemutatását
választottuk. A partnertalálkozókon beszámoltunk az aktuális részfeladatokról, a spanyolországi záró
találkozón számot adtunk a két év
alatt végzett tevékenységekrôl.
A tanulóink aktív részvétele nyomon követhetô volt, hiszen saját
hagyományaik feltérképezése izgalmas feladat volt számukra. Motivációjuk egyre erôsödött, miközben
más országok kultúrájával ismerkedtek. Tantestületünk tagjait is
bevontuk a projektbe az által, hogy
az információkat megosztottuk
velük és az összes tevékenységben
találtunk feladatokat számukra.
A megbeszélések során megvizsgáltuk azt is, hogy a projekt milyen
hatással volt iskolánk, helyi közösségünk életére. Partnerségünk
a hálózati együttmûködés kiváló
példájává vált, hiszen hálózati
tanulásunkat továbbfejleszthettük. Az együttmûködés tanulókra
gyakorolt hatása rendkívüli volt,
hiszen képessé váltak azonosítani saját nemzeti értékeiket, és
összehasonlítani azokat más európai országok nemzeti értékeivel.
Bôvítette ismeretüket a partnerországokról, azok kultúrájáról.
A nyelvtanulás iránti motivációjuk
rendkívüli mértékben megnövekedett, mert gyakorlati szinten
is használni tudták a nyelvet, élô
kommunikáció jött létre a gyerekek között a levelezés, blogolás,
chatelés és a személyes találkozás
kapcsán.
A pedagógusok szakmai életében is hozott pozitív eredményeket
a közös munka. Jelentôs mértékben növelte az IKT eszközökre

vonatkozó készségeiket, bôvítette
ismeretüket a partnerországokról, azok kultúrájáról, valamint
sokunknak fejlesztette a projektirányítási képességét. A kétéves
együttmunkálkodás valójában
minden résztvevô partner iskolai
életét gazdagította. Megismertük
egymás iskolarendszerét, módszertani kultúránk fejlôdött, egymástól sok hasznos, alkalmazható
ötletet szereztünk. A legnagyobb
élmény számunkra az volt, amikor
a mi technikáinkat, a tôlünk látott
ötletek megvalósulását tapasztalhattuk a partneriskolákban. Helyi
közösségünk életére is befolyással
volt a kétéves együttmûködés,
hiszen növelte a szülôk támogatását és részvételét az iskola életében, különösen a nálunk szervezett találkozó megszervezésében
és lebonyolításában. Hozzájárult
más szervezetekkel történô intenzívebb együttmûködéshez is, így
például a Szeged Táncegyüttessel
mélyült el kapcsolatunk a projektnek köszönhetôen. Közös
pályázatunkkal a fenntarthatóság
pedagógiájának alkalmazása nyitott új teret az eddigi nemzetközi
iskolahálózatunk bôvítésére.
Nagyon nehezen vettünk búcsút
partnereinktôl, hiszen a két éves
együtt gondolkodás, együtt munkálkodás idején igen jó kapcsolatok,
barátságok szövôdtek. Bár a gyerekek elôször találkoztak egymással,
nagyon megkedvelték egymást és
a kapcsolatot máig tartják külföldi
barátaikkal. Sokat adott az eltelt két
év mindannyiunk számára. Egymás
munkájának megbecsülése, a tény,
hogy számíthatunk egymásra, olyan
erôt adott közösségünknek, hogy
derekasan, becsülettel helyt álltunk
egy olyan megméretetésben, ahol
rajtunk keresztül hazánk is megmérettetik. Biztos vagyok abban, hogy
sem mi, sem a gyerekek nem felejtik Spanyolországot, a gyönyörû
tájakat, a spanyol vendégszeretetet,
s aminek mindezt köszönhetjük,
a projektet!
Ficsórné Réti Emese kapcsolattartó
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (2.)
„72 évesen mehetett nyugdíjba”
Közös emlékezésre, az algyôi téeszek történetének föltárására kéri és
hívja az algyôieket az önkormányzat. Az itteni termelôszövetkezetek
históriáját leíró helytörténeti kötetet elôkészítve az Algyôi Hírmondó
kérdéseivel segíti a múlt emlékcserepeinek összegyûjtését. Lapunk
elôzô számában a 85 éves Bite Vince emlékeibôl villantottunk föl egy
részletet. Most a 73 éves Kovács Sándorné született Sarusi Erzsébet
idézi föl, hogy édesapja, Sarusi Ferenc miként lett téesz-tag, onnan
miért csak 72 évesen mehetett nyugdíjba.
– Hogyan került a csongrádi és
tömörkényi gyökerû család Algyôre?
– Csongrádon 1910. június
4-én született az édesapám, Sarusi
Ferenc. Anyukám, Gémes Erzsébet tömörkényi leány volt1936ban október 24-én esküdtek örök
hûséget egymásnak. Ahogy tôlük

kerítésre, szôlôskertre, gyümölcsösre, diófákra emlékszem a gyerekkoromból – az út felôl dáliák
nyíltak a kertben… Ma már nincs
meg a tanya: Rákóczi telep 64/A
volt az utolsó címe.
– Mivel foglalkoztak a szülei?
– Búza, árpa, kukorica, lucerna

Bográcsos készül a zárszámadásra: Sarusi Kiss Ferenc (jobbról a második), mellette
Györfi András.
Fotók: Kovács Sándorné tulajdona
hallottam: elfogadták az anyai
nagyapám, vitéz Gémes István
ajánlatát: menjenek Algyôre. Itt
osztottak vitézi földeket azoknak, akik mint a nagyapám is,
vitézek lettek a világháború után
és a vitézi címmel együtt földet
kaptak – a nagyapám Algyôn 10
holdat... Anyai nagyapám jogán
lettünk algyôiek.
– Algyô 1933-ban nagyarányú
átszervezéssel 11609 katasztrális hold
terüleû lett és a háromezres lélekszáma
közel ötezerrel nôtt. A postás 6 körzetébôl az ötödik, a Tiszán túli területet
neve akkor: Vitéztelep és Csergôtelep
volt. Hogyan éltek ott?
– El lehet képzelni, milyen
nehéz lehetett a szüleimnek: úgy
mesélték, májusban születtem,
októberben költöztünk a vitéztelepi félkész tanyára, aminek ajtaját, ablakait kévés szárral, lópokróccal szigetelték. Aztán persze
szépen gyarapodtak: élôsövényes

