ALGYõI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP • ÁRA: 100 Ft

A Költészet napja

„Áldott húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves olvasójának
az Algyôi Hírmondó szerkesztôbizottsága – az Algyôi
Tojásmûhely alkotásaival!”

A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre április 11-én
18 órakor költészet napi rendezvényt tart a könyvtárban.
„Vásárhelyi körtánc” címmel
bemutatkoznak a hódmezôvásárhelyi Kárász József Alapít-

Algyôiek kérdezik, algyôiek beszélik…
Kerékpárút a 47-esen
„Szeretnék tájékoztatást kapni
arról, hogy Szeged és Algyô között
várhatóan mikor készül el a már
évek óta beígért kerékpárút?” – írt
elektronikus levelet szerkesztôségünknek Sz. Nikoletta. Hozzátette:
„úgy gondolom, hogy nagyon
nagy szükség van a kerékpárútra, a
mai benzinárak, illetve bérletárak
mellett sokan választanák a kerékpárral való közlekedést, ha nem
volna szinte életveszélyes jelenleg
a 47-esen való kerekezés”.
A Hírmondóban, és a www.
algyo.hu oldalon is írtunk – például 2008. 07. 10-én cikket – már
arról, hogy új kerékpárút lesz
Algyôn. Akkor a polgármester, dr.
Piri József tájékoztatott arról, hogy
„a 47-es út négy kilométeres szakaszának kétszer két sávúsítására
és a Szeged és Algyô közötti, Tisza
hídig terjedô 47-es szakasz” burkolatának megerôsítése várható,
ami „minden érintett település
érdeke”. „Az algyôi bekötôút
hegyes szögû csatlakozását pedig
egy új körforgalommal váltják ki
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a fôútra való biztonságos csatlakozás miatt.” Az akkori tervek szerint ez a beruházás és az algyôi
kerékpárút építése is 2009-ben
kezdôdött volna el. Ám az autópálya építése csúszott, majd a
gazdasági válság mélyülése miatt
sem kezdôdhetett el a beruházás.
- Az anyagi lehetôségek függvényében 2013-ra tolta el a 47 fôút
melletti bicikliút építését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.
A programot nem törölték – nyugtatta meg olvasónkat, válaszolt
szerkesztôségünk kérdésére Herczeg József. Algyô polgármestere
hangsúlyozta: a kerékpárúthoz
szükséges terület kisajátítása elkezdôdött. Ugyanakkor a 47-es útburkolatának megerôsítésével együtt
Algyô új körforgalma is megépül:
az úgynevezett Y-bekötôút közelében, a kiserô szélén alakítják ki
azt a körfogalmi csomópontot,
ami jelentôs mértékben növeli az
Algyô felé, illetve onnan a közeli
nagyvárosok irányába közlekedôk
biztonságát.
P. I.

vány Irodalmi Körének tagjai.
A mûsort Fehér József író, költô
állította össze. Közremûködik
gitáron és szájharmonikán Dani
Imre költô, tanár.
GYAKE
Tollforgatók Köre

Beiratkozás az algyôi Szivárvány Óvodába
„Hivatkozással a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban Kt.) 66. §-ának (9)
bekezdésére, valamint az Algyô
Nagyközség Önkormányzat és
szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 27.)
Kt. rendelet 1. sz. melléklete 13.
pontja alapján a képviselô-testülettôl átruházott hatáskörben az
óvodai beíratás idôpontjait a 2012.
április 26. (csütörtök) 8–17 óra és
2012. április 27. (péntek) 8–17 óra
napokban határozom meg. A beíratás helye: 6750, Algyô, Kastélykert

u. 17. (Szivárvány Óvoda épülete).
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
17.§ (1) bekezdés értelmében az
óvodai beíratáskor be kell mutatni
a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, az óvodába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a gyermek
társadalombiztosítási azonosító
jelét (TAJ szám). Kérjük továbbá
igazolni, hogy a beíratásnál eljáró
személy a gyermek törvényes képviselôje, vagy a törvényes képviselô meghatalmazottja.
Herczeg József polgármester

Beiratkozás az iskolába
Hivatkozással a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
(továbbiakban Kt.) 66. §-a (9)
bekezdésére, valamint az Algyô
Nagyközség Önkormányzat és
szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 1/2003. (I.
27.) Kt. rendelet 1. sz. melléklete 14. pontja alapján a beíratás
idôpontja: április 11. (szerda)
és április 12. (csütörtök) 8-tól
17 óráig. Helyszín: Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola (Algyô,
Sport utca 5.)
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében az általános iskola elsô

évfolyamára történô beíratáskor
be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
valamint a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ
szám). Kérjük továbbá: igazolni,
hogy a beíratásnál eljáró személy
a gyermek törvényes képviselôje
(érvényes személyi igazolvány,
útlevél) vagy a törvényes képviselô
meghatalmazottja. Amennyiben
a gyermek nem magyar állampolgár, az érvényes tartózkodási
engedély bemutatása is szükséges.
Iskola vezetôsége

a tartalomból

Közlekedôk. Az algyôiek közül többen is kerékpárral járnának Szegedre, ha megépülne
a 47-es melletti bicikliút.
Fotó: a szerzô felvétele

Képeslap – a csonkolásról .............................................................
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Eboltás Algyôn
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet alapján
értesíti a lakosságot az önkormányzati hivatal, hogy Algyô
Nagyközség területén az alábbi
helyeken és idôpontokban történik az összevezetéses eb oltás és
kötelezô féregtelenítés, melyet
dr. Major József magán-állatorvos
végez:
május 9-én ( szerda)
7–11 óra között: Algyôi Lovas
klub, Lovas udvar ( Kastélykert
u. 44.);
12–14 óra között: Ladik utca;
16–19 óra között: Algyôi Lovas
klub, Lovas udvar ( Kastélykert
u. 44.).
Május 10-én ( csütörtök)
7–9 óra között: Mázsaház (Korsó
utca);
17–19 óra között: Nagyfa.
Pótoltás: május 17-én ( csütörtök) 17–19 óra között az Algyôi
Lovas klub, Lovas udvar (Kastélykert u. 44.).
A fel nem tüntetett területeken
(Atkasziget, Gyevi tanya, Farki
rét, Külterület, Rákóczi telep és
Csergô telep) bejelentésekre az
ebek oltása a tartás helyén történik.
Az oltás díja: 3500 Ft/oltás 20
kg-ig, 20 kg felett a féregtelenítés
díja 100 Ft/db.

április 11., április 18. A soros,
nyílt képviselô-testületi ülés: április 25-én (szerda) 9 órakor kezdôdik. INFO: Polgármesteri hivatal,
telefonszám: 62/517-517, e-mail:
ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu

Anyakönyvi hírek
A kisállat egészségügyi kiskönyv
ára: 300 Ft/db.
Az oltás kötelezô!
A 3 hónapos kort elért ebet
oltani kell, majd ezt követôen
6 hónapon belül még egyszer,
utána minden évben! Az oltással egyidejûleg történik az ebek
féregtelenítése.
Összevezetéses veszettség elleni
oltáshoz csak az az eb vezethetô
fel, amely az oltást megelôzô 2
héten belül embert nem mart,
egészséges, nem agresszív, nem
támadó.
Az eb tartója szíveskedjen
magával hozni a kisállat egészségügyi kiskönyvet!
Dr. Major József magán-állatorvos rendelési idôben (7–9 óra,
17-tôl) a rendelôben is folyamatosan végzi az eb oltást, illetve
bejelentésre háznál.

ban (6750, Algyô, Kastélykert u.
44. ) az alábbi idôpontokban: hétfôn: 14 órától 16 óráig, szerdán:
16 órától 18 óráig
*
Rendôrségi segélyhívó számok:
107, 112.
A Tiszai Vízi rendészeti Rendôrkapitányság Szolnoki Rendôrkapitányság telefonszáma: 56/375145, honlapja: www.police.hu.
A Vízi rendészeti Rendôrôrs
Szeged telefonszáma: 62/420-528.

Bérletárusítási idôpontok az elsô félévben
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a
lakosságot a 2012. I. félévi bérletárusítási idôpontokról: május
2. (szerda), 3. (csütörtök), 4.
(péntek); június 1. (péntek), 4.

Polgármesteri fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyô, Kastélykert utca
40.) minden héten szerdán 14–17
óra között fogadóórán várja a polgárokat. Legközelebbi idôpontok:

Fô a biztonság: rendôrök és telefonszámok
Az algyôi körzeti megbízottak
neve és elérhetôsége:
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmester, mobiltelefon száma: 06
20 209 5319,
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester, mobiltelefon száma: 06
20 209 5318;
Mihálkovics János rendôr fôtörzsôrmester, mobiltelefon száma: 06
20 852 0673.
A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak a helyi KMB irodá-
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(hétfô), 5. (kedd). A bérleteket
minden alkalommal a Szolgáltatóházban (Algyô, Kastélykert
utca 49. telefonszám: 62/765-900)
9–17 óra között árusítják.

Házasság:
Dobosi Kálmán és Bodó Ágnes Emôke
2012. 03. 03-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*
Születés:
SzirÁKi ViViEn – született: 2012. 02.
16., édesanya: Borbás ildikó, édesapa:
Sziráki Károly.

SzilÁgyi KoloS – született: 2012. 03.
20., édesanya: Kovács Eliz Barbara, édesapa: Szilágyi Krisztián.

SzaBó VanESSza Kiara – született:
2012. 03. 20., édesanya: Kiss Krisztina
Bernadett; édesapa: Szabó attila.

