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Képeslap – a befôzésrôl
Kamratöltögetés? Kár, hogy a gyümölcsök nem akkor érnek, amikor
épp ráérek, kedves húgom. Ezért
most télen sem lesz a kamránkban
például eperdzsemem. Igaz, a cseresznye is hiányzik majd a hideg
esték kínálatából, mert mind megettük nyárelôn, mikor újdonság
volt a hasunknak. Hát a meggy?
Idén is megesett, hogy szinte egy
héten át az egyszerû meggylevest
kívántunk és kanalaztuk ebédre.
Azért a mélybordó bogyókból jutott
vagy hat fôzetre való a mélyhûtôbe
is – unokakényeztetônek. Bôséges
termést adott két serdülô korú
meggyfánk, de erejükbôl már nem
futotta befôttnek való mennyiségre.
Gyümölcsfa az utcán? Rácsodálkoztak az algyôi hagyományra
ismerôsöm skót ismerôsei. Dupla
haszonnak könyvelték el, hogy a
régebbi falusi házak elé a gyevi
elôdök nem meddô díszcserjét,
hanem cseresznye, meggy és szilvafát ültettek. Ellenben pazarlásnak
minôsítették, hogy az enyészeté lett
az árokpartra potyogott gyümölcs.
Mert az egyik „algyôi skót” hagyta,
hogy böngésszenek a cseresznyefája
alatt sétálók, de hárította a fiatalok ajánlatát: felszedik a földrôl a
cefrébe való gyümölcsöt, és leszedik
a meggyet felesbe, csak ne menjen
pocsétába. Ez már sok lett volna a
gyevi jóból.
Befôzés? Igen! Egy héten át a
sárgabaracklekvár édes illata tömjénezett. Belül mégsem éreztem
magam a háziasszonyok gyöngyének. Mert minden az utolsó pillanatban esett meg – izzadtan és
a halaszthatatlan lekvár fôzésbe
beletörôdve tessékeltem ki mindenkit a konyhából. A pult megtelt
agyonmosott üvegekkel. Magozni
csak akkor kezdtem a barackot,
amikor már löttyedt. A forrázást
és a gyümölcs héjának lehúzását
kihagytam a mûveleti sorból, a cukrozást is hanyagoltam – sporolásból.

A vacsora rendre elmaradt – nem
fért több edény a tûzhelyre, amin
a két legnagyobb lábosban rotyogó
masszát szimultán kevergettem.
Más téren is megbomlott az otthoni rend: az ágynemûtartóból a
párnák a konyhába vándoroltak.
A pult alatt kibélelt ládák sorakoztak: dunsztoltam és dunsztoltam. A
nyalakodás megelôzte a mosogatást:
mikor a karamellizáltan ragadós és
édes masszát kiskanállal kapargattam a lábas szélérôl, a gyerekkor tért
vissza. Másnap – az „új gyümölcsöt
csak új fakanállal” szabály jegyében
– minden kezdôdött elölrôl. Harmadnap és negyednap ugyanígy.
Aztán hirtelen vége lett: elfogyott a
saját termésû kajszibarack, kiürültek az ajándékként gyümölccsel
megrakott garabolyok. Eltakarítottam a romokat. Végre a kamrapolcon sorakozott vagy negyven
napsárga gyümölccsel töltött üveg.
Házi lekvár vagy dzsem? Nagymamámtól ellesett pillantással
nagymamaként szemrevételeztem
a végeredményt. Megállapítottam: a fél fogunkra sem lesz elég a
dzsem! Új üvegeket mostam, hogy
fölkészülten várhassam az újabb
befôzési hullámot – majd a szilvalekvárra hajtok.
Zakuszka? Igen! Idén azt is
megpróbálom – kapott el a befôzési
láz. Erdélybeli barátnôktôl hallottam: ott ôszi traccs partis zakuszka
fôzéssel zárul a kamratöltögetôs
szezon. Minden háznak megvan
a maga zakuszkája. Kerülhet bele
minden zöldség, ami a kertben
megterem. „Sült padlizsán, paprika, hagyma, paradicsom, bab
– bazsalikommal; finom kenyérre
kenve, tésztaszósznak, zöldséghez
mártogatni” – nézegetem a tippekkel ellátott receptet. Közben a lekvármaradékot kóstolgatom és úgy
éreztem, kedves húgom, ez maga
a nyár – dunsztos üvegbe zárva.
Ölel nôvéred: Ágnes

Algyôi Lovasnapok

Idôpont: 2011. augusztus 13–14.
(szombat-vasárnap)
Helyszín: Szabadidôközpont (Algyô,
Téglás utca 151.)
2011. augusztus 13., szombat – DÍJUGRATÓ NAP
9 órakor: Civil szervezetek,
baráti társaságok, családok fôzô versenye veszi kezdetét.
9-tôl 17 óráig: Díjugrató versenyek.
14 órakor: A fôzôverseny eredményhirdetése.
Egész délután: Szabadon idomított lovak bemutatója.
Az Algyôi Lovasklub tornászcsapatának mûsora.
16 órától: Kutyás bemutató.
17 órától: A Booming Dance Club
bemutatója.
18 órától: Lakodalmas zene.
19 órától: SZTÁRVENDÉG: KREDENC Együttes.
20 órától: LOVASBÁL.
2011. augusztus 14., vasárnap –
FOGATHAJTÓ NAP
9 órától: Zenés, fogatos felvonulás
Algyô utcáin.
10 órakor: A fogatok felsorakozása, köszöntése.
10 óra 15-kor: Pályabemutató.
11 órától: Akadályhajtás (I. forduló).
12 órától: Jó ebédhez szól a nóta!
13 óra 30-kor: Lovasbemutató.
14 órától: Akadályhajtás (II. forduló).
16 órakor: Eredményhirdetés.
16 óra 30-kor: Az algyôi Gyöngyvirág Néptánccsoport fellépése.

17 órától: SZTÁRVENDÉG:
BUNYÓS PITYU.
18 órakor: Tombolasorsolás értékes nyereményekkel, fôdíj:
egy CSIKÓ!
Mindkét napon lovas ügyességi játékok a gyerekeknek;
díjazás: fagyijeggyel!
Mindkét napon a rendezvény
helyszínén vásárosok, vendéglátó
egységek és állatsimogató várja
kedves vendégeinket!
A mûsorváltozás jogát a szervezôk
fenntartják! Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!

MÉDIAPARTNER: RÁDIÓ88
(Szeged).
INFO: Bakos István elnök (Algyôi
Lovasklub), M.: 30/223-0017,
algyoilovasklub@gmail.com, www.
algyo.hu.
*
Véradás. A Magyar Vöröskereszt
algyôi csoportja véradást szervez
a Lovasnapok ideje alatt. Kérik
a segíteni szándékozó véradókat,
hogy hozzák magukkal személyi
igazolványukat, TAJ-kártyájukat
és lakcím-kártyájukat!
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Algyõi tükör

Átadó ünnepség
az új iskolában
Algyô Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja az érdeklôdôket, Algyô lakosságát a település
új általános iskolájának, az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola átadó
ünnepségére augusztus 31-én,
szerdán 16 órára a Sport utca 5.
szám alá.
Herczeg József polgármester

A 2011. évi határszemle
ütemterve
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 idôpontja: szeptember 1–15.
A határszemlén 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. Ez kiterjed a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének
ellenôrzésére a mûvelés alól kivett
területek közül a beruházási területekre is. 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.
További információ: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Körzeti Földhivatal, 6724,
Szeged, Kálvária sgt. 41–43, T.:
62/592-060, szeged@takarnet.hu.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Körzeti Földhivatal

Polgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában minden héten szerdán
14–17 óra között fogadóórán
várja a polgárokat. Idôpontok:
augusztus 10., augusztus 17.,

augusztus 24. További információ: a polgármesteri hivatal épületében (6750 Algyô, Kastélykert
utca 40.), telefonszám: 62/517517, e-mail: ph@algyo.hu, honlap:
www.algyo.hu.
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Anyakönyvi hírek
Születés:
LIPPAI PÉTER – született: 2011. 05. 30.,
édesanya: Magyar Krisztina, édesapa:
Lippai Péter.

Megváltozott a bérlettámogatási rendszer

2011-tôl módosultak a Tisza Volán
Zrt.-vel kötött tömegközlekedési
megállapodások. A helyi közoktatási rendszer megújítása, az új iskola
építése kapcsán szakértôi vélemények, valamint az önkormányzati
ad hoc bizottság javaslata alapján
célszerûvé vált a bérlettámogatási
rendszer felülvizsgálata. 2011.
szeptemberétôl az általános iskolások bérlettámogatása megszûnik,
a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járók kivételével.
Ezért az augusztus végi bérletárusításnál az általános iskolai tanulók
nem kapnak támogatott bérletet,
kizárólag a bérlet teljes áron történô megvásárlására van lehetôség
akár Algyôn, akár a Tisza Volán szegedi árusítóhelyein. A nyugdíjas és
dolgozói támogatási rendszer 2011.
végéig változatlan marad.
*
A Tisza Volán Zrt. 2011. szeptember 1-jétôl az alábbi helyközi

menetrend módosítások bevezetését tervezi: 5003 Szeged-Algyô
autóbuszvonalon: a 940 sz. járatot,
amely Algyô, Radnai utcától indul
14.28 óra, Szeged-Tarján, Víztorony térre érkezik 14.50 óra; a 944
sz. járatot, amely Algyô, Radnai
utcától indul 15.28 óra, SzegedTarján, Víztorony térre érkezik
15.50 óra, Algyô, Mol Rt. Központ
beérezéssel közlekedtetik. Az 5006
Algyô-Ady major autóbuszvonalon
meghirdetett járatok útvonalát az
új algyôi általános iskola kiszolgálása miatt Algyô, községháza
végállomástól meghosszabbítják
Algyô, Téglás utca – Új lakótelep
útvonalon Algyô, Bartók Béla utca
megállóhelyig. Az intézkedés miatt
a járatok menetrendje módosul.
Továbbá a 667 és a 674 sz. járatot
a hét elsô tanítási napját megelôzô
munkaszüneti napon közlekedtetik. Bôvebb tájékoztatás: www.tiszavolan.hu, telefonszám: 62/560-111.