került ki a földbôl. Apukám nem
fogadott fel senkit, egyedül dolgozott. Lóerô nem volt. Az ôszi
mélyszántást a körmös Hoffer
traktorral végeztette, Máskor
a szomszédok adtak lovat, amiért
vissza kellett dolgozni kézi erôvel.
A nagyapám felibe adta a földet:
a termés fele az övé lett. A tanya
körül tartottak disznót, baromfit,
egy tehenet is. Mások a telepen
foglalkoztak cukorrépával, gyapotot, kendert, burgonyát termeltek.
– Hogy alakult itt téesz?
– Erôszakosan. Mindenkit
bekényszerítettek. Különben
földmûvesként már nem helyezkedhettek volna el. De a részletekrôl keveset tudok, mert mi,
az urammal 1957-ben megesküdtünk, elkerültem otthonról. A szüleim 1964-ben jöttek be Algyôre
lakni.
– Akkor az édesapja már mint téesztag dolgozott?

– A rám maradt iratai szerint
igen. A „Rákóczi Mg. Termelôszövetkezet, Algyô” pecsétû, Soós
Lajos fôkönyvelô aláírásával hitelesített „Igazolás” szerint „Sarusi
K. Ferenc 1960. február 4-én
lépett termelôszövetkezetünkbe és
1965. április 1-én átlépett a szegedi Felszabadulás Mg. Tsz.-be”.
Ott a „Mezôgazdasági termelôszövetkezeti tagkönyv” szerint Sarusi
Ferenc tagnyilvántartási száma:
714/34. A „Felszabadulás Mezôgazdasági Tsz”-ben – a tagkönyv
elsô bejegyzése szerint – 1967-ben
az „igazolt 10 órás munkanapok
száma 258”, amiért „23615 forint
részesedést” kapott. Az utolsó tagkönyvi bejegyzés 1974-bôl származik: akkor 10 órás munkanapból
összesen 305-öt gyûjtött, amiért
30752 forint részesedést kapott.
– Milyen munkákat végzett a téeszben?
– Az elsôben, a Rákócziban
dinnyetermesztéssel foglalkozott.
Értett ehhez is, mert Csongrádon
bolgár kertészetben dolgozott, így
volt tapasztalata… Kétkezi munkát végzett a téeszben is: ásni,
kapálni, villázni járt. Egy másik
Igazolványa szerint „Sarusi Kiss
Ferenc Algyô, Rákóczitelep lakos
(…) az 1962/1963 tanévben tartott
szakmunkásképzô (ezüstkalászos)
mezôgazdasági növénytermesztési szaktanfolyam elsô évfolyamát jeles eredménnyel elvégezte”
1963. március 4-én. Amikor
beköltöztek a faluba, kerékpárral
járt ki a földekre dolgozni. Anyukám háztartásbeliként segített.

– Köszönhet valamit a téesznek?
– A kirándulásokat. Az egyik
fénykép hátuljára írt sorai szerint
1967-ben az algyôi téesz tagokat
a különbusz vitte a pécsi székesegyházig. Maradtak fönn olyan
képek is, ahogy zárszámadási ebéden bográcsost fôznek, apukám is
fehér kötényt vett föl. Egy másik
fénykép szerint 1971-ben a Tisza
vendéglôben tartották a zárszámadási ebédet.
– Hogy búcsúzott a téesztôl az édesapja?
– Keserûen. Az utolsó 4-5 évben
a téesz kiadta ôket bérmunkára:
például szegedi parkokban
kellett kaszálnia a füvet, vagy
sziklakeménységû földet kapáltattak velük az erdôgazdaság csemetefás területén. Közben itthon 3-4
disznót tartottak, hogy pótolják
a kevés keresetet. Mert a téesz
tagok „fizetése” mindig kevesebb
volt, mint a munkásoké, például
a kôolajiparban. De nyugdíjba is
késôbb mehettek: míg egy ipari
munkás 60 évesen, addig apukám
72 éves korára mehetett nyugdíjba.
(Folytatjuk)
P. I.
*
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)!

Zárszámadási ünnepség a Tisza vendéglôben (balról) Sarusi Kiss Mihály, mellette
Korom Jani bácsi
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Az Olvasó oldala

Pünkösdkor megadatott
Megcsodálni idegen, ám mégis szívdobogtatóan ismerôs tájak vad szépségét,
…megélni egy kis falu, Csíkcsomortán archaikus rendjét,
…megtapasztalni egy székely család
befogadó szeretetét,
…meghallgatni a minden reggel
azonos idôben vonuló tehéncsorda
lágy kolompját,
…büszkén követni a barantázásból
este megtérô lovasokat,
…megilletôdve megmászni a zarán
dokok csendes ritmusában a Kissomlyót s a szelíd hajlatban megtelepedve
testvérként köszönteni a zarándoktársakat,
…égnek emelt tekintettel énekelveimádkozva megköszönni a Napbaöltözött Asszonynak, Babba Mariának,
hogy vigyáz reánk,

…elszoruló torokkal énekelni a magyar
és székely himnuszt többszázezer testvérünkkel, míg az esô mellett minden
fájdalmat és csalódást lemosó könnyeink fürdetik arcunkat,
…elgyönyörködni a gyimesbükki
kicsi csángó bubák barna-piros arcocskáján,
…megélni az összetartozás extatikus örömét, amint az öreg Nohab
éneklô, zászlót lobogtató utasaival
ünnepélyesen begördül az ezeréves
határra,
…együtt sírni az ôket imával és
virággal köszöntô helyiekkel,
…megélni magyarságunkat, ezt
a minden téren és idôn átívelô csodát.
Nekem megadatott mindez, 2011-ben,
a csíksomlyói búcsún.
SZPK