PataKi CSongor – született: 2012. 03.
07., édesanya: Herke Henrietta, édesapa:
Pataki Péter.
Héra MÁrK MÁté – született: 2012. 03.
21., édesanya: Erdôsi amália, édesapa:
Héra zoltán attila

KoVÁCS alEx – született: 2012. 03. 12.,
édesanya: Maristyán Brigitta, édesapa:
Kovács gyula.
Jó egészséget!

Díszítse otthonát
TÉGLABURKOLATTAL!
Profi Szeletelt tégla Burkolólapok
Külsô (rusztikus) szeletek: 1900 Ft+áfa/m2
Belsô szeletek: 1400 Ft+áfa/m2
Kisméretû Belsô szeletek: 1200 Ft+áfa/m2
Mozaik (törött) szeletek: 800 Ft+áfa/m2
Bérvágás: 700 Ft+áfa/m2
Bontott nagyméretû tégla: 90 Ft+áfa/db
Téglaburkolat készítése 1500 Ft/m2-tôl

Cégünk épületek teljes körû festését,
tapétázását, burkolását egyaránt vállalja!

www.szelttegla.eoldal.hu
Tel.: 30/866-5822 • E-mail: szirotradekft@gmail.com
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Ülésezett az önkormányzati képviselôtestület
23 napirendi pontot tárgyalt március 28-i soros testületi ülésén
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete.
Egyházi fenntartás
és sportiskola?
A képviselôk tájékoztatót fogadtak el a nemzeti köznevelésrôl
szóló 2011. CXC. törvényrôl,
valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzésérôl. dr. Kovács
József hatósági referens, a Csongrád Megyei Kormányhivatal oktatási fôosztályának szakembere a
várható jogszabályváltozásokról,
valamint az alapfokú általános
iskolák 2013. január 1-jétôl történô állami fenntartásba kerülésérôl szólt. Az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola esetleges
fenntartóváltásával kapcsolatban
a testület elvi döntést hozott és
nyilatkozott arról, hogy az algyôi
iskolát egyházi (Szeged-Csanádi
Egyházmegye) fenntartásba adná.
A szûkös jogszabályi határidôk
betartása érdekében elkezdôdtek
a tárgyalások az egyházmegyével,
valamint a szülôk véleményének
kikérése és az érintettek teljes
körû tájékoztatása.
A gyermeklétszám hosszú távú
biztosítása és a régiós szerepkör
ellátása is indokolja szakmailag,
hogy az algyôi iskolában közoktatási típusú sportiskolai képzés
indulhasson a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet (NUSI) szakmai kritériumrendszere alapján.
A szülôk és az érintettek véleményének kikérését követôen áprilisi
testületi ülésén dönt a fenntartó,
hogy a 2012/2013-as tanévben
az 1. és 5. osztályban, felmenô
rendszerben, sportegyesületek

bevonásával, utánpótlás-nevelés
célzattal miként valósulhat meg
a sportiskolai képzés.
Módosuló helyi rendeletek
Törvényi és jogszabály változások miatt módosítani, illetve
hatályon kívül kellett helyezni az
állatok tartásáról szóló 12/1998.
(V. 21.), az Algyô Község jelképeinek megalkotásáról és használatáról szóló 25/1998. (IX.25.),
a közterület-használat rendjérôl
szóló 12/2004. (V.5.), valamint a
közterületen történô dohányzás
rendjérôl szóló 12/2009. (VI.4.)
önkormányzati rendeleteket.
A szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrôl szóló
2012. évi II. törvény 2012. április
15-én lép hatályba, rendelkezéseit
az e naptól induló eljárásokban
kell majd alkalmazni. E naptól a
fôvárosi, megyei kormányhivatalok az általános szabálysértési
hatóságok. Fenti rendeletek megtalálhatók: a www.algyo.hu/onkormanyzat/rendeletek menüpont alatt
Változik a temetôi díj
Módosulnak a temetôi díjak.
A Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete
állásfoglalás kérése alapján szerzôi
jogdíjat kell fizetni a temetési szertartásokon szolgáltatott zene után
az Artisjus Magyar Szerzôi Jogvédô
Egyesület részére, melynek összege
alkalmanként nettó 1.200 forint.
A díjemelés mértéke átlagosan
nettó 3%. A 2012. május 1. napjától életbe lépô árak megtalálhatók:
a 27/2005. (XII.23.) módosított
önkormányzati rendelet mellékletében a www.algyo.hu/onkormanyzat/
rendeletek menüpont alatt.

A képviselôk elfogadták a GYEVIÉP Nkft. közhasznú feladatainak ellátásáról szóló szerzôdést
és finanszírozási megállapodást.
Pályázatok, támogatás,
közbeszerzés
Algyô Nagyközség Önkormányzata pályázni kíván a 4/2012.
(III.1.) BM rendelet alapján a
sportközpont infrastruktúra-fejlesztésére, valamint - a korábbi
döntéssel összhangban- közbiztonság növelése érdekében térfigyelô kamerarendszer és településkapu kialakítására. Elôbbihez
7,5 millió forint, utóbbi projekthez 10 millió forint támogatás
kapható. A szükséges önrészt a
döntéshozók jóváhagyták.
Évek óta támogatja az algyôi
önkormányzat a Csongrád Megyei
Rendôr-fôkapitányság Szeged
Tarjánvárosi Rendôrôrs algyôi
munkáját, a körzeti megbízottak
feladatellátását, a közbiztonság
növelése és a hatékony járôrszolgálat elômozdítása érdekében.
2012-ben a körzeti megbízottak
járôrözésére: 400.000 Ft, a Lada
Niva gépjármû benzinköltségére
360.000 forint, valamint eszközbeszerzésre:100.000 forint támogatást nyújt az önkormányzat. A
költségvetés Közbiztonsági Alapján fennmaradó 140.000 forintot
évközben használják fel a rendôrségi, polgárôrségi biztosítást
igénylô nagyobb települési rendezvények, események kapcsán.
Elkészült Algyô Nagyközség
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve. Az építési beruházásokat, az árubeszerzéseket és a
szolgáltatás beszerzéseket tartalmazó terv letölthetô: a www.algyo.
hu/onkormányzat/pályázat/közbeszerzés menüpont alatt.
Középpontban a sport

Községháza: Az algyôi községháza bejárata melletti táblák – jelképekkel.

Az algyôi önkormányzat megbízta
a GYEVITUR Kft-t, hogy a korábban elfogadott üzleti terve alapján
az idei évben az átadott 5 millió
forint pénzkeretbôl valósítsa meg
az úszásoktatást, a szervezett
tömegsportokat, a sportegyesületi
úszást, a versenysportot, az egyes
sportrendezvények lebonyolítását,
valamint a Borbála fürdô kedvezményes belépôinek kompenzáci-

óját. A megállapodás-tervezetet a
döntéshozók jóváhagyták.
A Borbála fürdôben 2010-ben
technikai problémák jelentkeztek a
2007-ben beüzemeltetett mûanyag
termálvizes és gázleválasztó-tartályban. A képviselôk kérték, hogy
a hivatal vizsgálja meg a beruházás
teljes ügyanyagát és tárja a testület
elé az esetlegesen felelôsségre vonható felet a problémával kapcsolatban. A testület megbízta továbbá a
fejlesztési csoportot, hogy engedélyes tervdokumentáció készítésére

Iskola: Algyô új iskolájának további
mindennapjairól a szülôk véleményét is
kéri az önkormányzati testület.
3 tervezôi árajánlatot kérjen be az
új, földbe süllyesztett kivitelû tartály cseréjére, a várható költségek
meghatározása céljából.
A Magyar Labdarúgó Szövetség
országos pályázatot hirdetett új,
mûfüves nagy- és kispályák kialakítására. Az algyôi önkormányzat
is pályázna, az idôközben felmerült jogi kérdések tisztázása
érdekében azonban levette naprendrôl az ügy tárgyalását a képviselô-testület. Végleges döntés a
késôbbiekben várható.
A képviselôk tudomásul vették
az új iskola éttermi mosdópultjával kapcsolatos tájékoztatást.
Az április garanciális bejárást
követôen, várhatóan az április
testületi ülésen döntenek a mosdópult kijavításával kapcsolatos jogi lépésekrôl. A szükséges
garanciális, beruházási és egyéb
intézményi munkálatok a tavaszi
szünet ideje alatt valósulnak meg.
Pénz a programokra
A könnyebb költségvetési, pénzügyi és adminisztrációs munka
érdekében az átadták a 2012. évi
költségvetés Kulturális Alapjának
hatáskörét az Algyôi Faluház,
Könyvtár és Tájháznak.
Folytatás a 4. oldalon!
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Folytatás a 3. oldalról!
Az 5 millió forintos alapot az
intézményvezetô hatáskörében
a település nagyrendezvényeire,
az általa leadott felosztási javaslat
alapján kell felhasználni. A falunapok tervezett költsége: 2,5
millió forint, a repüléstörténeti
emléknap, családi gyermeknap
1 millió forintból, míg a hozzá
kapcsolódó Vitézi Találkozó
500.000 forintból valósulhat
meg. A Szent Iván-éji rendezvény
költségvetése: 300.000 forint, az
Anna-napi búcsú: 500.000 forint,
az Algyô Napja rendezvénysorozat: 200.000 forintból valósulhat
meg.Az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok rendeltetésszerû használatához szükséges mértékû
javítások, karbantartás, valamint
a hatósági kötelezettségek teljesítése miatt a 2012. évi intézmények
felújítási programját 10 millió
forint tervezett költséggel elfogadták a képviselôk azzal, hogy a
kivitelezésre intézményenként 3
árajánlatot szereznek be az elfogadott program szerinti feladatokra.
A beérkezett árajánlatok közül a
TÜK Bizottság fogja kiválasztani
a legkedvezôbb árajánlatot.
Montessori óvodánk
Kültéri foglalkoztatók, kemence,
ágyások és növénytermesztés,