Rendôrök Algyôn
Algyô körzeti megbízottainak
neve és elérhetôsége minden
helyi lakos számára fontos információ.
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06/20-209-5319,
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06/20-2095318,
Magyar Béla rendôr törzsôrmester
telefonszáma: 06/20-852-0673.
A körzeti megbízottak Algyôn
a Kastélykert utca 44. szám alatti

KMB irodában tartanak fogadóórát
hétfôn: 14-tôl 16.00 óráig,
szerdán: 16-tól 18.00 óráig.
A rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112.
A Tiszai Vízi Rendészeti
Rendôrkapitányság Szolnoki
Rendôrkapitányság telefonszáma: 56/375-145, honlapja:
www.police.hu A szegedi vízi rendészeti rendôrôrs telefonszáma:
62/420-528.

DZADIK DORIÁN LÁSZLÓ – született:
2011. 06. 02., édesanya: Juhász Ibolya,
édesapa: Dzadik Béla.

KISS TAMARA – született. 2011. 07.
05., édesanya: Varga Yvett, édesapa:
Kiss Tamás.

FÖLDI HÉDI HANNA – született: 2011. 07.
06., édesanya: Földi Rita.

Jó egészséget!
Házasság:
Kovács Gábor és Gyôrfi Krisztina 2011.
07. 09-én házasságot kötött.

Malustyik Gábor és Rapi Éva Anna 2011.
07. 09-én házasságot kötött.

Kisegítôt keres a bölcsi
Az Egyesített Szociális Intézmény
– Bóbita Bölcsôde állást hirdet
kisegítô munkakörbe 1 személy
számára határozatlan idôre, napi
8 órás munkarendben.
A munkakör takarításból, konyhai kisegítésbôl és varrásból áll.
Elvárások: a fenti munkák precíz

elvégzése, egyéb feladatok rugalmas megoldása. Bérezés: a KJT
szerint.
Jelentkezési határidô: augusztus 31. (szerda).
Önéletrajzok benyújtásának
helye: ESZI-Bóbita Bölcsôde,
6750 Algyô, Kastélykert utca 15.

Sok boldogságot!
Halálozás:
Braun Gézáné született Sipos Etelka 2011.
07.10-én elhunyt.
Béke poraira!
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Közel 30 témáról tárgyaltak az önkormányzati képviselôk
Algyô Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete közel 30
napirendi pontot tárgyalt július
havi testületi ülésén.
Terítéken az oktatás
A képviselôk elfogadták a Szivárvány Óvoda 2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
Elkészült az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola beszámolója is a
2010/2011-es tanévben végzett
oktató-nevelô munkáról. Kiegészítésekkel a szakmai bizottságok
majd augusztusban tárgyalják.
Tovább bôvül az oktatási-szakmai kérdésekel foglalkozó ad hoc
bizottság feladatköre. Augusztus
végéig a tagok tárgyalják, aktualizálják és elôterjesztik az algyôi
iskola pedagógiai programját,
elkészítik az új iskola marketing
és kommunikációs stratégiáját, felülvizsgálják az ÖMIP-et,
IMIP-et, SZMSZ-t. A döntéshozók
engedélyezték egy újabb napközis
csoport indítását szeptembertôl, a
státuszigényeket, valamint a többletórákat és a csoportbontást.
Felülvizsgálták az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 17/2009. (VIII.4) önkormányzati rendelet. A teljes dokumentum megtekinthetô a www.
algyo.hu/onkormanyzat/rendeletek
menüpont alatt.
Augusztusi piacnyitány
A képviselô-testület és a lakosság
részérôl is felmerült az igény,
hogy Algyôn egy olyan helyet
alakítson ki az önkormányzat,
ahol a lakosság az általa megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket
kulturált körülmények közt tudja
értékesíteni. A zöldség-gyümölcs
elárusító hely a Fazekas utcai volt
Vízmû telep területén alakítják
ki, augusztus 18-i határidôvel.
A terület rendbetételét követôen
betonozott elárusító helyet építenek ki. A tervezett nyitvatartási
idô: minden héten csütörtökön
és vasárnap 5–12 óra.
Fejlesztések: terv és valóság
Változik a közmûfejlesztési
hozzájárulás fizetési kötelezettsége a lakosság részére. A testület felkérte a jegyzôt, hogy a

beruházások költségérôl a lakosságot értesítse, valamint az érintett ingatlanok (Tiszavirág utca)
egyedi határozatát az idei szeptemberi testületi ülésre készítse
elô.
Az önkormányzat elkészítette
a 2011. év elsô félévében megvalósult legfontosabb fejlesztéseirôl
szóló beszámolóját.
Az új általános iskola építése
1 milliárd 679 millió 5 ezer 734
forint, a munka 2010. februárjában kezdôdtek és 2011. májusában fejezôdtek be. A beruházással
felépült a 16 tantermes általános
iskola, szaktantermekkel. Az
iskola fôbb helyiségei és adatai:
16 tanterem, 6 szaktanterem, 488
négyzetméteres aula, 222 négyzetméteres (100 fôs) étterem,
300 adagos melegítô konyha és
büfé, 1310 négyzetméteres tornacsarnok és lelátó, igazgatási és
orvosi szobák, 50 parkolóhely és
120 kerékpárt befogadó tároló.
Kiépítették az új iskola termálvizes távfûtési rendszerét 77 millió
500 ezer forintból. Kiépítették
a termálvizes távfûtési rendszer
csôvezetékrendszerét a Borbála
fürdô és az új általános iskola
között, leágazással a sportöltözô
felé. Elkészült továbbá a hozzá
kapcsolódó gépészeti rendszer.
Megvalósult a Tiszavirág utcai
útépítés és járdaépítés 60 millió
43 ezer 938 forintból. A beruházással megvalósult a Tiszavirág
utcán 640 méter hosszúságban 6
méter széles aszfaltozott út
Emellett elkészült a Kastélykert
utca és a Téglagyári-tó között 270
méter hosszúságban az 1,2 méter
szélességû térkô burkolatú járda,
illetve a Téglagyári-tó és a Sport
utca közötti szakaszon 353 méter
hosszúságban 1,5 méter széles
térkô burkolatú járda. 54 millió
48 ezer 35 forintból megvalósult a
Tiszavirág utca csapadékvíz-elvezetése, valamint a Téglagyári-tó
partfalának megerôsítése. 21
millió 492.090 Ft-ból megtörtént
a Téglagyári-tó rekultivációja:
átemelô építésével.
55 millió 877 ezer 810 forintból megépült a Borbála fürdô
kültéri medencéje. A medence
15X15 méteres, vízmélysége 0,91,0 méter, 225 négyzetméter víz-

felület, 184 köbméter víztérfogat
és 34-36 C fokos hômérséklet
jellemzi.
Bérelhetô a tornacsarnok
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete meghatározta a tornacsarnok bérleti díjait
A tornacsarnok bérleti díjai:
–
h étköznap délutáni edzésekre, hétvégén és ünnepnap
egész nap = bruttó 7500 Ft/
óra;
– hétköznap 20 óra utáni edzésekre = bruttó 5000 Ft/óra;
–
m érkôzésekre = bruttó
15 000 Ft/óra;
– kulturális rendezvényekre =
bruttó 100.000,- Ft/nap;
–
k oncertekre = bruttó
300 000 Ft/alkalom /ki- és
bepakolás idejére bruttó
30 000 Ft;
–
e gyéb rendezvényekre =
egyéni megegyezés alapján,
a sportmenedzser és a Településfejlesztési, Üzemeltetési
és Környezetvédelmi Bizottság elôzetes egyeztetésének
megfelelôen
A Képviselô-testülete jóváhagyta, így az Algyôre bejegyzett
magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozók a hétköznap
délutáni edzések, hétvégén és
ünnepnap, valamint a hétköznap
20 óra utáni edzések óradíjaiból
20 százalék kedvezményt kapnak.
Az Algyôi Sportkör számára
ingyenes tornacsarnok használatot engedélyeztek azzal, hogy
kimutatható legyen a tornacsarnok Algyôi Sportkör általi igénybevétele. Pontos idôbeli és létszámbeli nyilvántartást vezessen a
sportmenedzser, illetve a sportkör
felelôs személye. Az adatokat minden hónap végén egyeztessenek
a felek.
A testülete a 2 méter széles,
gumialjú, vastag, nem gyûrôdô,
szürke színû, biztonságos, hos�szabb élettartamú padlószônyeg
beszerzését támogatta augusztus 30-i határidôvel, minimum
három árajánlat bekérése alapján,
legfeljebb 1 millió 776 ezer forint
értékben, az általános fejlesztési
tartalék terhére.
A Képviselô-testülete kéri
Forgóné Canjavec Eszter sportme-

nedzsert, hogy a tornacsarnok
üzemeltetésének tapasztalatairól készítsen beszámolót a 2011.
októberi Testületi-ülésre.
Középpontban a sport
Az Algyôi Sportkör támogatási igénnyel, valamint a Szeged Kézilabda SE-vel javasolt
együttmûködési lehetôsséggel
kereste meg az önkormányzatot.
A döntés értelmében az érintettek bevonásával a szükséges
szakmai egyeztetéseket a Pénzügyi és Humán Bizottság fogja
lefolytatni, az együttmûködési
megállapodást a Jogi és Ügyrendi
Bizottság véleményezi.
Fontos fejlesztések és beruházások, látogatottság és bevétel
növekedés jelenik meg a Borbála fürdô hosszú távú fejlesztési
koncepciójában. A testület a ’D’
változatú helyszínrajz szerinti
megvalósítást támogatta, egyúttal felkérte a Gyevitur Kft-t, hogy
készítse el októberi határidôvel a
beruházásra vonatkozó fenntartási és beruházási, megtérülési
költségvetés – kalkulációt.
A GYEVIÉP Nkft. kérelmére a
testületet 4 millió 206 ezer 650
forint keretösszegben tôketartalékot biztosított a sportközpont felújítására: a nyílászárók cseréjére
és a bal oldali szárnyának felázásának megszüntetésére augusztus
15-i határidôvel.
Tó, kút, út
Indokolttá vált a rekultivált Téglagyári-tó bôvítése: az elképzelések szerint a tó középsô részén
található földnyelv eltávolítása,
valamint a volt „Juhász tanya’
felé 15 méterrel történô meghos�szabbítása lenne az a megoldás,
melynek segítségével pihenésre,
kikapcsolódásra szolgáló területté alakulhatna a tó környéke.
A beruházáshoz árajánlatokat kér
be az önkormányzat, a testület a
késôbbiekben dönt.
A lakosság részére a Szeged
Megyei Jogú Város a Vízépítési
Alap terhére 1996-ban fúratott
kutat K-680 kataszteri számmal.

Folytatás a 4. oldalon!
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Közel 30 témáról tárgyaltak az önkormányzati képviselôk
Folytatás a 3. oldallról!