Találkoztunk (1961–2011)
„Találkoztunk, ó de jó volt,
s lettünk újra gyerekek,
felidéztük sok-sok csínyünk,
és mindenki nevetett.”
Az algyôi szabadidôközpont
június 4-én tényleg „ gyerekekkel” telt meg. Kicsit ôszülô hajjal,
lassabban sétálva, de gyermeki
szívvel, örömmel üdvözöltük
egymást mi, akik 1961-ben azaz
50 éve ballagtunk el az algyôi
iskolából. Velünk örült és emlékezett két tanárnônk: Várhelyiné
Magdika, Bereczkiné Erzsike és egy
kedves hangú levéllel Kovács tanár
úr is.
A virág és az égô gyertya mellett megemlékeztünk azokról,
akik már nem jöhettek el erre
a találkozóra. Azokról is beszéltünk, akik betegség vagy egyéb
elfoglaltság miatt nem lehettek
itt. Azután szó került az elmúlt
évekrôl, leginkább a felnôtt gyerekeinkrôl és a felnövô unokáinkról. Ekkor mindenkinek gyanúsan
csillogott a szeme. A problémák,
a nehézségek valahogy ma mögöttünk maradtak.
Rövid sétát tettünk a felépült
új iskolában.Csodálkoztunk és
rágondoltunk, hogy mi 1961-ben
47-en voltunk egy osztályteremben. Hová is haladtunk azóta?
Az új tantermek, az ebédlô, a tor-

nacsarnok- eddig csak álom volt.
Ki emlékszik már a régi tornateremre a mostani tájház mellett?
Visszatérve, ebéd után, igazi
gyerek zsongás töltötte meg a termet. Mindenki beszélt – mindenkivel- mindenrôl.
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Olvasói válaszlevél a „Több család” levelére
Tisztelt „több család”!
Elôre szeretném bocsátani, hogy nem
vagyok sem fogadott, sem fogadatlan
prókátora a faluház dolgozóinak, sôt
kijelentem, hogy sem Vida Zsuzsannával, sem Bakos Istvánnal nem vagyok
sem perben, sem haragban. Amikor
elolvastam az olvasói levelüket, megmondom ôszintén, nem akartam hinni
a szememnek. Elsô felindultságomban
azonnal tollat akartam ragadni, hogy
elmondjam a véleményem. Na, nem
a falunapról, hanem a „több család”
aláírású cikkrôl. Pontosabban nem
is cikkrôl, hanem annak stílusáról.
A Délmagyarban, Bakos András
„Fûnyíró” címû írása végképp megadta azt a kis segítséget, hogy én is
szóvá tegyem a hírmondó fenn említett
cikkét. Merthogy: ilyenek volnánk?
Hogy bátran kritizálunk, netán bírálunk másokat a nagy nyilvánosság
elôtt – de az, hogy odaírjuk a nevünket, s vállaljuk azt, amit gondolunk…
Netán vitába szállnánk azokkal, akiknek más a véleménye az adott dologról, s érvekkel próbálnánk meggyôzni
vélt vagy valós igazunkról… Nem, ezt
már azért nem – ugye, kedves „több
család”? Ez arra nem divat! Tudják,
az Önök stílusára az én ismeretségi
körömben van egy régi magyar kifeje-

zés. Az ember kinyújtja a nyelvét elôre,
s vele bizonyos mozdulatokat tesz.
Az meg véletlen sem jutott eszükbe,
hogy, mondjuk, úgy február tájékán
bemennének a faluház igazgatójához, s
elmondanák, hogy van néhány ötletük
a falunapi rendezvényeket illetôen?
Talán még hasznos, megvalósítható
ötleteik is lennének. Nem, így könnyebb
más f ……-val a csalánt verni. Egyébként én is voltam azon a bizonyos rétes
fesztiválon, s nekem és a családomnak
speciel teljesen más a véleményünk
a rendezvényrôl, mint Önöknek.
Én azért tudom, hogy többen
vagyunk azok, akik nem ezt a stílust
képviselik. Azért is írtam meg a levelem, hogy ne maradjon szó nélkül
az ilyen és az ehhez hasonló jellemtelen megnyilvánulás.
Végezetül arra kérem ama bizonyos
cikk íróit, ne reagáljanak levelemre!
Részemrôl lezártnak tekintem a témát,
ráadásul fennáll annak a veszélye is,
hogy netán ráismernék a cikk írójára,
s még a személyében is csalódnék.
Maradjanak így, az ismeretlenség
sötétjében!
Én ide merem írni a nevem, ha kell
csupa nagy betûvel, így:
Tisztelettel:
BERA SÁNDOR

„Találkozunk, hát még sokszor,
ôrizzük meg emléknek,
gyermekkorunk melegségét
s erôt ad az élethez.”
Találkozunk ? Találkozzunk!
*
Június 4-én tartottuk az 50 éves
osztálytalálkozónkat. A találkozó helye a szabadidôközpont
volt. Ezúton szeretnénk megköszönni Márton Máriának, Juhászné
Manyikának, a dolgozóknak, hogy
a szép, rendezett hely mellett még
finom ebéddel, kedves kiszolgálással vártak bennünket. Ugyanitt köszönjük még Iván Zsuzsanna
igazgatónônek, hogy lehetôvé
tette az újonnan épült iskola megtekintését. Idôs tanárainknak,
az elszármazott osztálytársainknak ezzel igen nagy meglepetést
szereztünk.
Kívánunk további eredményes
munkát és hozzá jó egészséget.
A két szervezô: Gubacsiné Icu,
Búsné Irénke

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 gyógyulásodértSzeretettel 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.
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Algyõi tükör

Amivel foglalkozunk:
•m
 ûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése
• árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzôk) értékesítése, szerelése, javítása
• Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás;
külsô-belsô párkányozás; gipszkartonozás,
vakolás
Díjtalan és kötelezettségmentes
helyszíni felmérés
és árajánlat készítés!
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Gyógypedagógusként vállalom
óvodások iskolára való
játékos felkészítését.
Diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia
veszélyeztetett gyermekek szûrését.
Tanulási zavarral küzdô iskolások
fejlesztését
speciális eszközökkel
és módszerekkel Algyôn.
Érdeklôdni:
06-20/395-42-62