madárbarát sarok és speciális öko
programok, a hagyományos falusi
hagyományokat életre hívó házikók és virágoskert valósulhat meg
6 millió forint tervezett költségbôl
idén szeptemberig a Montessori
elvû Szivárvány Óvoda udvarán.
Jogszabály változások miatt
szükséges volt az önkormányzat és
szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 1/2003. (I.27.)
számú rendelet módosítása,
melyet a képviselôk elfogadtak.
A döntéshozók tudomásul vették a belsô ellenôrzési jelentést
az önkormányzat intézményeinek normatív állami támogatások
elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenôrzésérôl. Az
ellenôrzött szervek: a Szivárvány
Óvoda, az Egyesített Szociális
Intézmény és az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola.
A képviselôk tájékoztatót hallgattak meg Herczeg József polgármestertôl az elôzô ülés óta történt
fontosabb eseményekrôl, majd
zárt ülésen tárgyaltak a termálkút helyének véglegesítésérôl, a
Búvár utca 9. emelet 2. szám alatti
költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról, a
belterületi 1785/76 hrsz-ú ingatlan ügyérôl, valamint a 01767/30
és 01767/31 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.
B.L.N.

Támogatók kerestetnek
a kistarcsai internálótábor megnyitására
Kistarcsa város polgármestereként egy szép és nemes feladat
megvalósítása érdekében tisztelettel tájékoztatom az olvasókat:
küldetésünknek tekintjük, hogy a
településünkön lévô volt internálótábor épületében egy – az Andrássy úton található Terror Házához hasonló – igényes, színvonalas
és esztétikus múzeumot hozzunk
létre, hogy ezzel a cselekedettel
méltó emléket állítsunk a diktatúra
áldozatainak és hôseinek. Kistarcsa
Várossal együtt e nemes ügyben
kérem megtisztelô segítségüket!
Kérem, hogy a 1174232415565804 számú bankszámlánkra
szíveskedjenek az ügy érdekében
méltányosnak ítélt támogatási
összeget utalni. Elképzeléseink
szerint a tervezett múzeumban a

látogatók korhûen „berendezett”
cellákba tekinthetnek majd be,
valamint levéltári dokumentumok alapján megismerkedhetnek
az itt raboskodottak történeteivel, az akkori politikai miliôvel.
Emlékmúzeumunk a felnövekvô
generáció tanítását, oktatását is
szolgálná. Érdekességképpen:
a kistarcsai internálótáborban
raboskodott Meszlényi Zoltán püspök, és Faludy György író, költô,
mûfordító.
Támogató segítségüket ezúton
is köszönjük!
Solymosi Sándor, Kistarcsa Város
polgármestere
INFÓ: 2143, Kistarcsa, Szabadság út 48., T.: 28/507-133,
T.: 28/470-357, www.kistarcsa.hu,
hivatal@kistarcsa.hu.
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Az iparûzési adó bevallási határideje:
május 31.
Algyô Nagyközség Önkormányzata értesíti a tisztelt adózókat,
hogy a helyi adóbevalláshoz
szükséges nyomtatványok a település honlapjának: a www.algyo.
hu/ önkormányzat/nyomtatványok
menüje alól tölthetôek le.
Az iparûzési adóbevallások
benyújtási határideje: május 31.
Az iparûzési adó mértéke: 2%.
Algyô Nagyközség Önkormányzat
Képviselôtestületének 33/1999.
(XII.19.) helyi iparûzési adóról
szóló rendelete alapján, ha a cég
vállalkozási szintû adóalapja nem
haladja meg a 2,5 millió forintot,
akkor mentes az iparûzési adó
fizetési kötelezettség alól.

Kérem, hogy az iparûzési
adó befizetést az alábbi számlaszámra szíveskedjen teljesíteni:
12067008-00329207-00100004
A helyi rendeletek és bevallási nyomtatványok a település
honlapján: a www.algyo.hu/önkormányzat/nyomtatványok menüje alól
letölthetôek. Amennyiben nincs
lehetôsége a nyomtatványok
honlapról való letöltésére, úgy
térítésmentesen átveheti Algyô
Nagyközség Önkormányzat Adóirodájában ügyfélfogadási idôben,
vagy a bevallás kérésre kipostázásra kerül.
Algyô Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Új rend a hulladékgyûjtô szigeteknél
A Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. a településen levô
hulladékgyûjtô szigetek rendjében változtatást vezet be.
A gyûjtôszigeteken elhelyezett
edényekben gyûjtött hulladékot
az elszállítás után utólag átválogatják, ezért a szállítás rendje
szerint történô ürítéskor néha
az edényzetet félig telt állapotban is elszállítják. A szállítási
költség csökkentése érdekében
a papír, mûanyag és a fém hulladék együttes gyûjtésére térünk
át Algyôn. Az üveg hulladékot a

továbbiakban is külön gyûjtik be.
A változás egyértelmûvé tételét a
gyûjtôedényzetek átmatricázásával jelöljük.
Amennyiben az új gyûjtési
rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, tájékoztatás
kérhetô: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6728
Szeged, Városgazda sor 1. szám
alatt, illetve telefonon 62/777222.
Ludányi Attila
mûszaki elôadó

Szegeden fogadják
az algyôieket a falugazdászok
2012-tôl az MGSzH által alkalmazott falugazdászok létszámleépítése miatt, egy idôre szünetelt a
falugazdászok fogadónapja.
Az Algyôi Gazdakör közbenjárására kimondottan az idôsebb gazdálkodók részére a területalapú
támogatások benyújtásának idejére
az MGSzH Csongrád Megyei Igazgatósága 3 idôpontot jelölt meg,
melyen fogadja az algyôi ügyfeleket.
Fogadónapok:
április 13-án 8:00–13:00 óra
között;
április 27-én 8:00–13:00 óra
között,

május 11-én 8:00–13:00 óra
között.
Akik meg tudják oldani a Szegedre történô bejutást, azokat
kérjük, hogy Szegeden ejtsék
meg a területalapú támogatások
feltöltését, Ôket 2 falugazdász
fogadja, az MGSzH központban,
a Deák Ferenc utca 19. szám alatt,
az alábbi fogadónapokon:
hétfôn 8:00–16:00 óra között,
kedden 8:00–16:00 óra között,
szerdán 8:00–16:00 óra között,
csütörtök nincs ügyfélfogadás,
pénteken 8:00–16:00 óra
között.
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Óvodások a Könyvtárban
A Boldog Gyermekkor
Alapítvány Kuratóriuma,
az óvoda dolgozói és a gyerekek
hálás szívvel mondanak köszönetet
azoknak, akik jelenlétükkel és megvásárolt
támogatói jegyeikkel, felajánlásaikkal támogatásukról
biztosították alapítványunkat.
Külön köszönjük azoknak a szülôknek a munkáját, akik
aktív szerepet vállaltak a jelmezek megvarrásában, a dekoráció elkészítésében, mindezzel hozzájárulva a produkciók
színvonalának emeléséhez.
Köszönet illeti a Faluház vezetését, hogy rendelkezésünkre
bocsájtotta a helyszínt, az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesületet és a Gyeviép Nonprofit Kft-ét, hogy a szervezésben nélkülözhetetlen segítséget nyújtott.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk Olajos Györgynek, hogy a hangtechnika
minden igényt kielégítô mûködtetésében
segítségünkre volt.

Március 22-e, a Víz Világnapja az óvodában
Hagyományos ünnepeink mellett
szerepet kapnak a „zöld ünnepek”
is az óvodánkban. Környezetvédelmi értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások
közvetítése a célunk játékos formában. Ilyen ünnep március 22-e
a Víz Világnapja is.

Ezen a kivételesen meleg, napsütéses tavaszi napon, az udvaron
óvodásainkat különféle játékos

tevékenységeken keresztül juttattuk felejthetetlen élményekhez.
Lehetett halpikkelyt ragasztani,
hajót és ugratható békát hajtogatni, mandalát festeni és színezni. Lehetôség nyílt a kísérletezésre: víz átmerése szivaccsal és
tölcsérrel, oldódás megfigyelése.
Hajót építettünk, amihez vitorlát
és hullámzó habokat festettek a
gyerekek. Már is indulhatott a
kapitány tengeri csatára a matrózaival! Kicsik és nagyok vidáman
fújhatták, kergethették a szappanbuborékokat. Mind a nyolc csoportunk gyermekei önfeledten
élvezték a változatos tevékenységeket, a közös éneklést, táncot.
Szegfûné Nemes Ottília
óvodapedagógus

Zenei hírek
A Csongrád megyei Kortárs
Zenei versenyt idén is a szentesi
Lajtha László Zeneiskola rendezte
meg március 7-én. A Pro Musica
Mûvészeti Iskola Algyôi Tagozatá-

nak két tanulója is sikeresen szerepelt: Szûcs Lilla és Vágó Angéla
jó minôsítést kapott. Felkészítô
tanáruk: Dr. Zomboriné Gergely
Klára

Márciusban három óvodás csoport látogatott el a könyvtárba.
A Micimackókkal, a Gombákkal
és a Méhecskékkel a forradalom
és szabadságharc eseményeirôl
beszélgettünk. A gyerekek ügyesen válaszoltak – többek között
– olyan kérdésekre is, hogy mi a
kokárda, kik voltak a huszárok,
ki volt Petôfi Sándor. Sôt: el tudták szavalni a Nemzeti dal elsô
versszakát is. Ezt követte a forradalmi eseményekhez kapcsolódó
képek kiszínezése, majd ezekbôl

az alkotásokból újságot állítottunk
össze, amit minden csoport magával vihetett. Megnéztünk egy
részletet „A kôszívû ember fiai”
címû filmbôl, melyben a gyerekek láthatták, hogyan harcoltak
a magyar huszárok az ellenséges
csapatokkal. Zárásként „Adj király
katonát!” játszottunk. A foglalkozások alatt mindvégig huszárnótákat hallgattunk és énekeltünk.
Legközelebb is várunk benneteket
az algyôi Pilvaxban!
Könyvtárosok

Az Algyôi Zöld Diákparlament V. ülése
Az Algyôi Zöld Diákparlament
március 23-án tartotta ötödik
ülését a polgármesteri hivatal
dísztermében. A diákparlamenten
az 1–8. osztályok két-két tanulója
képviselte az osztályközösséget.
A diákképviselôket köszöntötte:
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens, valamint
a Pénzügyi és Humán Bizottság
tagjai: dr. György Antal, Molnár
Áron és Harcsás Gizella, továbbá:
Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser, és Kovács Erika, a Pénzügyi és Adócsoport csoportvezetôje.