A közkifolyóval ellátott kút biztosítja a Rákóczi-telepen és a
közelben lakó emberek és háztartások ivóvíz ellátását. Az AlsóTisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelôség kötelezte az
önkormányzatot a kút védôterületének kialakítására, az egyedi
közkifolyó mûszaki megoldására,
a bekötôút nehéz gépjármû használatára alkalmas mûszaki megoldás kivitelezésére. Árajánlatok
és szakértôi vélemény bekérésével 2011. augusztusi határidôvel
a TÜK Bizottság a mûszaki osztállyal a további döntéseket elôkészíti.
A képviselô-testület 81/2011.
(III. 30) Kt. határozata értelmében a Nagyfai bekötôút kátyúzásához legfeljebb 1 millió forint
támogatást nyújt az önkormányzat a 01501 hrsz-ú útszakasz
útburkolati hibáinak kijavítására.
A támogatást a Szegedi Fegyház
és Börtön kapja azzal a feltétellel, hogy 2011. december 31-ig
a támogatási összeggel elszámol. A testület nem értett egyet
a Nagyfa-Alföld Kft. tulajdonát
képezô saját használatú magánút
közúttá történô átminôsítésével és
átvételével.

Pályázatok
Tájékoztatás hangzott el két
pályázati lehetôségrôl: A DAOP3.2.1./A-11 számon az önkormányzat pályázni fog önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztésére, a DAOP-5.2.16A-11
kódszám alatt pedig helyi és
térségi jelentôségû vízvédelmi
rendszerek fejlesztése valósulhat
meg. A testület megbízta a TÜK
Bizottságot és a Fejlesztési Csoport vezetôjét, hogy a pályázatok
benyújtásához szükséges elôkészítô munkát kezdje meg.
A Városföld-Algyô DN 1000-es
gázvezeték földgázszállító vezeték üzemben tartására elôírt biztonsági szabályok értelmében a
biztonsági övezet kijelölésével az
érintett ingatlanokkal kapcsolatos
megállapodásokat kell megkötni.
A testület felhatalmazta a polgármestert a biztonsági megállapodás aláírására, valamint a településrendezési tervben történô
feltüntetéshez szükséges feladatok
ellátására.
Két pályázati lehetôséggel
is élni kíván az önkormányzat:
pályázatot készít elô és nyújt be
önerô biztosításával az EMVA
turisztikai tevékenységek ösztönzésére. A kiírás szerint horgászturizmus és vízi turizmushoz

Egészségterv készült
Több hónapos szakmai véleményezés és háttérmunka elôzte
meg az algyôi önkormányzat
Települési egészségtervét.
A szakmai anyag 0–100
éves kor között betegségek és célcsoportok megjelölésével
ad iránymutatást
a lakosság egészségügyi állapotának javításához. Az
egészségterv tartalmazza
Algyô egészségügyi helyzetét,
elemzi a fôbb problémákat és
kockázati tényezôket, bemutatja
a település egészségügyi ellátó
rendszerét, valamint megfogalmazza az egészségfejlesztési
célkitûzéseket, a cselekvési tervet
és a javasolt programtípusokat

– kiemelve a prevenció, a megelôzés fontosságát. A testületi
döntés értelmében 2011. szeptemberi határidôvel a
Pénzügyi és Humán
Bizottság elkészíti a tervhez

kapcsolódó akciótervet, valamint
felülvizsgálja az Algyôn mûködô
pedagógiai szakszolgálati rendszert. A település egészségterve
megtekinthetô a www.algyo.hu/
onkormanyzat!stratégiák és koncepciók menüpont alatt.

kapcsolódó infrastrukturális és
eszközrendszer fejlesztése valósulhat meg. A tervek szerint a Szabadidôközponthoz kapcsolódó
fejlesztések valósulhatnának meg:
raktárbôvítés, beszerzésre kerülne
pontontest bejáróhíddal, 3 db
horgászladik és 4 db túrakenu.
A DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú
pályázat keretében kerékpárútforgalmi hálózat fejlesztése valósulhatna meg. A pályázat célja a
kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése. A tervek szerint
a kerékpárút a bekötôút mentén,
a 47. sz. fôúttól a Kastélykert u. –
Téglás u. keresztezôdéséig, valamint második ütemben a Téglás
u.- Búvár u. – Sport utcán keresztül a 47. sz. fôútig vezetne
Segítség az idôseknek
A Szeged Városi Rendôrkapitányság javaslatai alapján felülvizsgálatra került a település
bûnmegelôzési koncepciója. A
koncepció célja a közrend megóvása, a bûnmegelôzésben részt
vevôk közötti párbeszéd elôsegítése, a közös feladatok eredményes ellátása, a lakossági vagyonvédelem, a prevenciós munka, a
lakossági tájékoztatás, az idôsek
védelme. A testület megbízta
a polgármestert, amennyiben

lehetséges: pályázati forrásból
valósuljon meg a koncepcióban
meghatározott közterületi kamerarendszer létesítése, üzembe
helyezése és üzemeltetése.
Az új általános iskola építése
során felmerült az üresen maradt
épületek megfelelô hasznosítása.
Mivel folyamatos lakossági igény
merül fel egy bentlakásos idôsek
otthona létrehozására, mely a
’sárga iskola’ épületében valósulhatna meg, az Egyesített Szociális
Intézmény vezetôje szakmai tájékoztatót készített az intézmény
mûködésével kapcsolatos feltételekrôl. A testület a tájékoztatót
tudomásul vette, a további intézkedések megtörténnek.
Herczeg József polgármester a
továbbiakban tájékoztatást nyújtott az elôzô ülés óta történt fontosabb eseményekrôl.
A képviselôk zárt ülés keretében döntöttek a kitüntetô címek
adományozásáról, a Csongrád
Megyei Önkormányzat kölcsönkérelmérôl a Temesvár-Szeged
vasútvonal projektre vonatkozóan, kérelmekrôl haszonbérleti
díj csökkentésével kapcsolatban,
valamint a 1473 helyrajzi számú
ingatlan megvásárlásáról.

B.L.N.

Gyógytornász kerestetik
Családi okok miatt Szûcs-Plánka
Judit gyógytornászi tevékenységének szüneteltetését, kérelme
alapján, az önkormányzati képviselôk elfogadták. A testület szükségesnek tartja továbbra is Algyô
Nagyközség közigazgatási területén a gyógytornászi tevékenység
ellátását, ezért határozott idôre
a gyógytornászi tevékenység ellátására az alábbi pályázatot írja ki.
Algyô Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a gyógytornászi tevékenység Algyô Nagyközség közigazgatási területén,
határozott idôre, 2011. szeptem-

ber 1. napjától 2012. december
31. napjáig terjedô idôtartamra,
vállalkozási szerzôdés keretében
történô ellátására.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2011. augusztus
19-én 12.00 óra.
A pályázathoz mellékelni kell a
végzettséget igazoló, valamint a
tevékenység folytatására jogosító
okiratok, engedélyek másolatát.
A pályázatot Algyô Nagyközség
Képviselô-testülete Pénzügyi és
Humán Bizottságának címezve,
Algyô Nagyközség Jegyzôjénél
kell benyújtani (6750 Algyô, Kastélykert u. 40.)
A pályázatot Algyô Nagyközség Képviselô-testülete Pénzügyi
és Humán Bizottsága bírálja el,
határideje 2011. augusztus 30.
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Intézményi hírek

„Úgy élvezem én a strandot…”
Az óvoda udvarán a nagy meleg
idején a gyerekek örömmel pancsoltak, a frissítô felüdülést adó
kis medencékben. A színes kis
medencéket Balázs Zsolt, a helyi

vas-mûszakikereskedés tulajdonosa ajándékozta óvodásainknak.
Köszönjük, hogy ajándékával színesebbé, változatosabbá tette az
ovisok nyári életét.

Pancsolás az udvaron
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Ovis hírcsokor
Felújítás. Az algyôi Szivárvány
óvoda nyári karbantartása tart. A
gyermekeket szeptember 1-jétôl
(csütörtöktôl) várják a felújított
szép óvodába!
*
Díjfizetés. Az óvodai étkezés térítési díjának legközelebbi befize-

tési idôpontja: augusztus 29.
(hétfô) 7-tôl 17 óráig.
*
Jó pihenést! Minden óvodásnak
vidám, élményekben gazdag nyarat kívánunk, és a szülôknek jó
pihenést!
Óvodapedagógusok

Tankönyv, ebéd, vizsga az iskolában

Az algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola vezetése tájékoztatja a
szülôket, hogy a tankönyvvásárlás és az ebédbefizetés pontos
idôpontjáról augusztus 20. után
érdeklôdhetnek az iskola hirdetôtábláin a Sport utca 5. szám alatt,

vagy a 62/517-192-es telefonszámon, továbbá a www.algyoiskola.hu
honlapon.
A javítóvizsga idôpontja:
augusztus 25. (csütörtök) 8 óra;
helye: az algyôi Fehér Ignác Általános Iskola (Sport utca 5.).

Iskolai sikerek tanulmányi versenyeken
Informatikai fejlesztés az iskolában
Az Algyôi Hírmondó idei júniusi
számában hírt adtunk arról, hogy
Algyô Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyert az általános
iskolában történô informatikai
fejlesztés megvalósítására.
Az eszközök beszerzését áprilisban megkezdtük. Elsôként egy
minden informatikai igényt kielégítô, nagyteljesítményû szerver számítógépet vásároltunk a hozzá tartozó szoftverekkel együtt. Ez a gép
irányítja és koordinálja az iskolában
található számítógép-hálózatot.
A számítógépes szaktanteremben elhelyeztük azt a 17 asztali
számítógépet, amely a diákok
informatikai oktatását segíti. A
gépek vezeték nélküli hálózattal

kapcsolódnak az iskolai számítógép-hálózathoz.
A 21. századi oktatást segítik majd az interaktív táblák. 3
interaktív táblát vásároltunk a
hozzájuk tartozó laptopokkal és
projektorokkal. 2 szavazógép
szett szolgálja majd a diákok teljesítményének mérését és értékelését. A speciális nevelési igényû
tanulók számára vásároltunk 2,
nagyothallók számára segítô csomagot, amelynek tartalma: laptop, vezeték nélküli fejhallgató,
diktafon.
A beszerzett eszközök beüzemelése jelenleg is tart, így szeptembertôl Algyô büszkeségében,
az új iskolában fogják szolgálni
a 21. századi követelményeknek
megfelelô oktatást.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Elsô 2 helyezés az uniós vetélkedôn
A Zsombói Mûvelôdési Ház kistérségi vetélkedôt hirdetett Ki tud
többet az EU-ról címmel. A felhívásra hét csapat érkezett, akik
az elôzetes feladatként elkészített power-pointos elôadásokkal
mutatkoztak be.
Iskolánkat Berlin és Brüsszel
csapata képviselte. Izgalmakban és
ötletekben gazdag, játékos vetél-

kedô részesei lehettünk. A tanulók
tájékozottsága, felkészültsége meghozta a gyümölcsét, hiszen a Boldizsár Anna, Szûcs Lilla és Molnár
Krisztián alkotta Brüsszel csapata
I., míg a Tösmagi Annamária, Kotogán Sándor és Misku Péter alkotta
Berlin csapata II. helyezést ért el.
Felkészítô tanáraik: Janek Erzsébet és Nagyné Szabó Andrea.