Fûnyírást és gépi
kaszálást vállalok.
Telefonszám:
06-20-221-21-77

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

Felsôfokú német

nyelvvizsgával rendelkezô
diáklány vállal
német nyelvbôl
korrepetálást, felkészítést.
Telefonszám:
06-20/214-24-59
Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 97,6 MHz-es
frekvencián, ahol a hagyományteremtô
mûsorral: Algyôi Magazinnal jelent
kezik a szerkesztôség! A magazin min
den hónap második hetének pénteki
napján lesz hallható 13.15 és 13.45 óra
között. A rádiómûsorban beszámolunk
a nagyközség életé
nek legfontosabb
híreirôl, eseményeirôl, rendezvényeirôl.
Ajánlott oldal: www.promenad.hu.

alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
V árszegi Z oltán EV
Autószerelô mester

AUTÓSZERVÍZ

klubkártya tulajdonos
kedvezmény.
Bôvebb tájékoztatás telefonon.
Klíma töltés, javítás. • Mûszeres futómû állítás.
Vezérlôegység diagnosztika.
Fék- futómû javítás, motorfelújítás, javítás.
Vizsgára felkészítés.
Vizsgáztatás, környezetvédelmi vizsgálat.
Gumiszerelés, centrírozás.
Algyô, Bartók B. u. 34. • Tel.: 06-30/249-51-65

Homlokzati és
gurulóállvány bérelhetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono
zást, külsõ-, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

„REKVIEM”
Temetkezési
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,

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

Férfi nyugdíjast
keresünk

Algyôn,

ház körüli
állandó
munkára
Telefonszám:
06-20/591-8848
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Egyházi hírek

Csíksomlyói szárnyas kereszt
Május 21-én 16 órakor érkezett
az algyôi Plébániára a Csíksomlyói
szárnyas kereszt. Az Áprád-kori
motívumú szárnyas kereszt nagypénteken indult – immáron hetedik alkalommal – Zamárdiból,

illetve Tihanyból és pünkösdvasárnap ért Csíksomlyóra. A kereszt
áthaladt a történelmi Magyarország minden utódállamán, hogy
hirdesse a feltámadt Krisztussal
való szövetséget és a nemzeti újjászületés tiszta vágyát. A feltámadási menet jelvényére a résztvevô
közösségek egy jókívánságokat,
üdvözletet, áldást küldô szalagot
kötöttek fel, a kísérô zarándokkönyvbe pedig beírhatták üzeneteiket és élményeiket.
A mi közösségünk is fogadta,
majd felszalagozta a zarándokok
menetének gyönyörû jelképét.
A szárnyas kereszt ezt követôen
Szentesre folytatta útját.

Zarándoklat
Május 29-én vasárnap délután
a Rózsafüzér Társulatok szervezésében Mária zarándoklaton
vettek részt híveink, 20 személy
képviselte Algyô közösségét.
A zarándoklat célja a közös ima
hazánkért, településeinkért, saját
lakóhelyünkért, családunkért.
A zarándok menet 15 órakor

érkezett a Dómba. Itt a program
közös imával folytatódott, majd
a résztvevôk rózsafüzér imádkozása közben haladtak át a városon
az alsóvárosi templomig, ahol fél
ötkor kezdôdött a záró szentmise.
Nagy örömünkre szolgál, hogy e
jeles alkalomra elkészült helyi Rózsafüzér Társulatunk gyönyörû zászlója.

Ünnepi mise
Az algyôi Szent Anna Plébánia
búcsúját idén július 24-én tartják.
8 órai kezdettel a misét dr. Benyik

György atya mutatja be. A 10 órai
ünnepi mise szónoka: dr. Laurinyecz Mihály atya.

Hittantábor
Az algyôi plébánia Kovácsné Veréb
Mariann hitoktató vezetésével,
a hittanos gyermekek számára
július 4-tôl 6-ig hittantábort
szervez. Nagy örömünkre szol-

gál, hogy a táborba jelentkezô
gyermekek száma évrôl-évre nô,
az idén 45 általános iskoláskorú
gyermek jelezte részvételi szándékát.

Unokaáldás
Pünkösdvasárnap, június 12-én
– hagyományteremtô szándékkal
– unokamegáldásban részesültek
a szentmisén résztvevô gyermekek és nagyszüleik. Az esemény
célja a generációk közötti kapcsolat erôsítésének ôszinte vágya.
Az áldásban részesült családok
emlékül magukkal vihették azt
a díszes gyertyát, melyet a húsvéti gyertyáról közösen gyújthattak meg.
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Kedves Testvérek! Kedves Algyôiek!
Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi
püspök teljesen váratlanul, minden
fôiskolai tanári megbízásom megtartásával április 5-én kinevezett a Szeged
Szent Gellért plébánia vezetôjének és
egyben megbízott az algyôi Szent Anna
plébánia ellátásával is.
Azok számára,
akik nem ismernek, engedjék
meg, hogy néhány
adatot közöljek
magamról. 1952ben születtem,
Dr. Benyik György
teológiát Szegeden, Budapesten és Rómában tanultam, majd ezt
követôen kerültem a Szegedi Hittudományi fôiskolára biblikus tanárnak,
és a papi szemináriumba a kispapok
fegyelmi elöljárójának, prefektusnak.
Emellett rendszeresen végeztem kisegítô munkát Alsóvároson, Újszegeden, Felsôvároson és 1975-1993-ig
kisegítôként mûködtem Szeged Tarjánvárosi plébánián Singer Ferenc
templomépítô plébános mellett. 19802005-ig vezettem a Gál Ferenc Hittudományi Fôiskolán a Biblikus
tanszéket és jelenleg is ott tanítok.
Tudományos és közéleti munkásságom
ismert, Egyház és Universitas tanácsadó voltam Szeged város önkormányzatában, írója vagyok 23 könyvnek, és
70 jelentôs teológiai tanulmánynak,
11 könyvet és 31 szakcikket fordítottam magyarra. 23 éve vezetem a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciát, melynek 18 konferencia kötete
jelent meg. Heti rendszerességgel írok
a Hírvivô (Szerbia), Keresztény Szó
(Erdély.) idônként Új Ember katolikus újságokban, és jelenleg is tanítok a Szabadkai (Szerbia) teológiai
kurzuson. Ebben az egyházközségben
Dr. Balogh József atya plébánossága
idején tartottam lelkigyakorlatot.
Plébánosi feladatomat Algyôn
a tanári munka és a Tarjáni Szent
Gellért plébánia vezetése mellett