Ünnepélyes fogadalmat tettek az elsô alkalommal résztvevô
diákképviselôk, illetve a régebbiek megerôsítették fogadalmukat: „Én ………, az Algyôi Zöld
Diákparlament tagja, ünnepélyesen fogadom, hogy óvom és
védem a település értékeit. Tisztelem és becsülöm természeti és
épített környezetünket. Felelôs
vagyok tetteimért, vállalom cselekedeteim következményeit.
Igyekszem minél több ismeretet
megszerezni, és úgy élni, hogy
példát mutassak a környezetemben élôknek.”
A diákparlamenten a 8. osztályos Mandász Vivien irányításával
számoltak be a diákképviselôk az

Algyôi Zöld Diákparlament éves
tevékenyégérôl. Így a Víz világnapjától a Föld napjáig tartó, egy
hónapos rendezvénysorozatról,
az egészséghétrôl, a regionális
vetélkedôrôl általános- és középiskolásoknak, a papírgyûjtésrôl,
a zöldügyeletesek munkájáról, a
megyei természetismereti vetélkedôrôl, a zöldkártyás és zöldleveles jutalomútról, az erdei iskoláról
Parádfürdôn, az évszak túráinkról – ôsszel kerékpározás, télen
gyalogtúra a Tisza-parton. De szó
esett a Szegedi Vadasparki látogatásokról, a regionális karácsonyi
vásárról, az öko-hétrôl a szôlôvel,
a tanösvény járôrözésrôl is, és persze a környezetvédelmi témájú
cikkek írásáról, amelyek az Algyôi
Hírmondóban jelentek meg. Ezt
követôen összegyûjtöttük a településen bekövetkezett változásokat, újításokat, és azt, hogy mit
szeretünk az új iskolában. Viszszatekintettünk azokra a kéréseinkre, javaslatainkra, amelyeket
a korábbi üléseken fogalmaztunk
meg egy új iskolával kapcsolatban és csodálkozva vettük észre,
hogy ezek közül milyen sok meg is
valósult – legnagyobb örömünkre.
Az ülés végén határozatokat
és javaslatokat fogalmaztunk
meg, melyeket a beszámolóval
együtt fogunk átadni a település
vezetôinek. A diákparlament lezárásaként megöntöztük a 2008-ban
elültetett szomorúfüzet és közös
fotót is készítettünk.
Mandász Vivien
és Terhes Fanni
8. osztályos diákképviselôk
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Sport és egészség

Országos elôdöntôben 5. az algyôi csapat
Békés volt a házigazdája a Játékos
Sportverseny Országos elôdöntôjének, ahova eljutott az algyôi iskola
csapata. Az országban összesen
hét helyen versenyeztek a tanulók, 34 iskolából a Játékos Sportversenyen. Ezeken a diákolimpia
versenyrendszerének legszínesebb, legsokoldalúbb felkészülést
igénylô versenyein a legfiatalabb

diáksportolók küzdenek a helyezésekért. A sor- és váltóversenyek
ugró, dobó, futó versenyszámai
komoly próbatételt jelentenek. A
pontos feladat végrehajtás mellett
a diákok megtanulnak küzdeni
a csapatért, a társakért, amit a
késôbbiekben a választott sportágukban is jól kamatoztathatnak.
Eredmények: 1. Békés megye,
Békés Dr. Hepp Ferenc Tagiskola 46 pont; (…) 4. Csongrád
megye, Móra Ferenc Általános
Mûvelôdési Központ 32 pont; 5.
Csongrád megye, Algyô Fehér
Ignác Általános Iskola 27 pont.
Az elôdöntô nagy tapasztalattal
gazdagított bennünket. Ezt hasz-

nosítva jövôre szeretnénk elôrébb
végezni. Látva a verseny lebonyolítást, jeleztük a Csongrád Megyei
Diákszövetség titkárának, szívesen
megrendeznénk a jövôben az országos elôdöntôt is, a megyei verseny
mellett. Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolánk a verseny lebonyolításának minden módon megfelel.
A csapatunt becsülettel helytállt,

minden tagjára büszkék vagyunk:
18 diák versenyzett és 4 pót tagunk
biztosította a csapat verseny szellemének megôrzését, hogy minden
körülményben ki tudjon állni. Az
algyôi csapat tagjai: Balázs Anna
4.a, Belovai Krisztián 4.a, Belovai
László 3.b, Bogdán Bence 2.a, Boldizsár Mihály 4.b, Bukor Anna 4.b,
Demecs Botond 3.a, Gábor Zsófia 5.o.,
Gyömbér Mihály 4.a, lgaz Nikolett 2.a,
Igaz Roland 2.a, Juhász Enikô 2.a,
Lantos Szabina 3.a, Major Ernô 4.a,
Major Szabolcs 2.a, Márta Sarolt 4.a,
Nemcsok Dávid 2.b, Péter Fanni 3.a,
Szalontai Botond 4.a, Szekeres Márton
4.b, Szekeres Rebeka 2.a, Vágó Natália 4.b.
Varga Ágnes testnevelô

Portörô Dorina algyôi úszó az országos döntôben
Az Országos Diákolimpiát a III– IV.
korcsoportnak március 24-én Hódmezôvásárhelyen, a Gyarmati Dezsô
Sportuszoda 50 méteres fedett
medencéjében rendezték. Erre a
versenyre megyénkét az elsô helyezettek jutottak tovább a Megyei
Diákolimpia Úszóversenyérôl.
Portörô Dorina algyôi úszó a
megyei versenyrôl két számban
– 100 méteres hátúszásban és 50
méteres mellúszásban – került be
a diákolimpia országos döntôjébe.
Dorina 14. helyezett lett 100
méteres hátúszásban és 11. helyezett
az 50 méteres mellúszásban, mindkét versenyszámban javított a megyei
versenyen elért idôeredményein.

Dorina az elsô algyôi úszó, aki
két versenyszámban is szerepelt az
Országos Diákolimpián.

Elôdei: 2011-ben Rózsa Evelin
100 méteres gyorsúszásban és
2010-ben Gyôrfi Dávid 100 méteres hátúszásban jeleskedett.
Portörô Dorina felkészítôi: Retkes Zsolt, Varga Ágnes, Zsura Zoltán,
Zsura Brigitta és Magosi Krisztina.
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U8 szivacskézilabda lány csapat
2011. októberében kezdtem el szivacskézilabda edzéseket tartani a
lányoknak. Atlétikusan jó alapokkal rendelkeznek, ami Varga Ágnes
testnevelô tanár munkáját dicséri.
Nagy lelkesedéssel és szorgalommal vesznek részt az edzéseken, és
így rövid idô alatt eljutottunk arra
a szintre, hogy szivacskézilabda
tornákon vegyünk részt. Elindultunk a Szentesen rendezett
regionális szivacskézilabda bajnokságban, ahova 18 fiú és lány
csapat nevezett. Több hétvégén át
minden fiú és lány csapattal meg
kell mérkôznünk. Találkoztunk
tôlünk erôsebb és gyengébb csapatokkal is. Akik egyesület szinten
kezdték ezt a sportágat, azok egykét év elônyben vannak velünk
szemben, de mindent megteszünk, hogy utolérjük ôket!
Az elsô kettô forduló eredményei
– 1. forduló: KSZSE (2) – Algyô 14–4;
Algyô – Koszta lány 16–3; MonsterHigh – Algyô 2–12; 2. forduló: Algyô
– Párducok 12–2; Algyô – KSZSE (1)
7–9; Koszta fiú – Algyô 13–7
*
Ezen kívül elindultunk az Erima
Gyermekbajnokság küzdelmeiben, ahol a megyei bajnokság elsô
fordulóján a következô eredményeket értük el: Algyô – Szeged
KKSE I. 15–8; Szentes Koszta B
– Algyô 0–21; Algyô – Szentes Kiss
B. 12–5; Algyô – Hódmezôvásárhely LKC 11–9

A csoportunkban I. helyezést
értünk el és április 14-én játszunk
a másik csoport I., II., III. helyezettjével a régiódöntôbe jutásért.
A három mérkôzésbôl kettôt kell
hozzá megnyernünk!
*