A Pro Vértes Nonprofit Zrt.
az idei tanévre meghirdette
a Madarak és Fák Napja Országos Versenyt, melyre 10–14 éves
tanulókból álló háromfôs csapatok jelentkezhettek. A verseny
célja: versenylehetôség biztosítása azoknak a természet iránt
érdeklôdô 10-14 éves tanulóknak,
akik tanórai, erdei-iskolai, szaktábori, madárgyûrûzô, vonuláskutató, szakköri, természetjáró,
madarász-suli programok során
szerzett ismereteikrôl, terepi
tapasztalataikról és megfigyeléseikrôl közösségben csapatverseny
formájában szeretnének számot
adni. A március 25-én Orosházán megrendezett területi fordulón iskolánk csapata III. helyezést
ért el. A feladatot között szerepelt:
madárhang felismerés, bagolykvíz, keresztrejtvény, az év madarával, a széncinegével és fájával,
a tiszafával kapcsolatos totó, valamint környezettudatos vásárlási
tanácsok.
Szekeres Dzsenifer, Furka Barbara
és Mandász Vivien 7. osztályos
tanuló
*
Az algyôi iskolát a kistérségi
Kazinczy szépkiejtési versenyen
Gyurcsik Andrea 3.a és Bukor
Anna 3.b osztályos tanuló képviselte. A színvonalas versenyen
Bukor Anna I. helyezést ért el, így
továbbjutott a megyei versenyre;
felkészítô tanára: Tóthné Molnár
Ágota.

*
Az alsó tagozatos tanulók területi matematika versenyét április
13-án Domaszéken rendezték.
A 2., 3., 4. osztályos diákok
mérhették össze tudásukat.
Az algyôi iskolát az alábbi tanulók
képviselték: Varga Enikô és Bezdán Mihály 2.a, Pál Krisztián 3.b és
Szalontai Botond 3.a, Molnár Gergô
és Kucsera Edina 4. osztály. Elôkelô helyezésekkel tértünk haza:
Pál Krisztián 3. b osztályos tanuló
I. helyezést ért el, így továbbjutott a megyei versenyre, felkészítô
tanára: Tóthné Molnár Ágota. Varga
Enikô 2.a osztályos tanuló IV. lett,
felkészítô tanára: Ördöghné Pungor
Erzsébet. Molnár Gergô 4. osztályos
diákunk V. lett, felkészítô tanára:
Szabóné Kálmán Mária. Szalontai
Botond 3.a osztályos tanítványunk
VI. helyezés ért el, felkészítô
tanára: Szebeni Lászlóné.
Szebeni Lászlóné
munkaközösség-vezetô
*
Kistérségi matematika versenyen
a felsôsöknél évfolyamonként
két tanuló vett részt iskolánkból.
A versenyen 18 tanuló indult
évfolyamonként. Az 5. évfolyamon Németh Éva 5.b V. helyezést
ért el, felkészítô tanára Malustyik Mihályné; a 7. évfolyamon
Kalcsú Tünde 7. osztályos tanuló
II. helyezést ért el, felkészítô
tanára Hegyi Gabriella.
Hegyi Gabriella
matematika tanár
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Sport és egészség

Algyô sportmenedzsere: Forgóné Canjavec Eszter
„Az egészséges életmód része a mozgás”
Sportmenedzsernek választotta 9 pályázó közül Algyô Nagyközség
Önkormányzati Képviselô-testülete az algyôi Forgóné Canjavec
Esztert. A biológia-testnevelés szakos pedagógussal eddigi pályájáról, illetve a július 15-én elfoglalt algyôi sportmenedzseri poszttal
kapcsolatos terveirôl beszélgettünk.
– Az egészséges életmód része
a mozgás – vallja Forgóné Canjavec Eszter (képünkön), aki a szegedi
Madách iskola sporttagozatos osztályában kezdte tanulmányait.
– Szertornászként versenyeztem is, de nem az élsport érdekelt, inkább arra törekedtem,
hogy minél több sportágat megismerjek – jelenti ki a 33 éves
biológia-testnevelés szakos tanár.
A pusztamérgesi, majd a makói
szakiskolában igyekezett megszerettetni a sportot diákjaival. De
párjával együtt, édesanyaként is
középpontba helyezi a mozgást:
másfél éves kislányukat babaúszásra viszik, hat éves kisfiuk
ugyancsak úszik, de focizni is
szeret. Úgy véli, kisgyermekes,
gyesen lévô anyaként is sikeresen
képes ellátni a sportmenedzseri
feladatot.

– Az algyôi iskolában a testnevelés tagozatos osztályokban
a kézilabda, a labdarúgás és a
néptánc kínál mozgáslehetôséget a gyerekeknek. De a négy,
Algyôn szép hagyományokkal
rendelkezô alaptevékenység – a
kézilabda, a labdarúgás, a kajakozás és a följövôben lévô úszás –
mellett, „nôiesebb” sportágakat is
szeretnék meghonosítani, részben
torna szakedzôi végzettségemet
hasznosítva – fogalmazza meg
egyik célkitûzését a sportmenedzser. Fontosnak tartja az algyôi
sportélet fejlesztését – az összefogás jegyében. Ennek része a
diáksport és az utánpótlás nevelés hatékonyságának növelése.
Pályázatában is kifejtette: a helyi
sportkör, a szakosztályok, egyesületek munkájának összehangolásával az eddigieknél is nagyobb

Az algyôi Gyôrfi Tamás ifjúsági Európa-bajnok
Az U23 és Ifjúsági Kajak-Kenu
Európa Bajnokságot június 30. és
július 3. között rendezték meg Zágrábban. A versenyeknek otthont
adó Jarun tó Zágráb igazi oázisa.

Középen az Európa Bajnokok:
Gyôrfi Tamás, Székely Máté
A Száva folyó egykori holtágából kialakított vízi komplexum
és szabadidôközpontot naponta
látogatják kerékpárosok, futók,
görkorcsolyások. A tópart egy
része strandként funkcionál, de
található itt futball-, kosár-, röplabda-, lovas pálya is. A Jarun a
horgászok paradicsoma is.
E gyönyörû környezetben
Európa 38 országának versenyzôi
küzdöttek az Európa Bajnoki cím

elnyeréséért, köztük az EB elôtt 5
héttel még begipszelt kezû Gyôrfi
Tamás (EDF DÉMÁSZ Szeged).
Gyôrfi Tamás társával, Székely
Mátéval (KSI) nem mindennapi
izgalmak közepette vívta ki az
indulás jogát Szolnokon a 3
egység „szétlövéses” versenyén.
Csamangó Attila (szintén algyôi
versenyzô) K2 ifjúsági 200m-en
indult és a pénteki elôfutam megnyerésével biztosították a vasárnapi döntôben való indulást. A
döntôben szoros versenyben a
magyar páros volt a leggyorsabb,
benne az algyôi Ifjúsági Európa
Bajnokkal, Gyôrfi Tamással. A verseny után Hüttner Csaba szövetségi
kapitány nyilatkozott: „Nem is
találok szavakat, nagyon kellett az
ifi csapatnak ez a gyôzelem! Már
az elôfutamban is Mátéék érték
el a legjobb idôt. Tamás tavas�szal eltörte a kezét, a legfontosabb versenyre azonban felépült.
Le a kalappal elôttük, ez óriási
eredmény!”

eredmények születhetnek. De az
átlagembereket is meg szeretné
ismertetni a mozgás örömével,
ezért tervezi, hogy az algyôi Tiszaparti túra útvonal teljesítésére hív
minden falubelit, továbbá a jóga,
a hastánc népszerûsítése mellett
fitness napokat szervez.
– Elsôsorban az új, a Fehér
Ignác Általános Iskola épületével

együtt elkészült sportcsarnok hasznosítása a feladatom – pontosít a
sportmenedzser. A Gyeviép Nkft.
új szolgáltatóházában rendezi be
irodáját, bár úgy gondolja: munkaideje nagy részét úton és szervezéssel tölti. Egy éven belül el szeretné
érni, hogy hétköznapokon 16-tól
22 óráig, illetve egész hétvégén
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folyamatosan foglalt legyen Algyô
új büszkesége, a legkülönfélébb
sportágakban jeleskedô csapatok
edzéseire, illetve bajnokságaira, de
nemzetközi versenyek és sporton
kívüli tömegrendezvények fogadására is alkalmas csarnok.
Csalogató a képviselô-testület által elfogadott bérleti díj:
egy órára 7500 forint, amibôl az
algyôiek 20 százalék kedvezményt
kaphatnak. A látványsportok
drukkerei számára vonzó, hogy
az algyôi csarnok 600 személyes
lelátóját a pálya szélén helyezték
el. Az is elônyös, hogy a sportcsarnok bérlôje igénybe veheti
a közelben a sportközpont füves
pályáit, illetve a Borbála fürdô
gyógyvizes medencéjét is. A faluházi színházterem befogadóképességénél nagyobb tömegrendezvények – például koncertek,
vásárok – fogadására is kész a
csarnok, aminek padlóját ilyen
esetben szônyeggel borítanák.
Szeptembertôl lehet bérbe venni
az algyôi sportcsarnokot. Az
érdeklôdôk Forgóné Canjavec Esztert a 20/22-60-445 számú mobiltelefonon, vagy a sportmenedzser@
algyo.hu e-ail címen érhetik el.
P. I.