fogom ellátni. Elôször is megköszönöm Dr. Laurinyecz Mihály plébános
úrnak a 11 éves hangyaszorgalmú
munkáját, amellyel ezt az egyházközséget is lelkiismeretesen gondozta,
a plébánia tetôzetét megjavította és
számos renoválást végzett. Misi atyától tudomásom van róla, hogy munkáját számos munkatárs jó szívvel és
áldozatos lélekkel segítette. Mindezeknek elôre is köszönöm várható támogatásukat!
Hála Istennek, sokak szomorúak
Misi atya távozása miatt, ami annak
a jele, az elmúlt 11 évben jó és lelkiismeretes papot ismertek meg benne
itt, Algyôn. Remélem, hogy lelkipásztori munkámmal folytatni tudom
mindazt, amit Misi atya csinált, és
bízom benne, hogy Isten segítségével
tovább gyarapíthatom az algyôi egyházközséget! Az algyôi plébánia igen
ôsi és számos különbözô egyéniségû
és híres pap teljesített itt szolgálatot,
Mucza Béla atya még díszpolgár is
lett a községnek. Többen is érkezetek
a Gál Ferenc Hittudományi Fôiskoláról, Dr. Balogh József, Réthy István
apátúr és Dr Laurinyecz Mihály atya
is algyôi mûködésük elôtt a város és
az egyházmegye szívében is dolgoztak.
Talán a hívek fájdalmasan tudomásául vették, hogy 1995-tôl SzegedPetôfi teleprôl, 2002-tôl pedig Szeged
Tarján-városból látták el a papok ezt
a plébániát. Így mos is meg fogják
értik, hogy mindennap nem tudok
személyesen jelen lenni a közösségben
és a plébánián, mivel fôiskolai tanári
feladatomat éppen úgy el kell látnom,
mint az anya-plébániát. Tisztelettel
és szeretettel kérem munkatársaimat,
hogy támogassanak jövendô plébánosi munkámban, éppen úgy, mint
Misi atyával tették! Imájukat ezúttal
is köszönöm és szüntelenül imádkozom az algyôi egyházközség minden
tagjáért.
Dr. Benyik György
plébános, teológia tanár

Sportmenedzser:
Forgóné Canjavec Eszter
Az Algyô Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete zárt
ülés keretében döntött a meghirdetett sportmenedzseri tevékenység ellátására kiírt pályázatról.

A döntés értelmében július 1-jétôl
a feladatokat Forgóné Canjavec Eszter látja el.
Dr. Varga Ildikó
Jegyzô
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Önkormányzat

Igazgatási szünet
A szabadságok kiadása miatt, valamint Képviselô-testületi döntés
értelmében Algyô Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában idén augusztus 1 – augusztus 21. között igazgatási szünetet
rendelek el. A hivatal csökkenetett
módban, ügyeleti rend szerint
mûködik. Valamennyi csoportnál
megoldott lesz az ügyelet, egyes
ügyekben azonban csak bizonyos

napokon lesz ügyintézés és ügyfélfogadás.
Az igazgatási szünet idôszakában ügyfélfogadást hétfônként
8-12 óra, szerdánként 8-17 óra,
péntekenként 8-12 óra között tart
az algyôi polgármesteri hivatal.
A lakosság megértését elôre is
köszönjük!
Dr. Varga Ildikó
jegyzô

Katonasírok Algyôn
Algyô Nagyközség Önkormányzata
2006-ban részben feltárta a nagyközség belterületén és külterületén található I. és II. világháborús
katonasírok, orosz katonák, hôsi
halottak sírjait, sírjeleit, melyeket
a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hadisír Gondozó Hivatala tart számon.
Most ismét a lakosság segítségét kérjük: amennyiben tudnak
nemcsak orosz, hanem bármilyen
nemzetiségû katona, hôsi halott sírjáról akár Algyô belterületén, akár
külterületén, kérjük írják meg azt
pontos hely megjelölésével, az adat-

közlô nevével és elérhetôségével,
esetleg fotó csatolásával. A hivatal munkatársai helyszíni bejárás
keretében fogják összegyûjteni
az adatokat és azokat továbbítani
a Minisztérium fenti hatósága felé.
A lakosság segítségét elôre is
köszönjük!
Bôvebb információ kérhetô:
Herczeg József polgármester, T.:
62/517-517, pm@algyo.hu, levelezési cím: ’Katonasírok Algyôn’,
6750, Algyô, Kastélykert u. 40.,
vagy személyesen az ügyfélfogadási idô alatt.
Herczeg József polgármester

Kitüntetések a Hôsök Emléknapján

Algyôn hagyományosan május
utolsó vasárnapján rendezik meg
az Algyôi Repüléstörténeti Emléknapot, a Hôsök Napját és a családi
gyermeknapot.
Az egykori repülôtéren a repülés
történeti emlékhelyen Herczeg József
polgármester mondott ünnepi
beszédet. Megemlékezett az I. és a II.
világháborúban elesett algyôi hôsökrôl, valamint szólt arról is, hogy volt
olyan korszak, amelyben el akarták
törölni a honvédek emlékét. De
az ünnep, a megemlékezés a rendszerváltás után csendben magától
értetôdôen visszatért az életünkbe.
Algyô nagy családjának ma már
fontos része a helyi MATASZ, mint
az egyik legfiatalabb helyi társadalmi
civil szervezet, vállal fontos szerepet,
a hazafias honvédelmi nevelésben,
a hagyományok ôrzésében, a településen található hadisírok gongozásában, és a napokban mutatkozott
be a klub a nemzetközi tevékenység területén is, a Szerbiai Testvér
település Martonos Tartalékosaival
találkozó alkalmával.