Álló sor: Mészáros Kitti, Czine Evelin, nagy
Emese, igaz nikolett, Miklósné Kocsis éva.
Térdelnek: Horváth Viktória, Mircse gréta,
Szekeres rebeka, Bukor Sára. (A képrôl
hiányzik: Kiss Virág és Pál Vivien)
2012. március 16-tól 18-ig 3
napos kupán vettünk részt Szentesen a IV. Kiss Bálint kézilabda
tornán. Ez volt az elsô több napos
rendezvény, ahol kipróbáltuk
magunkat: 7 mérkôzést játszottunk, és IV. helyezést értünk el.
Ezúton szeretném megköszönni az Algyôi Sportkör és az
iskola támogatását, Ági néni és
Dóri néni munkáját, és végül, de
egyáltalán nem utolsó sorban a
SZÜLÔK segítségét!
Miklósné Kocsis Éva edzô

Az algyôi Kopasz Bálint ismét elsô
a Héraklész bajnokságon
A Héraklész fizikai felmérô bajnokságot Gyôrben rendezték. A
március 3-i viadalon félszáz egyesület, közel ezer fiatal sportolója
vett részt. A hagyományos szárazföldi fizikai számokban, vagyis
futásban, húzódzkodásban, lábemelésben, illetve fekve nyomásban
mérhették össze tudásukat a gyerek, serdülô és ifjúsági versenyzôk.
Az Algyôi Sportkör versenyzôi
az egyesületi pontversenyben fiú
kajakban az elôkelô 10. helyen
zártak. Külön öröm számunkra,
hogy Kopasz Bálint versenyzô a 47
indulóból immár 6. éve megszakítás nélkül nyeri ezt a rangos versenyt, ami példátlan a bajnokság

történetében. További eredmények: Demecs Botond 6. helyezett
(25 indulóból) és Demecs Bálint 32.
helyezett a 61.indulóból. A versenyzôket Kopaszné Demeter Irén
készítette fel.
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Sport és egészség

Ping-pong verseny Algyôn
Április 29-én (vasárnap) 9 órától
egyéni amatôr asztalitenisz versenyt szervezünk az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában. Minden ping-pongozni vágyó sportbarátot várunk Algyô új tornacsarnokába a Sport utca 5. szám alá.
A gyôztesek között értékes nyereményeket kapnak.
A nevezés díjtalan. Nevezési
határidô: április 27. (péntek) 16

óra. Nevezni lehet az iskola portáján személyesen vagy Forgóné
Canjavec Eszternél a 06-20/22-60445 telefonszámon.
A versennyel kapcsolatos bôvebb
információk a www.algyo.hu honlapon megtalálhatók.
Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk. Sportoljunk együtt!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

Kézilabdásaink jelentik
Az FKSE-Algyô NBII-es férfi
kézilabda csapata sikeresen rajtolt a bajnokságban. Hazai pályán
35:29–re (ifjúsági csapat 28:34)
gyôzött a Mezôtúr ellen. A tabellán jelenleg második helyen
álló Törökszentmiklóssal már
meggyûlt a bajunk, kemény csatában végül 24:27-re (ifjúsági csapat 33:17) vereséget szenvedett az
Algyô gárdája.
Következô hazai mérkôzéseik:
április 28. (szombat) 18 óra (ifjúsági csapat 16 óra), május 12.
(szombat) 18 óra (ifjúsági csapat
16 óra).
*
A KSZSE-Algyô-Tisza-Volán SC
NBII-es nôi kézilabda csapata is
megkezdte a bajnokságot. Hazai
mérkôzéseiken fantasztikus
játékkal kápráztatták el a nézôket. Elsôként a Szolnok csapatát
33:22-re (ifjúsági csapat 51:10),
a Lajosmizsét 35:27-re (ifjúsági
csapat 19:14) gyôzték le, majd az
éllovas Abonnyal 28:28-as (ifjú-

sági csapat 28:24) döntetlent játszottak.
Következô hazai mérkôzéseik:
április 22. (vasárnap) 16 óra
(ifjúsági csapat 18 óra), május 6.
(vasárnap) 16 óra (ifjúsági csapat
18 óra).
*
Az Algyô SK férfi kézilabdásai
megkezdték a városi bajnokságot.
Hazai pályán fogadták a Ságvári
Öregfiúkat. A hosszú kispaddal
rendelkezô ellenfél 15:23-ra
legyôzte csapatunkat.
Következô hazai mérkôzéseik:
április 10. (kedd) 17 óra Algyô
SK – FKSE-Algyô Ifjúsági csapat;
április 16. (hétfô) 19 óra Algyô
SK – Kiskundorozsma.
A mérkôzéseket Algyô új tornacsarnokában a Sport utca 5. szám
alatt tekinthetik meg. Minden
érdeklôdôt szeretettel várunk!
Szurkoljunk együtt az Algyônek!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

1%: segítség a civileknek
ADÓ 1%: az iskolai alapítványnak. Eljött az adóbevallások ideje.
Idén is lehetôség nyílik mindenkinek adója 1%-ának felajánlására.
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk alapítványának és ezen belül
tanulóink helyzetének jobbítását,
rendelkezô nyilatkozatán a következôket adja meg: Algyôi Általános Iskola Alapítvány adószám:
18457177-1-06. Az 1% felajánlása
nem kerül semmibe, nem képez
pluszkiadást, de nagyon sokat
segíthet az Alapítvány munkájában!
Köszönettel: az iskola tanulói

SZJA 1 %-a a kultúráért. Az algyôi
Gyevi Art Kulturális Egyesület
mindhárom mûvészeti csoportja,
a Parlandó Énekegyüttes, az Algyôi
Tollforgatók Köre és az Algyôi
Alkotók Köre ismételten köszönetet
mond mindazoknak, akik az elmúlt
években felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 %-át, segítve ezzel
mûködésünket. Az Egyesület ebben
az évben is szívesen fogadja és kéri
felajánlásukat, támogatásukat.
Nevünk: Gyevi Art Kulturális Egyesület. Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné,
a Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke
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Horgászoknak való
Az Algyôi Természetvédô Horgászegyesület tájékoztatja az áprilisi
rendezvényekrôl a horgásztársakat.
Április 14-én szemétszüret.
Gyülekezés 8 órakor a Tájháznál.
Április 28-án Falunap. Helyszín: Szabadidôközpont.
Április 29-én Gyevi Kupa horgászverseny. Helyszín: Gyevi tó.
Nevezés: 5 órától a helyszínen.
6-tól 12 óráig verseny, eredmény-

hirdetés, ebéd. Nevezési díj: versenyzôknek 1500 Ft/fô, kísérô
ebéddel 500 Ft/fô.
Kérjük a horgásztársakat, hogy
a rendezvényeken való részvételt
idôarányosan a 06-30/978-42-19es telefonszámon jelezzék.
(A horgászverseny idôpontját
a négynapos munkaszünet miatt
változtattuk meg!)
Vezetôség

„Húsvét Kupa” Kézilabda Torna
Az Algyôi Sportkör Kézilabda szakosztálya április 14-én, szombatonon 8 órai kezdéssel felnôtt kézilabda tornát szervez „Húsvét Kupa”
néven. A meghívásos versenyen 4
férfi (Röszke, Deszk, Roadway
Transport, Algyô SK) és 4 nôi (Bordány, Zsombó, Sándorfalva, Algyô
SK) csapat méri össze tudását.

Az egész napos rendezvényre
minden érdeklôdôt szeretettel
várunk Algyô új tornacsarnokába
a Sport utca 5. szám alá. A belépés díjtalan. Szurkoljunk együtt
az Algyônek!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

Önkéntes véradás a Falunapon

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete értesíti Algyô lakosságát,
hogy április 28-án a Falunapon
önkéntes véradást szervez. Reggel
9-órától délután 15 óráig. Kérjük

az önkéntes véradókat, hogy személyigazolványt, lakcímkártyát és
TAJ kártyát hozzanak magukkal!
Elôre is köszönjük segítségüket.
A Vöröskereszt helyi vezetôje

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre Algyô Napja
alkalmából pályázatot hirdet
két kategóriában, „Algyô, az én
falum” címmel. Tehát Algyôhöz
kapcsolódó alkotásokat várunk.
1. kategória: irodalmi alkotások
(vers, próza, mese, visszaemlékezés). Egy ilyen alkotással bárki
nevezhet, korhatári megkötés
nincs, azonban a pályázat terjedelme maximum 3 gépelt oldal
lehet.
Díjazás: az I., II., III. díj egy
névre szóló, gravírozott toll.
A pályázatra az alkotások 2012.
szeptember 1-jéig folyamatosan
beküldhetôek az alábbi e-mail
címre: mjuszti@gmail.com, vagy
postai úton: Ménesi Lajosné,
6753 Szeged, Éva utca 14.
2. kategória: kézmûves alkotások (rajz, festmény, kép, üvegfestés, varrás, fafaragás, szövés,
fonás, kerámia, tûzzománc, stb.).