Ladacrossban Berkes István II. helyezett lett
A Makói Autó-, Motorsport Egyesület Makón rendezett ladacross
bajnoki futama július 3-án véget
ért. Egy új, minden versenyzônek
egyformán ismeretlen pályán
mérhették össze autóik, illetve
saját erejüket a pilóták. Váratlan
események sorozata tette izgalmassá a napot: elôfordult koccanás, néha súrlódtak a kocsik,
ahogy egymás mellett elhaladtak
és feje tetejére állt autókat is láthatott a nézôközönség. A döntô futamot követôen a rendezôség még
két versenyszámmal lepte meg a
sportág szerelmeseit. Indítottak

szerelôfutamot, amin a versenyzôk szerelôi mutathatták meg,
mit is tudnak a technikai sportról;
valamint egy nôi futamot, melyen
a hölgyek bizonyították tudásukat
a volán mögött.
Az algyôi Berkes István az elôzô
versenyén felmerülô technikai
problémát leküzdve a napot a
dobogó II. helyén zárta. Csapatából a szerelôfutamon induló
Farkas Gábor a második, illetve nôi
futamon Széll Kata nevezett be,
szintén a második helyezettnek
járó díjat hozva el.
Gáli Ágota
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Pályázat önkormányzati lakás bérletre
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô, Búvár utca 9.,
földszint 4. szám alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezô házaspárok, élettársi kapcsolatban élô
és egyedülálló személyek, akik
keresô tevékenységet folytatnak,
vagy más állandó jövedelemmel
rendelkeznek és az együtt élôk
havi nettó jövedelme legalább
100 000 Ft/hó; és ha a pályázatot benyújtó személy magyar
állampolgár; ha legalább egy éve
állandóan bejelentett lakóhellyel
rendelkeznek Algyôn; ha 4 havi
bérleti díjnak megfelelô összegû
óvadékot fizetnek meg.
2. Az elbírálás során elônyt
élveznek azok a pályázók, akik:
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idô alatt megszerzik a
saját tulajdonú lakásukat, vagy
lakásproblémájukat más módon
megoldják; lakáselôtakarékossági szerzôdéssel rendelkeznek;
egy vagy több gyermeket nevelnek; 
elsô lakásszerzôk.
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
a szerzôdés megkötésének idôpontjában kiskorú;
lakást, vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiséget önkényesen
foglalt el, s annak elhagyásától,
illetve kiürítésétôl számítva 10 év
még nem telt el;

korábbi lakásbérleti jogviszonya 5
éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más
neki felróható magatartás miatt
szûnt meg;
lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás
elfogadása óta 5 év még nem telt
el;
lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette;
60 napon túli köztartozása áll
fenn.
Valótlan adatok közlése esetén a
pályázat érvénytelen.
4. A lakás adatai:
Algyô, Búvár u. 9. fszt. 4. sz.: 56
m2 alapterület, 2 szoba; 
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú,
lakbér jelenleg 26 264 Ft/hó,
a további években a képviselôtestület által meghatározottak
szerint.
5. A pályázatokat Algyô Nagyközség Polgármesteréhez (6750
Algyô, Kastélykert u. 40.) kell
benyújtani 2011. augusztus 19-én
12 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetô pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának
ideje: 2011. szeptemberi képviselô-testületi ülés. Az eredményrôl az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétôl
számított 5 napon belül köthetô
meg a lakásbérleti szerzôdés,
amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlôkijelölés hatályát veszti.
Herczeg József polgármester

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 a hely pontos megjelö-

lésével, az adatközlô 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 polgármestertôl,
telefonszám: 62/517-517, e-mail
cím: pm@algyo.hu, levelezési cím:
’Katonasírok Algyôn’, 6750 Algyô,
Kastélykert u. 40., vagy személyesen az ügyfélfogadási idô alatt.
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A helyes csatornahasználat
közérdek
Az ember hajlamos azt gondolni,
hogy ami eltûnt a lefolyón, amit
levitt a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult, bármi volt is
az. Azt képzeljük, a csatornahálózat, a szennyvízátemelôk, és a
szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog minden leeresztett
szennyezôdést, mérget. Ez nem
igaz. A szennyvízátemelôk és a
tisztítási technológia csak bizonyos
határokon belül képes zavartalanul
mûködni, ráadásul sérülékeny is.
Mire alkalmas az algyôi Kosárfonó utcai átemelô?
A Kosárfonó utcai átemelôn a két
darab Flygt szivattyú felújították.
Ennek ellenére az átemelôn – a
felújítás elôtti idôszakhoz hasonlóan – gyakoriak a dugulások,
meghibásodások. A befolyó csatornára épített rácsos szemétkosár
rendszeres ürítése mellett is rendkívül nagy mennyiségû és meglehetôsen nagyméretû, többek közt
állati eredetû szemét – például hal
tisztítása utáni maradvány – jut
az átemelôbe, ami a szivattyúk
üzemét, állagát nagymértékben
károsítja. Ezen az átemelôn –
amennyiben folytatódik a csatornahálózat és az átemelô lakosság
általi nagymértékû terhelése oda
nem való anyagokkal – komoly
fejlesztésekre lesz szükség. Ezek a
következôk lehetnek: a szivattyúk
cseréje nagyobb teljesítményû
típusra, valamint a beérkezô szemét aprítására egy ôrlô-aprító
berendezés beépítése.
A jelenlegi állapot higiéniai
szempontból is erôsen kifogásolható, a nagy mennyiségû állati
hulladék folyamatos, rendszeres eltávolítása miatt. A helyzet megoldásához az ÖNÖK
segítsége elengedhetetlenül
szükséges! Kérjük ebben való
közremûködésüket!
Miért fontos a csatornahasználati illemtan?
A csatornahálózat állapota, a
szennyvízátemelôk és a tisztítótelep mûködése erôsen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Vannak szennyezôanyagok,
amelyekkel a szennyvízkezelési
technológia nehezen tud megbirkózni. Néhány ember felelôtlen

magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi fogyasztót, és
végeredményben a természetet is.
Éppen ezért a csatornahasználat
során, kérjük, vegyék figyelembe,
hogy a szennyvízcsatornába csak
annak rendeltetésszerû használatából adódó anyagok kerülhetnek.
Ne tegyen a csatornába:
– szilárd hulladékot: például
homokot, kavicsot, követ, habarcsot, betont;
– fémhulladékot: például borot
vapengét, szeget;
– mûanyagot: például mûanyag
pálcikát, harisnyát és mûszálas
anyagot, tubusokat, textíliákat (felmosó rongyot);
–konyhai hulladékot: például
belet, állati maradványokat,
hal tisztításából származó
maradékot, étolajat, sütôzsírokat;
– egészségügyi hulladékot: például tisztasági betétet, tampont, óvszert, tisztasági törlô
kendôt, fültisztító pálcikát;
– vegyipari hulladékot: például
tömény savat, lúgot, mérgeket, festéket, hígítót, gépolajat;
és a rendszerre káros egyéb
hulladékot!
Mit okozhatunk, ha legyintünk a
csatornahasználati illemre?
A zsírok és olajok a csatornában kihûlnek, reakcióba lépnek
a szennyvíz más összetevôivel, és
kemény, szappanszerû lerakódást
okoznak. A csatorna emiatt elôbb
leszûkül, majd eldugul.
Emellett egy biológiai folyamat
következtében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatorna
csöveket egyaránt. A rendkívüli
dugulás-elhárítás és a csatornajavítás költségei törvényszerûen
a csatornadíj amúgy elkerülhetô
emelését okozzák.
Abban az esetben, ha a szen�nyvíz elvezetésével kapcsolatban
mûszaki probléma merül fel, szíveskedjenek név, cím és telefonszám megadásával azt az alábbi
telefonszámra jelezni: Szegedi
Vízmû Zrt. Hibabejelentô 06-62420-155, 06-80-82-88-82!
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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 jelentkezik a
szerkesztôség. A magazin minden
hónap második hetének pénteki
napján hallható 13.15 és 13.45

óra között. A rádiómûsorban
beszámolunk a nagyközség életének legfontosabb híreirôl, eseményeirôl, rendezvényeirôl.
Ajánlott oldal:
www.promenad.hu.

Töretlen siker a kajak-kenu szakosztályban
Az Algyôi Sportkör kajak-kenu
szakosztálya a tavaszi – nyári
idényben is folyamatosan dolgozott és szép sporteredményeket
ért el. Alábbiakban az eredményeket összesítése olvasható.
2011. április
Hanzok Emlékverseny 2000 m.
Szeged Bukor Anna 8. hely.
Horváth Adrienn 9. hely.
Demecs Bálint 7. hely.
Kopasz Bálint 2. hely
2011. május
Évadnyitó maraton 4 000 m.
Tolna
Bukor Anna 19. hely
Demecs Bálint 27. hely
Kopasz Bálint II.hely
Maraton Magyar Bajnokság
Gyôr
Demecs Bálint Mk1-5000m.-25. hely
Kopasz Bálint K1- 10 000m. -5. hely

Demeter Irén K1- 10 000m. -1.hely
Kopasz Péter K1- 10 000m.-4.hely
K2. 10 000m.-4. hely
2011. június
Országos Diákolimpia
Szolnok MK1- 2000m.
Horváth Adrienn 12. hely
MK1- 2000m.
Demecs Bálint 18. hely
K1 -2 000m.
Kopasz Bálint 3.hely
Vidék Bajnokság
Sukoró
Kopasz Bálint K
 1 1000m- IV. hely
K1-4000m.- I. hely

Július
Masters Országos Bajnokság
Sukoró
Demeter Irén 4 bajnoki cím
Kopasz Péter K4- 500m. I.hely
K2- 200m.- III. hely
K4 -200m.- III.hely
Kopasz Péter, B.L.N.

Irodalmi pályázat kezdôknek
A budapesti ACCORDIA Kiadó
irodalmi pályázatot hirdet önálló
kötettel még nem rendelkezô
szerzôknek – életkortól függetlenül. Mûfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs. A legjobbnak ítélt 24 szerzô mûvébôl
válogatott kötetet jelentetünk
meg Szép írások címmel.
A pályamûvet (pályamûveket) a
következô e-mail címünkre várjuk:

drbalazstibor@gmail.com, valamint
fogadjuk postai úton is: Accordia
Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugo
u. 11–15. Minden pályázónak a
mûveit értékelô sorokkal válaszolunk. A pályamûveket folyamatosan
várjuk, beküldési határidô: szeptember 15. Nevezési díj nincs.
A bírálóbizottság az irodalomtudomány doktoraiból, írószövetségi tagokból áll.

Férfi nyugdíjast
keresünk Algyôn,
ház körüli állandó
munkára.
Telefonszám:
06-20/591-8848

Dr. Major József
Jogosult állatorvos

Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím: Algyô, Géza utca 33.
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A 2011/2012. tanév rendje
A 30/2011. (VI.7) NEFMI rendelet értelmében a 2011/2012.
tanévben a szorgalmi idô elsô
tanítási napja 2011. szeptember
1. (csütörtök) és utolsó tanítási
napja 2012. június 15. (péntek).
Az ôszi szünet 2011. november
2-tôl november 5-ig tart. A szünet
elôtti utolsó tanítási nap október
28. (péntek), a szünet utáni elsô
tanítási nap november 7. (hétfô).