Az ünnepségen megkoszorúzták a hôsök emlékmûvét, majd
a Tartalékosok Szövetsége munkájában való tevékeny részvétel,
és a Szövetség támogatása területén végzett kiemelkedô munkájuk
elismerése ként, a MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
EMLÉKÉRMÉT adta át dr. Palotai Jenô ny. ezredes: HERCZEG
JÓZSEF polgármester Úrnak és
FRÓMAN GÁBOR t. mk. ôrnagy,
alelnök úrnak.
Az elismerésekrôl szóló határozat
kivonatát, Bánki András t. mk. ôrnagy
Úr megyei alelnök ismertette.
A nap színes programjában
fellépett a MATASZ harmonika
klubjának, több helyi és meghívott tagja Ezen a napon emlékeztünk meg a HOHE rendezésében
a Szegedi Hôsök napi koszorúzási
ünnepségen Szegedi Hôseinkrôl,
melyen a Magyar Tartalékosok
Szövetségét Dávid István ny. mk.
alezredes úr, megyei alelnök úr
vezette küldöttség képviselte.
In. www.mataszcsongrad.mi-net.hu.
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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 Önkormányzata tisztelettel kéri a lakosságot,
a társadalmi szervezetek vezetôit,
hogy legkésôbb 2011. július 13.
(szerda) napjáig a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek
írásban eljuttatni javaslataikat,
hogy a kitüntetésekben az arra
legméltóbb személyek részesülhessenek és a Képviselô-testület
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

Építôipari vállalkozó kerestetik
Az Algyô Nagyközség Önkormányzata algyôi építôipari vállalkozók jelentkezését várja önkormányzati munkák elvégzésére.
A bemutatkozó leveleket a polgár-

mesteri hivatal fejlesztési csoportjánál kérik leadni személyesen,
vagy a 6750, Algyô, Kastélykert
u. 40. szám alá postai úton.
Herczeg József Polgármester

Algyôi siker a fôvárosi tárlaton
A Corvin Mûvelôdési Ház - Erzsébetligeti Színház idén tavasszal
megrendezte az ART-FESZT
IV. címû tárlatot és felhívással
fordult minden olyan képzô és
iparmûvészetben tevékenykedô
amatôr alkotóhoz, aki szeretne
bemutatkozni a nyilvánosság
elôtt. Algyôrôl az amatôr festô:
Magyar Józsefné Varga Anna indult
és a zsûri javaslata alapján nyert
a megmérettetésen Tiszavirág
címû olajfestményével. Pályázni
egyébként legfeljebb 3 alkotás-

sal lehetett technikai, formai és
méretbeli megkötöttség nélkül.
A nyertes pályázók alkotásai
kiállították az ART - FESZT IV.
elnevezésû tárlaton Budapesten,
a Corvin Mûvelôdési Ház – Erzsébetligeti Színházban. A Ház a kiállításhoz kapcsolódó katalógust
jelentetett meg, melyben Anna
mûvészi életútja és Algyôhöz való
kapcsolata is olvasható.
INFO: www.kulturliget.hu.
B.L.N.
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Orvosi rendelési idôpontok

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

rendelése minden héten

Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Július 11-tôl 15-ig 8,00 órától 12,30-ig
Július 18-tól 22-ig 12,30 órától 16,30-ig
Július 25-tôl 29-ig 8,00 órától 12,30-ig
Augusztus 1-tôl 5-ig 12,30 órától 16,30 óráig
Augusztus 8-tól 12-ig 8,00 órától 12,30-ig

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. 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!

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

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.

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Kóstolta már a régi idôk ízeit idézô legendás három kilós lipóti
parasztkenyeret?
A Lipóti házi parasztkenyér megérkezett Szegedre is!
Szippantson bele a régi idôk illatába Szegeden, a Lipóti Pékség
mintaboltokban!
Szeged, Mikszáth Kálmán utca 21.
Tisza Lajos körút 39. (Anna - kúttal szemben)
Ízelítô kínálatunkból:
Többféle kenyér
(pl.: 3 kg-os Házi parasztkenyér – 990 Ft/db,
Rozsos, tönkölyös kenyerek)
 Péksütemények
(kalácsok, kiflik, zsemlék, pogácsák, rétesek)
 Méhes Mézes szörpök, mézek
 Gyermelyi tészták
 Cserpes tejtermékek (hamarosan)


Látogasson el üzleteinkbe, s kóstolja meg termékeinket!
Házhozszállítás Algyôre!!!
Rendelésfelvétel és információ a 06 20 515 17 44-es
telefonszámon!!!
(3 kg-os parasztkenyér, ill. 1000 Ft feletti rendelés esetén,
a szállítás ingyenes)
www.lipotipekseg.hu

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 !

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Július 04–08ig 7,30–12,00
Július 11–15-ig 12,30–16,30
Július 18–22-ig 7,30–12,00
Július 25–29-ig 12,30–16,30
Augusztus 01–05-ig 7,30–12,00
Augusztus 08–12-ig 12,30–16,30
Július 18-tól július 29-ig Dr. Kálmán Antóniát Dr. Tóth Mária helyettesíti
A rendelési idô változatlan.
Tel.: 06-30/249-57-08 • 267-909
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Válasz a nagyváradi levelekre
Kedves Kati!
Ezt írod az Aranykalitka borítóján:
„Vagyok: nagyváradi, családcentrikus, katolikus, természetimádó,
hûséges, bizalmatlan, makacs, érzékeny, mindenevô, romantikus, tiszta,
gyerekbarát, konzervatív, balek, örökifjú, zeneszeretô, grafomán, sportos,
könnyen síró, olvasó, védtelen, algyôi,
feleség, optimista, konok magyar.”
Örülünk, hogy mindez vagy
nekünk! Örülünk, hogy – bár több éve
ismerünk – ismét új oldaladról mutatkoztál be nekünk. Örülünk, hogy
leveleiddel elvarázsoltál bennünket,
hogy visszarepítettél a múlt századi
Nagyváradra, Párizsba, Budapestre,
Prágába, Velencébe, s a mi horvát
tengerpartunkra. Nagy hatással
volt ránk a múlt századi életforma,
az elmélyült lélekábrázolás, a meghitt
hangvétel.
Magunk elé képzeltük a szentimentalista szereplôket, Ilonát és Sándort,
szinte hallottuk és láttuk ôket. Együtt
örültünk beteljesült boldogságuknak.