Egy alkotással bárki nevezhet,
korhatári megkötés nincs, azonban az elbírálásnál elônyben
részesülnek a természetes anyagokból készült alkotások.
Díjazás: I.díj 5000 Ft értékû
kézmûves ajándékcsomag, II. díj:
4000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, III. díj: 3000 Ft értékû
kézmûves ajándékcsomag.
Mindezeken felül a további IV.,
V., VI. helyezetteknek ajándékkönyv, és az alkotásokat kiállítjuk,
írásokat megjelentetjük a www.
gyeviart.hu honlapon.
A kézmûves alkotásokat 2012.
szeptember 17-ig kérjük leadni az
algyôi faluházban (Algyô, Búvár
utca 5.) vagy az algyôi könyvtárban (Algyô, Kastélykert utca 63.).
Az eredményhirdetés és a
pályamunkák kiállítása az Algyô
Napja rendezvénysorozat keretében lesz.
GYAKE Tollforgatók Köre
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Véleményem szerint…
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ÔBK dalok szárnyán …

Gaáli Zsolt:

Barátság
Szerteágazó, életre szóló, szilárd kötés,
Nem vághatja, forgácsolhatja szét közöny,
Ármány, álnok döfés.
Jeget roppantó tavaszi doboló áradat,
Égô parázsként lángoló nyár, izzó sár,
Morgó, rozsdát aszaló, levélkergetô ôsz,
Sikoltó, ködöt szövô, csontroppantó, jeges tél.
Érzés, erôs köteléke örökké veled marad, él.
Nem szakíthatja szét irigy emberi önzés,
Halandó, ügyetlen, suta kéz.
Az életben nem sokszor jön el, idôt álló.
Nem törik meg az élmények hullámzó tengerén,
Faragó, kérges tenyerek párnázott malmaiban.
Kiállja ezer év, érv savas könnyét, égetô mosolyát,
Jó borként nemesedik az idô szú ittas számlapján.
Önzetlenség gyümölcse – nem veheted meg pénzzel,
Nem mérheted lyukas garasokkal,
Kölcsön sem adhatod!
Megunva nem cserélheted újabbra, szebbre.
Ez istenadta kiváltság a kiválasztottaknak jár.
És ha majd kiszárad égbenövô, örvénylô életfád,
Az idôk végezetéig viseled odaát lelked mélyén
A barátság tölgyfába vésett elpusztíthatatlan örök rozettáját.

10 éves az emelt szintû testnevelés:
sportiskola lehet az algyôi intézmény
Az algyôi iskolánkban 10 éve mûködik
az emelt szintû testnevelés. Ennek a
tíz éves munkának a lehetséges tovább
lépése a SPORTISKOLA.
A már meglévô új iskola a tornacsarnokával, a Borbála fürdô, a Sportközpont labdarúgó pályái megfelelô tárgyi
feltételeket biztosítanak. A meglévô szándék: „2012. március 5-én a Képviselôtestület fenntartói elvi hozzájárulását
adta ahhoz, hogy az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskolában a 2012–2013. tanévtôl felmenô rendszerben közoktatási
típusú sportiskolai képzés indulhasson.”
Fél évet töltöttünk az új iskolában és minden sportág kivirágzott,
új sportágak kezdték el munkájukat.

Az új épület korszerû felszereltsége
minden igényt kielégít.
Az egyesületekkel való kapcsolatok
a gyerekek sikeresebb versenyzését
eredményezték.
Országos elôdöntôn jártamkor nem
gyôztem örülni a mi településünk
nagyszerû adottságainak.
Kedves algyôi Szülôk! Önökön is
múlik, hogy ezt a törekvést valóra
válthassuk, gyermekeiket írassák bátran a sportos osztályokba!
Az alsós évek alatt gyermekük ügyességét, gyorsaságát, hajlékonyságát-lazaságát, erejét, állóképességét alapozzuk
meg játékos formában, hogy felsô tagozatban a sportágak igen komoly kihívásait könnyedén, örömmel vehesse. A játszó, erejét, tudását összpontosító gyermek
csak megfelelô feltételek és kihívások
meglétével képes tovább fejlôdni, tudásvágyát, tanulási szándékát megôrizni.
Ez is egy lehetôség a szebb, egészségesebb, boldogabb jövô felé!
Varga Ágnes testnevelô

37. Tiszán innen…
Tiszán innen, Dunán túl
Túl a Tiszán kicsi kunyhó
Nyárfástul.
Mindig azon jár az eszem
Oda vágyik az én szívem
Párostul.
*

*
39. Szôke Tisza
Hol kósza szellô, enyhe szellô
Játszik a Tiszán.
Ott él egy nép, legendák népe
Ott az én hazám.
Hol ôsi Kárpát, ôrzi álmát
Hû Csaba vezér.
A csillagoknak égi útján
Vissza, visszatér.

38. Édesanyám minek adott
férjhez…
Édesanyám minek adott férjhez
Minek adott részeges legényhez
Én az uram nem szeretem
Gyászba borult az életem miatta.

Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország
Gyönyörûbb, mint a nagyvilág
Ha szól a zeneszó, vár egy gyönyörû
Szép ország.

Én vagyok a Tisza parti halász
Én fogom a Tiszának a halát
Én fogom az arany halat
Az algyôi nagy híd alatt sötétbe.

Táltos paripákon tovaszállunk
Haza hív fû, fa, lomb s virág
Úgy hív a hegedû, vár egy gyönyörû
Szép ország.

Tavaszi kavalkád
Mint oly sok éve, idén is beköszöntött
az ALGYÔI TAVASZ. Ennek a mi
településünkön nem a gólyák, és fecskék a hírmondói, hanem óvodásaink
fellépése a Faluházban.
Az idei fellépés kicsit más volt. Elôször történt meg, hogy az óvodások
bemutatkozását több részletben kellett
megtartani a hatalmas érdeklôdés
miatt. Hát igen! A Faluház már évek
óta nem elég ennek a rendezvénynek.
Nagyobb terem hiányában pedig ez
lehetett az egyetlen jó megoldás.
Nekem a Margaréta és a Süni
csoportot volt szerencsém megnézni.
Elôször a Margaréták Mézga családját, mely a szuper elôadáson
kívül még nosztalgiát is ébresztett

bennem. A kis produkció nagyon jól
visszaadta a mesébôl is ismert ellentétet Kriszta és Aladár között. Majd
következett a Sünik Pinokkiója, mely
a táncon kívül még egy kis színi
elôadást is tartalmazott, bepillantást
adva nekünk a mesébe. A két elôadás
után az óvó nénik bújtak „macska
bôrbe” és adtak elô egy táncot a
„Macskarisztokraták”zenéjére. Így
már nem szûnô vastapsra vonulhattak
vissza óvodásaink a fináléra. Boldog,
mosolygós ovisok integettek a színpadról a közönség felé, tavaszt varázsolva
minden szülô szívébe. Mert nálunk így
köszönt be a TAVASZ!!!
Petrik Róbert
egy elégedett szülô

Temetô melletti
MELINDA Virágüzlet
nyitva tartása
Hétfôtôl péntekig: 8–17 óra között.
Szombat és vasárnap: 7–11 óra között.
Várom minden kedves régi és új vásárlóimat.
Születésnapra, névnapra, esküvôkre csokrok rendelhetôk.
Temetésre: családi koszorú, sírpárnák, koszorúk,
sírcsokrok, kézicsokrok telefonon is rendelhetôk.
Kovács Melinda
Telefonszám: +36 70/61-62-055
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Intézményi hírek

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Az év fája 2012-ben a zselnicemeggy
Az Országos Erdészeti Egyesület
a hazai erdôk egyik legkorábban,
már a lombfakadással egyidôben
virágzó fafaját, a zselnicemeggyet
(Padus avium) választotta 2012ben az év fájának.

Az egész Európában elterjedt fafaj termését a kôkorszaki
ember fogyasztotta, napjainkban
az erdôk élôvilágának változatosságát növelô szerepe és esztétikai
értéke jelentôs. A fafaj magyar
neve a szláv eredetû zöld (zelena)
szóból vezethetô le, ami szintén
a korai lombfakadásra utal. A
magyar nyelv ismeri még májusfaként, büdöshársként, gyöngyvirágfaként vagy apró fekete terméseire utalva vadmeggyként és
kutyacseresznyeként.
A zselnicemeggy hatalmas területen megtalálható, Eurázsia java
részét felöleli: Európában a Skandináv-félsziget északi csücskéig is
eljut, délen viszont az Ibériai-,
Appennin- és Balkán-félszigeten ritkul. Nyugat-keleti irányban Nagy-Britanniától egészen
az Amur-vidékig, Kamcsatkáig
és Japán északi részéig nyúlik,
érdekes módon Észak-Afrikában
az Atlasz-hegységben is megjelenik, s itt éri el legmagasabb elôfordulását 2200 méter tengerszint
feletti magasságon.
Termôhelyi igényei közül ki
kell emelni a fagyokkal szembeni ellenállóképességét, a
hidegtûrését, valamint a magas
vízigényét. Tipikus mészkerülô
faj, mindig mészmentes termôhelyi viszonyok között jelenik
meg. Szereti a humuszban és
tápanyagokban gazdag talajokat,
lombos fafajaink közül lombalma
az egyik leggyorsabban lebomló,
nagymennyiségû kalciumot juttat
vissza a talajba, ezáltal termôhe-