A téli szünet 2011. december
22-tôl 2012. január 2-ig tart. A
szünet elôtti utolsó tanítási nap
2011. december 21. (szerda),
a szünet utáni elsô tanítási nap
2012. január 3. (kedd). A tavaszi
szünet 2012. április 5-tôl április
9-ig tart. A szünet elôtti utolsó
tanítási nap április 4. (szerda),
a szünet utáni elsô tanítási nap
április 10. (kedd).

Óvodapedagógus, dajka kerestetik
Algyô Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet 1 fô ÓVODAPEDAGÓGUS munkakörben az
alábbi feltételekkel: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
teljes munkaidôs az illetmény
megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: felsôfokú
képesítés, felsôfokú óvónôképzô
diploma, büntetlen elôélet, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör legkorábban 2011.
szeptember 1-jétôl tölthetô be.
Próbaidô: 3 hónap. A pályázat
benyújtásának határideje: 2011.
augusztus 22.
Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: 6750, Algyô Kastélykert u. 17.
Elektronikus úton: szivarvanyovi@algyo.hu.

*
Algyô Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 1 fô DAJKA
munkakörben az alábbi feltételekkel: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidôs az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak 8 általános,
dajkai szakképesítés, büntetlen
elôélet, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör legkorábban 2011.
szeptember 1-jétôl tölthetô be.
Próbaidô: 3 hónap. A pályázat
benyújtásának határideje: 2011.
augusztus 22.
Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: 6750, Algyô Kastélykert u. 17.
Elektronikus úton: szivarvanyovi@algyo.hu.

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!
Pongrácz Tamás
Algyô, Korsó utca 34.
06 70 615-4359 vagy 06 20 333-1084
alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
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Civil tükör

ÖBK: Dalok szárnyán
19.
Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország….
Hol szôke sellô, lenge szellô játszik
a Tiszán,
Ott él egy nép, legendák népe, ott az
én hazám,
Hol ôsi Kárpát ôrzi álmát, s hû
Csaba vezér,
Ki csillagoknak égi útján visszavisszatér.
Rfr.: Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország
Gyönyörûbb, mint a nagyvilág, ha
szól a zeneszó,
látom ragyogó szép orcád.
Táltos paripákon hazaszállunk,
hazahív fû, fa, lomb, virág,
Úgy sír a hegedû, látom gyönyörû
szép orcád.
*
20.
Tisza partján
nem jó mélyen aludni...
Tisza partján nem jó mélyen aludni,

Jubilált az Ôsgyeviek Baráti Köre

Mert a Tisza sûrûn szokott áradni.
Elviszi a pörge szélû kalapom,
Mivel mondok jó éjszakát galambom?
Kávét ittam megégettek a számat,
Más öleli, csókolja a babámat.
Más öleli, másnak ül az ölébe,
Más kacsingat világoskék szemébe!
*
21.
Bazsa Mári libája…
Bazsa Mári libája, beúszott a
Tiszába
Kettôt lépett utána,
Sáros lett a Bazsa Mári fehér alsó
szoknyája.
Ez a csárda de hangos, Bazsa Mári
de gangos.
Mit ér a gangossága,
Ha a bálba leesett a fehér alsó
szoknyája
(Folytatjuk)

Sebességmérés Algyôn
A Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy trafipax-os mérések vár-

hatók Algyô belterületén a nappali
órákban az alábbi idôpontokban:
aug. 10. (szerda), aug. 30. (kedd).

Mûszaki vezetô a GYEVIÉP-nél
A korábban meghirdetett állásra,
építésztechnikusnak Zsótér Csaba
személyében algyô lakost választott a Gyeviép Nkft. Az új munkatárs felelôs mûszaki vezetôi
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jogosultsággal rendelkezik. A
munkakört 2011. júliusától tölti
be.
Katona Antal ügyvezetô,
GYEVIÉP Nkft.

„REKVIEM”

Temetkezési az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

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

Az ÖBK július 23-án megrendezett találkozóján ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.
A hagyománynak megfelelôen
a Szent-Anna napi búcsú elôestéjén gyûltek össze a civil szervezet
tagjai.
A jubileumi programot gondos
elôkészítését az ÖBK vezetôsége,
és önkéntesek végezték: Rádiné
Kecskeméti Ilona irányítása mellett
Czirok Imre, Feketéné Finta Zsuzsika,
Harkai István, Karsainé Manyika,
Kovács Józsefné Vidács Ilona, Lele
Istvánné Erika, Némethné Török
Aranka, Pálföldi Mártonné Etike,
Zánthó Csaba. Nemcsak az évforduló indokolta mindezt, hanem
az is, hogy e találkozó keretében,
az ünnepi asztaloknál helyet foglaló tagság, közgyûléssé alakulva
a szervezet elnökéül választotta
dr. Rádi Samirné Kecskeméti Ilonát,
aki mint ügyvezetô számolt be
a szervezet elmúlt évi tevékenységérôl. A közgyûlés megválasztotta a 3 új vezetôségi tagot: Fekete
Jánosné Finta Zsuzsannát (aki már
két ciklusban is aktívan segítette
a szervezetet), Terhes Lászlóné
Sötét Katalint (aki ugyancsak aktívan támogatta a közösséget) és
Zánthó Csabát (aki szervezôi feladatokat vállalt). Karsai László, az
ÖBK korábbi elnöke beszédében
összefoglalta a szervezet negyedszázados tevékenységét. Kiemelte,
hogy az ÖBK – mint Algyô elsô
civil szervezeteinek egyike – azért
válhatott népszerûvé és maradhatott mindig sikeres, mert olyan
tagsággal és olyan vezetôséggel
bír, melynek összetartó erejét
a szeretet, a segítôkészség, az
együttmûködés alapozta meg.
Hangot adott továbbá abbéli
reményének, hogy az Ôsgyeviek
Baráti Köre a hagyományok ápolása mellett folyamatosan megújulva, további értékekkel járul
hozzá Algyô közéletéhez.
Ezt követôen Herczeg József
polgármester köszöntötte a
közgyûlést, gratulált a jubiláló
civil szervezet munkájához.
Méltatta az ÖBK találkozójának
hagyományteremtô jellegét, és az
elszármazott algyôi emberek gyökereikhez való visszatalálásának
jelentôségét. A tagság érdeklôdéssel fogadta a polgármester Algyô

– már megvalósult és megvalósítandó – fejlôdésérôl tartott beszámolóját, melyben a közintézmények fontos fejlesztéseit említette
meg. Így például a fürdôfejlesztést, vagyis az új kültéri medence
építését; a szabadidôközpontbeli
hangárfelújítást, konyhabôvítést;
továbbá a községháza, a tájház, az
óvoda felújítását; a szolgáltatóház
létrehozását; a templom kivilágítását; az ipari elkerülô út építését;
az új kiállító terem és alkotóház
létrehozását; a termálkutak hasznosítását a közintézményekben és
a lakónegyedben; a napelemek
telepítési tervét; a térkôburkolatgyártó üzem fejlesztését. A legnagyobb sikert az új iskola elkészültének híre aratotta. Polgármester
úr meghívta a vendégsereget egy
sétára az iskola megtekintésére,
aminek örömmel tettünk eleget.
Különleges élmény volt bejárni
ezt a modern, korszerû, európai
színvonalú hatalmas épületkomplexumot, amelyet szeptembertôl
vesz birtokba a diáksereg, valamint a nevelôtestület, és igazi
büszkesége lesz Algyônek! A
megüresedô iskola-épületeket
pedig szintén közcélokra hasznosítják majd. A sok fejlesztésnek és
újrahasznosításnak további hozadéka lehet a munkahelyteremtés,
amely „ifjú tölgyfák meggyökeresedését” is elôsegítheti.
A hivatalos program után és
az ebéd elôtt a Szegedi Nemzeti
Színház mûvészei operett- és
musicaldalokat énekeltek, és igazi
meglepetés-mûsorszámként Bors
Sherin (az elnökasszony unokája)
hastánccal kedveskedett a vendégeknek. A ízletes marhapörköltet
Kószó Zoltán tápéi vállalkozó készítette. Ezt követte a háromemeletes születésnapi torta szétosztása,
amelyet Vámos Zoltán cukrász
mesternek köszönhetünk. Végül
estig tartó zene és tánc, nótázás
szórakoztatta a vendégeket Igaz
János közremûködésével. A 140
fôs tagság majdnem teljes létszámmal képviseltette magát a
rendezvényen.
A jövôben is szeretettel várjuk
az újabb jelentkezôket az Ôsgyeviek Baráti Körébe!
Karsai Marianna
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Hirdetések

Apróhirdetés
Kert kiadó teljes használatra. Érdeklôdni:
Fejes Józsefné Egészségház utca 20.;
telefonszám: 268-270
*
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos családi ház (nyaralónak,
vagy vállalkozásra is alkalmas) nagy
kerttel eladó, vagy – értékegyeztetéssel
– kisebb algyôi házra / szegedi lakásra
cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint.
Érdeklôdni: a 30/38-02-139 számú
mobilon.

*
Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfortos magánház, gyümölcsos kerttel eladó,
vagy – értékegyeztetéssel – szegedi,
algyôi 1,5 szobás lakásra cserélhetô.
Irányár: 12 millió forint. Érdeklôdni: a
30/380-2139 számú mobilon.
*
Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt, jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése.
Telefonszám: 06-20/431-8503

Várszegi Zoltán 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
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Díszítse otthonát

téglaburkolattal!
Elsô osztályú nagyméretû
(kb 300x70x17) szeletelt tégla ELADÓ!
Gyári sorozatvágó géppel szelt tégla!
Nincs vágási lenyomat!
Belsô szelet: 1700 Ft+áfa/m2
Külsô (rusztikus) szelet: 2200 Ft +áfa/m2
Mozaik (törött) szeletek: 700 Ft+áfa/0.75 m2
A szeleteket kérésre színre válogatjuk: +300 Ft/m2
Bérvágás: 500 Ft+áfa/m2
Bontott nagyméretû tégla: 95 Ft+áfa/db
Tégla törmelék INGYEN elvihetô!
Cégünk épületek teljes körû szeletelt téglával való
burkolását egyaránt vállalja!