Köszönjük, hogy felidézted a régi
házat is, ahol születtél, s ahol az ôseid
is születtek. Láttuk a zöldre festett
kaput, a szögletes járókövet, a teraszra
vezetô lépcsôket, amint ugrándozol
rajtuk, éreztük a petúniák és a liliom

Szilágyiné Perjési Katalin dedikál.
bódító illatát. S mindannyiunk emlékében él még egy öreg hencser a gangon, a verandán, amely oly csábítóan

Fordult a Nap
Június 25-én tartottuk a tájházban a hagyományos Napforduló
Ünnepet, melyen az esztendô
legrövidebb éjszakáját, Szent Iván
éjjelét ünnepeljük. Az idei mûsort
a Székely Góbék kezdték. A két
csíkszentgyörgyi humorista – Vitos
Imre és Fehér Zoltán – a székely
emberek mindennapjait mutatta
be ízig-vérig székely beszéddel.
A mü üdônkben nem így vót címû
sajátos stand-up-comedyjük nagy
sikert aratott. Ôket az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekar
követte. Este hat órakor nézhette
meg a közönség a Kócbabák Bt.
társulata által június 20. és 24.
között létrehozott, algyôi gye-

hívogatott hencsergésre egy-egy fáradt
délutánon.
S a padlás! Az maga volt a csoda,
de ugyanakkor rejtelmes, félelmetes
is sötétségével és rég elfelejtett „limlomjaival”.

rekek szereplésével „színpadra
állított” Egyszer egy királyfi címû
bábelôadást. A bábok után Szûcs

László bûvész foglalta el a színpadot. Ôt követte a Garagulya
Gólyalábas Komédiás Kompánia
nagyszerû vásári komédiája, majd
Papp József és Török László muzsikált. A szentesi Sprial Flames
tûzzsonglôrök mûsorára este tíz
óra után került sor, a napot Karancsi Eszter és társai celebrálásával
tûzvarázslat és tûzugrás zárta.
Ezúton is köszönjük a Lipóti
Pékség és a Lecsó Pizzéria rendezvényünkhöz nyújtott támogatását!

S láttuk a hatalmas diófát, vagy
eperfát, rajta a hintával. De jó volt
rajta hintázni!

S a pince! Ugyanolyan misztikus,
mint a padlás. Azonban a szaga más
volt!
S a tyúkudvar! Ez egy külön világ,
s ismét egy másik szag. Órákat lehetett
eltölteni a kiscsibék, kiskacsák nézegetésével, babusgatásával.
De jó volt felidézni ezeket az emlékeket, illatokat, hangokat! Köszönjük
neked.
S örülünk, hogy 24 év nagyváradi
élet után, immár 22 éve – családoddal
együtt – otthonra találtál nálunk.
– tollforgatók –
*
Június 24-én volt a könyvtárban
Szilágyi Perjési Katalin Aranykalitka
címû levélregényének a bemutatója. A beszélgetést Ménesi
Lajosné vezette. Közremûködött
Kis Mihályné és Oláh Ernô. A könyv
megvásárolható a könyvtárban.
A kiadvány megjelenését Algyô
Nagyközség Önkormányzata
támogatta.
Köszönet érte.

Tábor pályázati támogatásból
Véget ért a Mûvelôdési házak
a nem formális tanulás szolgálatában címû pályázati projekt
A TÁMOP 3.2.3-08/2-20090012 számú, Mûvelôdési házak
a nem formális tanulás szolgálatában címû projekt lehetôvé
tette, hogy újabb gyerekeket
tudjunk táboroztatni ingyen
egy héten keresztül. A tábort I.
Algyôi Kézmûves és Bábtábor
néven hirdettük meg, késôbb
meg is valósítottuk. A foglalkozásokat jeles szakemberek tartották,
akik ismerôsek lehettek a gyerekek számára, hiszen a Kócbabák Bábszínház Bt. színvonalas
gyermekmûsort mutatott már
be az idei falunapon. Ezúton is
köszönjük nekik, hogy tudásukat
átadták az algyôi gyerekeknek, és
bevezették ôket a bábok világába!
A táborban a gyerekek megismerkedhettek a bábtörténelemmel, bábtípusokkal, készíthettek kesztyû- és fakanál bábot.
Az alkotásokból késôbb kiállítást

rendeztünk, ahol élményrajzokat
is megtekinthettek az érdeklôdôk.
Az egymással és a bábok világával

való ismerkedés után elkezdôdött
a nagy munka, amely azt jelentette, hogy kártya bábokat készítettek az elôadásukhoz. A tábor
alatt a gyerekek a bábkészítés mellett megtanulták az Egyszer egy
királyfi címû bábjátékot, amelyet
június 25-én, szombaton a Szent
Iván-éji rendezvényünk alkalmával a tájházba látogató vendégeknek adtak elô, nagy sikerrel.
Gál Boglárka
projektfelelôs
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Ezerjófû tábor
Az idén augusztusban is lesz nyári
gyerekprogram Algyôn: az Ezerjófû
Egészségvédô Közhasznú Egyesület
augusztus 15-tôl 19-ig tartja nyári
táborát. Sok színes és érdekes programot tervezünk.
Megismerkedünk hazánk legfontosabb gyógynövényeivel.
Legnagyobb kincsünk az egészségünk. Nem lehet elég korán elkezdeni, hogy odafigyeljünk rá és
minél többet tegyünk megôrzése
érdekében. Ehhez nyújtunk apró
ötleteket, és játékos gyakorlatokat
a kicsik és a nagyobbak igényeinek
megfelelôen. A gyógynövényekbôl meglepôen szép és hasznos
ajándéktárgyakat, dekorációkat
lehet készíteni, reméljük, örömet
szerzünk vele az egész családnak!
Augusztus közepén már közelít
az új tanév, felkészülésül stresszoldó
technikákat, jóga- és légzésgyakorlatokat tanulunk, amelyek az iskolai

teljesítményünket fogják javítani.
Egész napos kirándulásra megyünk,
a Borbála Fürdô is vár bennünket,
sok játék és vidám vetélkedô színesíti a „komoly” programokat.
A tábor részvételi díja algyôi
gyereknek – Herceg József polgármester úr támogatásának köszönhetôen – csak 7000 forint, amely
a tízórai, ebéd, és az uzsonna árát,
és valamennyi program díját tartalmazza.
Más településen élôk jelentkezését is elfogadjuk, ha beleférnek
a létszámba, de ôk mindezért
15000 forintot fizetnek.
Kedves gyerekek, szeretettel
vár benneteket az EZERJÓFÛ
EGYESÜLET, töltsünk együtt
jó kedvûen, örömmel egy hetet
augusztus közepén!
Jelentkezni lehet: Berek Ágotánál (telefonszám: 0630 605 3978,
cím: Algyô, Kócsag u. 13.
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Vásárnaptár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
JÚLIUS 13. (szerda) 9–11 óra: ruha- és vegyes iparcikk vásár,
JÚLIUS 20. (szerda) 9–12 óra: vegyes- és aprócikk vásár,
JÚLIUS 27. (szerda) 9–11 óra: 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:
JÚLIUS 21. (csütörtök) 9–12 óra: Egészségmegôrzô termékek bemutatója.