lyét is javítja. Termôhelyi igényének megfelelôen hazánkban a
síkvidékeken elsôsorban az ártereken jelenik meg, ahol jól elviseli
a nagyobb termetû fafajok árnyalását. Ezen kívül ott van a láperdôkben is, ebbôl következôen
mind a mozgó, mind a pangó
vizet jól tolerálja. A hegy- és
dombvidékeken a patakok mentén találjuk, miként a láperdôkben, itt is a mézgás éger jellemzô
kísérô fafaja. A fafaj 8–18 méter
magas, de kedvezôtlen termôhelyeken csak cserjeméretû marad.
Feketésszürke kérge gyógyászati jelentôségû (Cortex Pruni
Padi), amelynek hatóanyaga
vizelethajtó, izzasztó hatású, s
köszvény, reuma és szifilisz ellen
is használták. A skandináv országokban kérgébôl színanyagokat
vontak ki, s különbözô vegyi
anyagok hozzáadásával szürke,
narancssárga vagy sötétbarna
gyapjúfestékeket nyertek.
Erôsen illatos, 15–20 fehér
virágból álló fürtös virágzata
a mészkerülô erdôk patak- és
folyómenti részeinek dísze. Egyik
legfeltûnôbb tulajdonsága a korai
virágzás, a virágzó egyedekbôl
májusfa állítható a lányos házak
ablaka elé.
Borsó nagyságú, fényes fekete
lédús termései keserédesek, július
végén érnek. Bár kevésbé élvezhetôek, régészeti bizonyítékaink
vannak arra nézve, hogy a kô- és
bronzkorban fogyasztották. Ázsiai
népek gyümölcslé és vegyes gyümölcsíz készítésére ma is alkalmazzák. Fateste sárgás- vagy vörösesfehér, közepe – az úgynevezett
gesztje – zöldesen sávozott. A
faanyag meglehetôsen rugalmas,
könnyen hasítható, jól polírozható és esztergályozható. Nincs
akkora jelentôsége a faiparban,
mint a közönséges cseresznyének,
de a belsôépítészetben és csónakgyártásnál gyakran találkozunk
érdekes faanyagával.
Forrás: Természetbúvár 66.
évfolyam 2011/6. szám, Wikipédia
Bezdán Dóra
és Tóth Adrienn
7.a osztályos tanulók

9

Ajándékozzon gyerekeknek!
Az Egyesített Szociális Intézmény
Gyermekjóléti Szolgálata vár
feleslegessé vált, de használható
állapotú babakocsit, gyermek
etetôszéket, járókát, gyermek
kerékpárt, társasjátékot és gyer-

mekruhákat. Az eddigi felajánlásokat köszöni a Gyemekjóléti
Szolgálat. Az adományokat reggel
6 órától 18 óráig fogadják. A cím:
Algyô, Piac tér 17.

Adósságkezelési tanácsadó
Idôben keressék fel az adósságkezelési tanácsadót, ha fizetési
nehézségeik, problémáik adódnak, illetve kérdésük van. Csak
abban az esetben tud segíteni az
Egyesített Szociális Intézményben
mûködô adósságkezelési tanácsadó, ha idôben jelentkeznek. Ne

várják meg a kikapcsolási értesítôt, hanem az áram vagy földgázszolgáltató elsô felszólítása után
keressék fel az adósságkezelési
tanácsadót – Algyôn a Piac tér 17.
szám alatt hétfôn és kedden 8–15
óra között, szerdán 10–18 óra
között, pénteken 8–13 óra között.

„Nyelvében él a nemzet”
Helyesírási verseny alsó tagozatban
A verseny a második-harmadik és
negyedik évfolyam 30 tanulójának
nyújtott lehetôséget arra, hogy
nyelvtani és helyesírási ismereteikben összemérjék tudásukat. Az
izgalmas verseny eredménye az
alábbi eredmények születtek: 2.
évfolyamon I. helyezett lett Varga
Imre 2.a, II. lett Németh Réka 2.b és
III. lett Jernei Richárd 2.b; 3. évfolya-

mon I. helyezést ért el Varga Enikô
3.a, II. lett Péter Fanni 3.a és III. lett
Kovács Angelika 3.a; 4. évfolyamon
I. helyezett lett Gyurcsik Andrea 4.a,
II. lett Bukor Anna 4.b és III. lett
Pipicz Dominika 4.b osztályos tanuló.
Iskolánkat évfolyamonként az I. és
II. helyezést elért tanulók képviselik
a területi versenyen.
Süli Zsuzsanna tanító

Iskolai határidônapló
Április
11–12. A leendô 1. osztályosok
beíratása az iskolába.
12. 13.00 Költészet napi megemlékezés az iskolában.
13. Tavasztúra –kerékpártúra a
felsô tagozatos tanulók részére.
14. Szemétszüret Algyôn.
16. 8.00 Rendhagyó óra: Albert
András elôadása 1–4. évfolyam
részére az aulában. Téma: Madarak.
16. 9.00 Rendhagyó óra: Albert
András elôadása 5–8. évfolyam
részére az aulában. Téma: Madarak.
17–20. E-Twinning projekt keretében olasz diákokat fogadunk
(14 gyerek, 2 kísérô tanár)
19. Föld napi rendezvénysorozat:
FÓRUM az iskola aulájában.
20. Föld napi záró vetélkedô.
20. Víz-Föld-Levegô természetismereti és környezetvédelmi
vetélkedô 5–6. évfolyamosoknak
Csongrádon.

21. Látogatás a Szegedi Repülôtérre és a Meteorológiai Állomásra.
21. MUNKANAP – B hét pénteki
órarend szerint.
21. SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola regionális természetismereti vetélkedôje 2–4., 5–8.
évfolyamosoknak és középiskolásoknak.
22. K&H olimpiai futás Szeged,
Dóm tér.
23–27. 5. osztályosok részvétele
erdei iskolában.
Május
3–4. Tanítás nélküli napok – szakmai tanulmányút a hebertsfeldeni
testvériskolába.
7. 7.00–17.00 Ebédbefizetés
május hónapra (19 nap).
Tanítási hetek: 2–4. B hét, 11–13.
A hét, 16–21. B hét, 23–27. A hét.
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.
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20 éves múlt az Algyôi Hírmondó (4.)
Borbély János: „Ami tiszta közérdek, arról szóljon az újság!”
Az Algyôi Hírmondó 1991. decemberében született. A Hírmondót az
egyik elsô Csongrád megyei kistelepülési újságként vehették kézbe
az akkor még Szegedhez csatolt Algyô lakói. Az Algyôi Hírmondó
születésérôl, az újsággal kapcsolatos élményeirôl Borbély Jánost
(képünkön) kérdezzük.

– Emlékcserepeket gyûjtünk: most az
algyôiek újságjának születésérôl. Két
évtizede milyen igény hívta életre a
Hírmondót?
– Szócsôre lett igény a faluban.
A Szegedhez tartozás tespedést
hozott. De ebbôl elegünk lett,
enyhe önállósodási mozgolódás
kezdôdött. A könyvtárosok – Vida
Zsuzsika és Kisné Nusika – meg
a más könyvtárosokkal való kapcsolatuk, a közös kirándulások
miatt is tudták és mondták, hogy
ki mindenkinek van már külön
újságja. Algyônek akkor nem volt
anyagi lehetôsége. De a „városrészi fejlesztési pénzkeretbôl” kiszorítottunk saját újságra is.
– Nôuralom jellemezte az elsô
szerkesztôbizottságot? A szókimondó
természete vagy más ok miatt hívták
és vett részt sok-sok éven át az algyôi
újságcsinálásban?
– Emlékeim szerint a férfiak
közül – Piri Józsefen és Csúri
Sándoron kívül még – én vettem
részt a szerkesztôségi összejöveteleken, ahova talán a kábeltévérôl
mondott véleményem miatt hívtak. Vagy azért, mert korábban
hét évig dolgoztam a tanácsnál,
ezért aztán feltételezték, az átlagnál többet tudok a döntésekrôl, és
sokan ismernek, én meg sokakat
ismerek a faluban.
– Hogyan készült egy-egy lapszám?

– Alapelv volt már a kezdet kezdetén, hogy ne politizáljunk! Ami
tiszta közérdek, arról szóljon az
újság! Akkoriban is úgy mûködött
a Hírmondó, mint mostanában:
havonta egyszer összedugtuk a
fejünket, elmondtuk, mit hallottunk, mit is szeretnének az emberek, mirôl beszélnek az algyôiek.
A cikkek megírására már nehezebben akadt vállalkozó. Én is
csak akkor faragtam meg a ceruzát, ha nagyon bántott valami.
Ilyenkor elvittem az írást a szerkesztôbizottsági ülésre, felolvastuk, megvitattuk. Fölhatalmaztam
ezzel a szerkesztôséget, hogy akár
bele is írhatnak a szövegembe. A
pénzügyi hátteret képviselôként
Piri József teremtette meg, a
technikai részt pedig Zsuzsika és
Nusika vitte.
– Milyen nevezetes vagy hatásos
cikkekre emlékszik?
– A saját írásaim jutnak elsôként
eszembe: vitáztam Eke Józseffel,
késôbb írtam a „sérves tölgyfaerdôrôl”, a „buckalakókról”… Aztán
emlékszem olvasói levelekre, mert
a leghatásosabb írásokhoz hozzáírták a véleményüket az algyôiek.
Így aztán elmondható, hogy a Hírmondónak nagy a szerepe abban,
hogy végül önállósodott Algyô. Az
újság megjelenésével azt érezték
az emberek: valakik odafigyelnek
rájuk, számít a véleményük. Ami
bántotta az algyôieket – a járdától
kezdve az út állapotán át egészen
a buszjáratokig – elmondhatták.
Ezek megvitatásában nagy lett a
szerepe a Hírmondónak. Márpedig épp az a helyi újság lényege,
hogy összegyûjtse, és helyet adjon
a lakossági véleményeknek. Ezzel
járult hozzá a Hírmondó az olyan
sorsdöntô ügyekhez, mint hogy
a településrészi hozzájárulásból
összegyûlt hat és félmillióból, meg
amit kiverekedett a képviselô a
várostól, a faluház épüljön. Így
vett részt az önállósodás átgondolásában, az érvek és ellenérvek

tisztázásában. Aztán pedig, az
önálló önkormányzat fejlesztési
irányainak a kijelölésében, hogy
például vásároljuk vissza a területeket.
– Az Algyôi Hírmondónak juttatandó anyagi támogatásról is döntött,
mikor képviselôként dolgozott a faluért: milyennek látja az önkormányzat
és a Hírmondó viszonyát?
– Amikor részese voltam a helyi
ügyeknek, ugyanúgy problémátlannak láttam a Hírmondó helyzetét, mint most. Bár cikkeivel
nagyobb részben önkormányzati
érdekeket szolgál, de az ellentétes véleményeknek is helyet ad,

így aztán ôrzi az újság az önálló
jellegét. Ráadásul folyamatosan
szépül és bôvül a Hírmondó.
Egyre több a színes fénykép,
már szinte mindegyik száma 20
oldalas. A születéstôl kezdve a
halálozásig, az önkormányzati
rendeletek ismertetésétôl kezdve
a hirdetésig, az algyôi emberek
megszólaltatásától kezdve az olvasói levelekig és más véleményekig
változatos témák kapnak helyet
a lapban. Városi viszonylatban is
szép és tartalmas, az elsôk között
van a mi újságunk. A Hírmondó
az algyôiek szócsöve meg a füle is!
P. I.