Tel.: 30/8665822
E-mail: szirotradekft@gmail.com

TAKARÉKPONT PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALGYÔ
Amennyiben még nem vagy ügyfelünk, nyiss most TakakékPont Gyorsítás számlát,
hiszen 2011. július 12-tôl 2011. szeptember 30-ig történô számlanyitás
esetén most egy éven keresztül 0 Ft a számlavezetési díja. Mindezen felül a
számlacsomaghoz most az elsô Takaékpont MasterCard© PayPass™ karórát
ingyen adjuk Neked.

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.

GYORSÍTÁS számlacsomag: azoknak a 18 és 27 év közötti egyetemistáknak, fôis
kolásoknak és pályakezdô fiataloknak, akik felgyorsult életritmusunknak megfelelôen
szeretnének idôt spórolni az internetbankolási lehetôséggel.

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

Számlacsomag tartalmazza:
• a kibocsájtott TakarékPont Gyorsítás Maestro fôkártya éves díját
• a havi számlavezetési díjat
• internetbankolás belépési és havi díját, illetve
• a havi elsônek elszámolt, saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott kész
pénzfelvétel díját.

Érdeklôdni:
+36-20/261-8959

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet • 6750 Algyô, Búvár u. 2.
 /fax: 62/267-055, mobil: 70/932-1900 • E-mail: algyo@partiscum.tksz.hu
Nyitva tartás: h.: 8.00–16.30, k–csü: 8.00–15.00, p.: 8.00–13.00

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.
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Visszaemlékezés
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (3.)
„Belefáradt a nép elôbb a piacozásba és adóztatásba, aztán a beszolgáltatásba”
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. Lapunkban eddig a 85 éves Bite Vince emlékeibôl villantottunk föl egy
részletet. Majd a 73 éves Kovács Sándorné született Sarusi Erzsébet
idézte föl, hogy édesapja, Sarusi Ferenc miként lett téesz-tag. Most a
76 éves Podonyi Károlyné Biacsi Piroskával folytatott beszélgetésbôl
közlünk részleteket.
– Ha ma visszagondol a téeszre,
akkor mit mond rá: jó volt, rossz volt?
– Énnekem nem volt rossz. Elhiszem, hogy aki a jómódhoz volt
szokva, az tán nehezebben szokott
bele a téeszbe. De hát minekünk
mindig is dolgozni kellett! Igaz,
apukámnak 5-6 hold földje volt,
de abból nem lehetett megélni.
Nekünk dolgozni kellett. Ha nem
volt munka a földben, akkor mentünk napszámra. Különösen borsó
szezonban. Meg hát sokszor jöttek
be a szomszédok, hogy menjünk,
segítsünk már. Vagy kifizették a
munkát, vagy munkával fizették
vissza.

Biacsi Mihály és Belovai Piroska tanyája
Algyô és Tápé határán.
– A téeszes idôszak elején sem
panaszkodtak?
– Nem nagyon volt téma. Bele
volt törôdve a nép. Mert belefáradt ám abba is a nép, hogy
elôtte állandóan piacozni kellett,
meg adót fizetni. Nagyon nagy
volt a teher aztán, mire beadta az
ember, amit be kellett.
– A padlássöpréses idôszak, a
beszolgáltatások rossz emléke is hozzájárult ahhoz, hogy a 60-as évek elején
sokan beléptek a téeszbe?
– Hát a marhahústól kezdve
tojást, csirkét..., én már nem
tudom megmondani, hogy men�nyi minden be kellett adni! Alig
maradt. Volt olyan, mikor nekünk
is még 100 mázsa búzánk termett,
azt kiszámolták, hogy mennyit

akar vetni apukám, mennyi a fejadag a gyerekekre – 160 kiló egy
évre, a felnôtteknek 220. Ezt be
kellett osztani... Akinek 100 hold
földje volt, meg nagybirtokosnak
számított, azoknak biztos, hogy
rosszabb lett a téesszel.
– A törpe- és kisbirtok hazájának
mondták Szegedet és a környezô községeket, így Algyôt is. Kinek volt itt a
háború elôtt nagyobb területe?
– Például Domonkoséknak,
akiknek apukám használta a földjét. Azoknak vagy 50 hold földje
volt. El is kerültek Recskre...
Tápaiak voltak Domonkosék.
Domonokos József, aztán Domonkos János, és még egy. Na, de
hát a Domonkos Jóska bácsi egy
végtelenül, nagyon rendes ember
volt. Ha azt vesszük, 50 hold
földje, de 6 családja is volt.
– És Algyôn ki számított a legnagyobb gazdának a háború elôtt?
– Nem tudom. Itt gazdának
tartották számon azt is, akinek
már volt egy cséplôgépe, pedig
úgy lehet, hogy földje meg nem
sok volt. Cséplôgépe volt például
Bakos Dezsô bácsinak, meg Széll
Szilveszter bácsinak. Nem is tötték
magukat „nagygazdának”, mert
ugyanúgy dolgoztak, mint egy
másik ember. De amikor tôlük
elvették, amilyük volt, nekik már
biztos nehezebb volt a téesz.
– Piroska néni Algyô és Tápé határán született.
– Gyevi tanyák, Szomolya,
Nagyfenék, Szénaság, Tápé. Ez
a gyermekkorom. Négyen voltunk testvérek. Édesapám Biacsi Mihály harmados földeket
mûvelt. Édesanyám, Belovai
Piroska a tanya körüli munkákat
végezte, jószágokat nevelt. Mi,
gyerekek 8 évesen már a jószág
mellett álltunk, a bátyám a cséplôgépen dolgozott, pedig még 14

se volt. Az ‘50-es években pedig az
édesapám cukorrépát, kendert,
borsót, paradicsomot, de három
évig még gyapotot is termesztett.
– Az édesapja miért lépett be a
téeszbe?
– Mert 1952-54-ben nemigen
volt errefelé munka. Az emberek legfeljebb napszámból élhettek volna, ha valaki megfogadta
volna ôket, mint a háború elôtt.

Pihenô a Perecz-féle kocsmában:
(jobbról balra) Biacsi Mihály,
Zakar Mihály, Zakar István (középen),
Varga Jóska Szénaságból (középen áll),
(mellette balra) Czirok Jani,
Lakatos Antal (a bal szélen ül),
a muzsikus: „Pacal”.
Gyerekként láttam én is, ahogy
álldogáltak az emberek a mostani
Téglás és Kastélykert utca sarkán.
Így várták, hogy valaki fölfogadja
ôket napszámba. De ha 8 óráig
nem jutott munkához az ember,
mehetett haza, üres kézzel...
Apukát nem kellett rábeszélni
a téeszre. Nem irtózott az ilyen
dolgoktól. Ô bátor ember volt....
Az agitátorok, ugye, nagy feneket
akartak kerekíteni a meggyôzésnek. Apukám meg úgy fogadta
ôket: „Ne mondjanak semmit!
Mért nem jöttek akkor, amikor
még fiatalabb voltam, mert nem
kellett volna ennyi földdel kínlódni!” Így lépett be a Felszabadulás Téeszbe.
– Meddig volt a Felszabadulásban
tag? A „Felszabadulás Tsz” krónikájában olvastam: „1964. január 1-jén
a szegedi Felszabadulás Termelôszövetkezet egyesület az algyôi Petôfi Termelôszövetkezettel…”
– Már csak 7 évet tudott ott dolgozni, mert 70 éves lett és az öregségivel már nyugdíjba küldték.
260 forint volt akkor az öregségi,
meg 1 hold háztájit adtak. (…)
– Piroska néni megtalálta a számítását a téeszben?

– Hát, nem lehetett ott meggazdagodni. Aki meggazdagodott, az
másképp csinálta.... (…)
– Piroska néni ott volt a Felszabadulás Téesz 25 éves jubileumi
ünnepén, 1975-ben? Akkor az 1255
foglalkoztatott közül 640 volt tagja
a termelôszövetkezetnek, akiknek az
alapmunkadíja 20 ezer 113 forint
volt – a jubileumi kiadvány szerint.
– Nagy ünnepség volt. Ide jöttek miniszterek is. De Árendás
Gyurka, az elnök megviccelte
ôket. Olyan padot csináltatott
nekik, hogy mikor ráültek, rögtön
leszakadt velük együtt. Volt olyan
röhögés, hogy no! De Komócsin
Zoltán egybôl feltalálta magát:
‘Na, azt mondja, meglátszik, azt
mondja, hogy közös a kulacsunk!’
Mert hát biztosan csináltak fiatal
korukban ott is ilyen kitolásokat,
és így nosztalgiáztak egy kicsit.
(…)
– Piroska néni kilépett a téeszbôl
vagy szépen elhalt ez az egész?
– Nem kellett nyilatkozatot
tenni, hogy kilépjünk. Egyszerûen
azt mondták, hogy megszûnt, és
kész. Küldtek levelet is. Nem
tudom én, milyen címen adtak
pár ezer forint tagdíjrészesedést.

Asszonyok a Felszabadulás Téesz repceföldjén: Biacsi Piroska (jobbról),
Varga Antalné Tóth Etelka, Vidács
Andrásné Pál Etelka, Bakos Józsefné
Rozália; ülnek: Nagy Józsefné Molnár
Mária (jobbról), Juhász Mihályné Margit.
Fotók: Podonyi Károlyné tulajdona
Ezzel vége is lett – vagy 20 éve.
(…)
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)!
P. I.
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Orvosi rendelési idôpontok

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

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.

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

2011 augusztus • Hírmondó

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. 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!

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Augusztus 08–12. között: 12:30–16:30 óra között.
Augusztua 15–19. között: 07:30–12:00 óra között.
Augusztus 22–26. között: 12:30–16:30 óra között.
Augusztus 29–szeptember 02. között: 07:30–12:00 óra között.
Szeptember 05–09. között: 12:30–16:30 óra között.
Július 18-tól július 29-ig Dr. Kálmán Antóniát Dr. Tóth Mária helyettesíti
A rendelési idô változatlan.
Tel.: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Augusztus 08-tól 12-ig: 08:00-tól 12:30 óráig.
Augusztus 15-tôl 19-ig: 12:30-tól 16:30 óráig.
Augusztus 22-tôl 26-ig: 08:00-tól 12:30 óráig.
Augusztus 29-tôl szeptember 02-ig: 12:30-tól 16:30 óráig.
Szeptember 05-tôl 09-ig: 08:00-tól 12:30 óráig.

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-

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

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.org, Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa

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 !