JÚLIUSI– UGUSZTUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR

JÚLIUS 11–15. (hétfô-péntek) 8–17 óra – „Hétfô-péntek” tábor II.
JÚLIUS 13. (szerda) 17 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának
találkozója a faluház elôcsarnokában
JÚLIUS 13. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör /Kezdô - 7. fogl./(Algyôi Kerecsen Egyesület)
JÚLIUS 15. (péntek) 18 óra – az ÔBK vezetôségi ülése a kisteremben
JÚLIUS 18–24. (hétfô-vasárnap) – Furulyakurzus a Faluházban
JÚLIUS 20. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör /Kezdô - 8. fogl./(Algyôi Kerecsen Egyesület)
JÚLIUS 23–24. (szombat-vasárnap) – Anna-napi BÚCSÚ
AUGUSZTUS 3. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör /Kezdô - 10. fogl./(Algyôi Kerecsen Egyesület)
AUGUSZTUS 6. (szombat) 17 óra – „Miénk a tér!” a GYEVIART Kulturális Egyesület mûsora
AUGUSZTUS 10. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör /Kezdô - 11. fogl./(Algyôi Kerecsen Egyesület)

Furulyakurzus a faluházban

De azt is fontodnak tartják
Az algyôi faluház furulyakurzust hirdet július 18-ától. A kurzust Pataki a szervezôk, hogy közelebb kerülAndrea furulyatanár vezeti. A jelent- hessenek a gyerekek a különbözô
ben „Ôsgyevi az, aki annak vallja kezéseket a faluházban várjuk július (például a népzene, és klasszikus,
magát.”
15-éig. A furulyakurzus 6 napig tart, jazz) zenei irányzatokhoz, illetve
igény szerint a szolfézs és a zeneBefizetés: postán (Ösgyeviek a 7. napon zárókoncerttel zárul.
Baráti Köre, Algyô, Búvár u. 5.
A kurzuson a gyerekek megis- elméleti alapismeretekhez is.
Minden nap kétszer fél órácímre, vagy: július 10-én (vasár- merkedhetnek a kottaolvasással,
nap), július 16-án és 17-én (szom- illetve a zenei problémák helyes ban egyéni, csoportos elméleti és
bat, vasárnap) személyesen: Pálföldi megoldásával, a zenekari hang- gyakorlati oktatásban részesülnek
Mártonnénál (Algyô, Vadvirág u. szerekkel. A kurzus célja: a zenei a jelentkezôk. A kurzuson lesz zon26., telefonszáma: 06 20 393 8833). kifejezés minél tökéletesebbé, gora kíséretes és szóló produkció,
Az utolsó jelentkezési határidô: árnyaltabbá tétele, a zenei struk- kellô számú jelentkezô esetén
július 17. Kérjük, hogy aki még túrára való analitikus és szinteti- furulya zenekari lehetôségre is.
az éves tagdíját (1500 forint/fô) kus rálátás kimûvelése, e szemlélet A furulya zenekar repertoárját
nem rendezte, azt az ebédfizetések és gondolkodás biztos használata; elsôsorban reneszánsz és barokk,
alkalmával tegye meg!
az elmélyült kreativitás és a kon- mûvek alkotják majd. A furulya
nem zenekari hangszer, a furulyáSzeretettel várunk minden ôs‑ centrált munka erôsítése.
gyevit!
A képzés egyaránt hangsúlyt sok nem juthatnak ahhoz a speciáDr. Rády Samírné megbízott elnök helyez a technikai, illetve a zenei lis gondolkodásmódhoz, együttes
problémák megoldására. Kulcs- játék érzethez, hallás- és figyekérdésnek számít a legapróbb lemgyakorlathoz, amit a zenekari
részleteket is kidolgozó helyes játék ad. Ezt pótolja teljes értékûen
gyakorlási módszer, amelyet a furulyazenekari gyakorlat.
A kurzus díja: 1000 forint/fô
a gyermek a rendelkezésre álló
idejét leghatékonyabban felhasz- hangszerrel; 3500 forint/fô hangszer nélkül.
másoknak is! A téren lehetôsé- nálva sajátít el.
get nyújtunk kézmûves termékek kiállítására, bemutatkozásra,
illetve vásárra is.
Részvételi szándékát július
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
22-ig az alábbi elérhetôségeken
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra,
jelezheti: Algyôi Könyvtár – teleDr. Gonda János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,
fonszám: 62/517-170; e-mail:
Koczka Ágnes, Némethné Vida Zsuzsanna, Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
bibl@algyo.hu; Ménesi Lajosné
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63. • E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
– telefonszáém: 06-30/254-4632;
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.
e-mail: mjuszti@gmail.com

Találkoznak az ôsgyeviek
Az Ôsgyeviek Baráti Körének
Vezetôsége nevében szeretettel
meghívunk minden érdeklôdôt
az Anna napi éves találkozóra
július 23-án (szombaton) 10
órától a faluház nagytermébe.
Az összejövetelen 11 órától
elnökválasztást tartunk, 12 órától
mûsorral kedveskedünk a megjelenteknek. Az ebéd 13 órakor
kezdôdik (menü: marhapörkölt
– költsége: 1500 forint).
Természetesen vendéget is
lehet hozni, sôt: szeretettel várjuk a vendégeket. Tagjaink sorába
pedig várjuk az új jelentkezôket,
hisz az alapszabályunk értelmé-

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
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