2011 augusztus • Hírmondó

Visszapillantó, elôretekintô
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Agyõi faluház, Könyvtár és Tájház
6750 Algyõ, Búvár utca 5. • Telefon: 517-172, 517-173 • E-mail: faluhaz@algyoktv.net • www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene Zoltán • Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Gál Boglárka
Könyvtárosok: Szabó Noémi, Dudásné Molnár Adél, Balogh Noémi • Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Programok az Anna-napi búcsú jegyében
Az idén is – a hagyományokhoz híven – a búcsú elôtti nap
az Ôsgyeviek Baráti Köréé volt:
a faluházban tartották éves
nagy találkozójukat. Ám nem
csak ezt a programot kínálta a
július 23-i szombat. 17 órától a
Szent Anna-templomban Pataki
Andrea (fagott), Bosnyák Málna
Kitti (orgona) és Papp Miklós
(tuba) fôszereplésével másfél
órás komolyzenei hangverseny
várta az érdeklôdôket, amelyen
Boismortier, Telemann, Bach,
Vivaldi, Benedetto Marcello,
Liszt Ferenc, Fasch, Bartók,
Oubradous, Praetorius, Haussmann, Henry Eccles és Corelli
mûvei csendültek föl. A koncerten közremûködött a faluház
furulyakurzusának ifjú hallgatója,
Gyurcsik Andrea is, furulyán. Szintén szombaton, este hét órától a
tájházban a Zen Paradise zenekar
muzsikája várta a bulizni vágyókat, ám csak a legelszántabbak

jutottak el a fészer alá, ugyanis
az esô hol csöpörészett, hol pedig
egyenesen szakadt.
A búcsúhoz kötôdô ünnepi
mûsoráron, július 24-én vasárnap,
a templom melletti kézilabdapályán felállított szabadtéri színpadon a népi hangulat játszotta a
fôszerepet. A legdélebbre fekvô
palóc közösségbôl, a vajdasági
Kupuszináról érkezett Toldi István,
háromszoros vajdasági mesefa,
Palócország örökös mesemondója, a Népmûvészet Mestere, aki
– természetesen – mesével szórakoztatta a közönséget. A deszki és
szegedi fiatalokból álló Kerepetye
Néptáncegyüttes, a hódmezôvásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes és a szegedi Délikert Napsugár
Mûvészeti Együttes táncmûsorát
Tari Dorottya népdalénekes és
a Szûcs-fivérek, Szilárd (furulya,
duda) és Bálint (koboz, ütôgardon) népzenei elôadása színesítették.

Sikeresen zárult nyári táborok
A vakáció kitörését követôen rögtön megkezdtük az algyôi gyermekek táboroztatását.
Elsôként az év közbeni
kézmûves foglalkozásokra szorgalmasan járók Kézmûves és
bábtáborban vehettek részt. Az
izgalmas és jó hangulatú foglalkozásokon, jutalomként, 16 kisgyerek ügyeskedett, tanulta meg
a bábozás elsô lépéseit.
Június 27-étôl lovas táborban
fogadtuk a gyerekeket az Algyôi
Lovasklub és a faluház közös
szervezésében. A lovaglás mellett
a gyerekek sorversenyeket játszhattak, illetve tanulhattak a lovakkal való bánásmódról, valamint a
bordányi és zsombói lovardákba
látogathattak el.
A következô két hét a hagyományosnak tekinthetô „Hétfô-pén-

tek” táborokkal telt. A táborlakókkal kétszer voltunk a Borbála
fürdôben, így elviselhetôbb volt a
rekkenô hôség, az igazi kánikula.
A táborok alatt ellátogattunk a
helyi horgásztóhoz is, ahol a gyerekek kipróbálhatták a horgászatot az Algyôi Természetvédô Horgászegyesület rendkívül türelmes
és segítôkész tagjaival. Ezúton
is köszönjük a lehetôséget és a
sok szép élményt! Sok-sok fotó
készült minden egyes kifogott
halról, halacskáról és az ügyes kis
horgászokról is. Természetesen
nem maradhattak ki a kézmûves
foglalkozások sem a táborokból, amelyeket Balasi Marianna,
Bukorné Bérczi Csilla, Gálné Nagy
Ildikó, Izbékiné Cseuz Gabriella és
Süli-Zakar Zita tartottak. Minden
alkalommal igazi „mûalkotások”

készültek, amiket a gyerekek
nagy örömmel vittek haza. Az
elsô „Hétfô-péntek” tábor alatt
a hódmezôvásárhelyi laktanyába
kirándultunk, ahol a gyerekeknek
elôször egy filmen bemutatták az
intézmény épületeit, a katonák
munkahelyeit, a gyakorlópályát
és néhány katonai gépet, autót
is kipróbálhattak és megtudhattak mindent azok mûködésérôl.
A második táborban az ópusztaszeri Csillagösvényre látogattunk
el, ahol a két labirintusból próbáltak kiutat találni a lelkes kis
csapatok. A második hét végén
ellátogattunk Farkas Imre helyi
vállalkozónk kecskefarmjára,
ahol a gyerekek etethették, simogathatták a kecskéket, valamint a
tejgazdaság rejtelmeibe is bepillanthattak. Farkasné Terike nagyon

finom gyümölcsös tejitalokkal
vendégelte meg nem kisszámú
csapatunkat. A hetet rendkívül
izgalmas „bátorság próbával”
zártuk a Tisza partján. A Kopasz
házaspár jóvoltából a gyerekek
hajóztak, együtt eveztek a kenuban és a kajakot is kipróbálták.
Nagyon élveztük a hûs tiszai vizet,
hullámokat.
Köszönjük Irénkének és Péternek,
hogy idôt és energiát áldoztak
ránk.
A teljesség igénye nélkül csak a
legjobb pillanatokat soroltuk fel,
hogy mivel is ütöttük el az idôt
nyári táborainkban, ahol az idén
is több, mint 80 gyerek töltötte
felhôtlenül vakációs napjait.
Leléné Erika, Gál Boglárka,
Szôkéné Bera Szilvia
táboroztatók
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Mi? Hol? Mikor?

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban
A szabadságok kiadása miatt,
valamint az önkormányzati képviselô-testület döntése értelmében
Algyô Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában idén
augusztus 1 – augusztus 21.
között igazgatási szünetet rendelek el. Ebben az idôszakban
a hivatal csökkentett módban,
ügyeleti rend szerint mûködik.
Az ügyelet valamennyi csoportnál
megoldott lesz, egyes ügyekben
azonban csak bizonyos napokon
lesz ügyintézés és ügyfélfogadás.

Az igazgatási szünet idôszakában az ügyfeleket hétfônként
8–12 óra, szerdánként 13–17 óra,
péntekenként 8–12 óra között
fogadja az algyôi polgármesteri
hivatal. Haláleset anyakönyvezésének elvégzésére és jegyzôi
gyámhatósági feladatok vonatkozásában (kizárólag ideiglenes
hatályú gyermekelhelyezés, illetve
súlyos veszélyeztetettség esetén)
telefonos ügyeletet tartunk fenn.
A lakosság megértését köszönjük!
Dr. Varga Ildikó Jegyzô

Felújítások a faluházban
Kedves Algyôiek! A FALUHÁZ
idén JÚLIUS 25. és AUGUSZTUS 12. KÖZÖTT felújítás miatt
ZÁRVA TART. A három hét alatt
a faluház szociális helyiségei, vala-

mint a színházterem és a színpad
borítása újul meg. Ugyanakkor
kialakítanak egy mozgáskorlátozott WC-t is.
Megértésüket köszönjük!

Az agrártanácsadó rendelkezésre áll
A faluházban az agrártanácsadó (Tonkó Tibor, telefonszám:
30/6025-385, E-mail: tonkotibor@
freemail.hu) fogadó órája is szünetel! A fentebb megadott elérhetôsé-

geken továbbra is rendelkezésükre
áll! A falugazdász fogadóórája
(nyári szabadság miatt) szünetel,
legközelebb szeptember 5-én lesz
elérhetô a faluházban!

Nomád ételek napja
Nomád fôzônapot rendeznek
szeptember 10-én szombaton
Algyôn a szabadidôközpontban!
Kérik, hogy a fôzôverseny rész-

leteirôl érdeklôdjenek a 62/ 267426-os telefonszámon! A nevezésrôl és a programról Szabó Béláné
ad felvilágosítást.

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,
visszaemlékezéseket 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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Rendezvénynaptár

AUGUSZTUS 10. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör (Algyôi
Kerecsen Egyesület) a tájházban.
AUGUSZTUS 13–14. (szombat-vasárnap) – LOVASNAPOK
a szabadidôközpontban.
AUGUSZTUS 17. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesület algyôi
csoportjának találkozója a faluház elôcsarnokában.
AUGUSZTUS 24. (szerda) 16 óra – Rovásírás szakkör (Algyôi Kerecsen Egyesület).
SZEPTEMBER 8. (csütörtök) – kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Tessényiné Fogarasi Margit tárlata.

Vásárnaptár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
AUGUSZTUS 17. (szerda) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
AUGUSZTUS 22. (hétfô) 9–12 óra: Ruha és Vegyes iparcikk vásár.
Vásárok más helyszíneken:
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház
elôtti parkolóban: Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.

Strandok éjszakája a Borbála fürdôben

Augusztus 12-én pénteken 24
óráig tart nyitva az algyôi Borbála
fürdô, mert csatlakozik a Magyar
Fürdôszövetség által hirdetett
országos, STRANDOK ÉJSZAKÁJA programhoz. Így a kültéri
termál medencébôl figyelhetik
vendégeink a nagy augusztusi
csillaghullást és a Perseida meteorrajt. Ezen a különös éjszakán a
kültéri medence környékén pavilonokat állítunk fel, ahol lehet
jósoltatni, gyógyfüveket-, illatgyertyákat-, füstölôket-, szerencsehozó talizmánokat vásárolni.
Lesz éjszakai jóga is! A hangulat-

hoz illó zenérôl is gondoskodunk!
A büfében szerencse sütiket vásárolhatnak, melyek mindegyike
apró jókívánságokat, tanácsokat
rejt a következô csillaghullásig.
Minden kerek sorszámra (10,
20, 30, 40, 50 stb.) végzôdô
belépônk egyet fizet, kettôt kap
akcióban részesül.
Szolgáltatásaink (szolárium,
masszázs, pedikûr, HALSZÉPÉSZET) a nyitva tartásig üzemelnek! Mindenkit sok szeretettel
várunk!
Márton Mária
ügyvezetô

Könyvtári hírcsokor
Az algyôi községi könyvtár
augusztus 1–21. között zárva
tart. A nyári szünet utáni elôször
augusztus 22-én (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.

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.