Képeslap – a csonkolásról
Fordulóponthoz értünk, kedves
húgom. Nem kell már a csak
szóból építkezô Képeslap. Nem
kell a messzirôl jött ember szemüvegével látható világ egyetlen
mozaikkockája sem. Nem kell a
továbbgondolható megfigyelés.
Nem kell az akár kioktatásként is
értelmezhetô észrevétel. Nem kell
az „érted haragszom nem ellened”
alapvetésû vélemény. Nem kell a
puha szavakba csomagolt ajánlás
sem. Tények kellenek. Röviden.
Fáj szinte a megcsonkolt fák
látványa. Míg a remélt termés
növelése és a gyümölcshozó fák
formázása a tavaszi metszés legfôbb értelme, addig puszta csonkolásnak tûnik a pusztítás, aminek
az út széli fák koronája esett áldozatul Algyôn. Tény, hogy a légvezetékek közé és fölé növô ágak
levágásával igyekszik megelôzni a
szolgáltató az áramszünet kialakulását és csökkenteni az ebbôl
következô galibák számát. Ám az
ágak és törzsek kaszabolása helyett
a fûrésszel lehetett volna formát is
adni a fakoronáknak és ezzel szépíteni a faluképet. Zöld falu Algyô,
és lehetne egyetlen kiterjedt park
- kastélykert.
A téma most szó szerint az
utcán hever. A Nap felé, a csúcsra
törekvô, a jövôt magukba záró
rügyekkel teleszórt ágak hulla-

darabjai a fák tövében, az árokparton, az út szélén hevernek – a
Kastélykert utcán is.
Nem szépít a fényképezôgép
objektívje. Olyannak mutatja
Algyôt, amilyen – a tavaszi nagytakarítás elôtt. A lent: nyesedéktôl
és faforgácstól szemetes – a fent:
légvezetékektôl szabdalt kuszaságon keresztül engedi felvillanni a
tisztuló ég kékülô végtelenségét. Ez
egy fénykép, kedves húgom. Egy
pillanatfölvétel: véleménytöredék.
A megcsonkított, a „helyre tett”
Képeslapot tényszerûvé egyszerûsítô
képes hír – algyôi anzix helyett.
Szeretettel ölel nôvéred:
Ágnes
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Algyôiként a vasút szolgálatában
Egy közösség idôsebb tagjai annak igazi oszlopai. Élményeik, tapasztalatik a fiatalabb generációk számára is útmutatást és tanulságokat
jelenthetnek. Fontos, hogy az életútjuk során összegyûjtött tudásuk
minél több emberhez eljuthasson. Március elején a 97 éves Tóth
Jánossal beszélgettem, aki 1940. és 1968. között vasutasként dolgozott Kopáncs, majd Algyô állomáson. Az alábbi szöveg az általa
elmondottak alapján íródott.
Az algyôi Tóth János nem vasutascsaládba született. Katonatársai
révén jelentkezett vasutasnak
1940. elején. Akkoriban még
nehéz volt bekerülni a vasút
kötelékébe, gyakran több százan,
ezren is jelentkeztek egy állásra,
és hosszú várólisták alakultak
ki. Ô mégis gyorsan bejutott.
A szükséges, szigorú orvosi vizsgálat után 1940. márciusától vált
a Magyar Államvasutak alkalmazottjává. Ez talán már a küszöbön
álló háborúnak volt köszönhetô,
hiszen a közlekedés katonai szempontból is fontos terület, kellett
hát az ember, a szakmáját jól
ismerô vasutas.
Elôször pályamunkásként nyert
felvételt. Hamarosan azonban
megindultak az Erdély frissen
visszaszerzett vasútvonalaira vasutasokat szállító benépesítô vonatok. Az anyaországban is pótolni
kellett az áthelyezett embereket,
így neki is lehetôsége nyílt elôrelépésre. Ezután váltókezelôként
szolgált tovább. Persze az elôrelépés nem volt automatikus, a
ranglétrán csak az léphetett feljebb, aki folyamatosan tanult, és
az újabb munkakörhöz szükséges
ismeretekbôl vizsgát is tett.
A benépesítôk persze nem
csak elmentek, de a legtöbb esetben haza is tértek. Mindez sokszor csak néhány hónapot vett
igénybe, ha sikerült az új vonalakon a helyi személyzetet megfelelôen kiképezni. Így volt ez az
Algyô környékérôl útnak indulók
esetében is, így a frissen megszerzett váltókezelôi beosztás könynyen rövid idô alatt véget érhetett volna. Mivel a fônöke is meg
volt elégedve vele, a benépesítôk
visszatértének hírére Tóth János
egy kérvényt adott be váltókezelôi státusának állandósítására.
Bár szükség esetén az országban
bárhová áthelyezhették volna,
a véletlen a segítségére sietett.
Algyô állomáson ugyanis történt

egy baleset, amelynek felelôsét,
egy váltókezelôt el is bocsátottak.
A munkaerô viszont kellett, így
a szomszédos kopáncsi állomáson dolgozó fiatalember számára
szülôhelyét, Algyôt jelölték ki új
szolgálati helyül, 1944. ôszétôl itt
dolgozott. Többé innen el sem
mozdult, itt maradt egészen a
nyugdíjig.
Az új állomáshelyen sem zajlott
unalmasan a fiatal vasutas élete.
Elôször a katonai forgalom jelentett komoly igénybevételt. A DélDunántúl és a Délvidék, valamint
Erdély között nagyon fontos
összeköttetést jelentett az Algyô
mellett húzódó vasútvonal. 1944.
nyarán be kellett vonulnia, rövid
ideig a fronton is szolgált, de
1945-ben, mire újra megindult a
forgalom, már itthon volt. Látta a
lerombolt híd újjáépítését. Elôbb
csak fagerendákból ácsoltak egy
gyaloghidat, késôbb a vonatforgalom is megindult.
A háború utáni években is sok
feladata volt az Algyôn szolgáló
vasutasoknak. A környezô gazdaságok gabonát, tejet termeltek, ezeket az állomáson nagy
mennyiségben rakták vonatra,
és szállították az ország különbözô részeibe. Érdekesség, hogy
a gyorsan romló árut, mint amilyen a tej is volt, személyvonattal
szállították a városba, mivel az
gyorsabban célba ért. Természetesen nemcsak vittek, hanem hoztak is árut. Emlékezetes az Algyô
melletti országút építése, amihez
rengetek anyagot hozott a vasút.
Persze nem csak az áruk, hanem
az emberek is utaztak. A II. világháború utáni években nemcsak a
ma megszokott Szeged – Békéscsaba vonatok közlekedtek Algyôt
érintve. Volt olyan vonatpár, ami
csak Szeged és Hódmezôvásárhely között közlekedett, de a
Békéscsaba – Dombóvár vonatok
révén Algyôt igazi távolsági járat
is érintette.

A munkát idônként kihelyezések
is színesítették. Ilyenkor másik állomásokon kellett helyettesíteni. Ez
természetesen magasabb fizetéssel,
kihelyezési pótlékkal járt. Jani bácsi
lehetôségeit növelte, hogy forgalmi
és kereskedelmi vizsgája is volt,
így szükség esetén nem csak váltókezelôként, de az áruraktárban
is tudott dolgozni. Jövedelmének
kiegészítéseként pedig nyaranta
aratni is eljárt, megkeresve ezzel
az évi kenyérnek valót.
A vasúti szolgálat, minden elônye és tekintélye ellenére nagyon
megterhelô feladat. Elkoptatja a
szervezetet, és ez nem történt
másként ebben az esetben sem.
Jani bácsi alig 25 év szolgálat
után ment nyugdíjba, mivel lábai,
ízületei teljesen elhasználódtak.
A vasútnak régi hagyománya a
színvonalas orvosi ellátás, saját
rendelôintézeteket épített fel.
Néha azonban ezek sem tudtak segíteni, és ha valakit egy év
alatt nem tudtak ismét szolgálatba helyezni, nyugdíjazták. Ez
történt ebben az esetben is, Jani
bácsi 1968-ban végleg elköszönt
a vasúti szolgálattól.
Végezetül annyit kérdeztem,
milyen volt vasutasnak lenni? Jani
bácsi szerint a két legfontosabb
dolog a fegyelem és a tudás volt.
Az utasításokat pontosan ismerni
kellett, és minden esetben odafigyelni a precíz betartásukra.
Ugyanakkor a vasutasság mindig
összetartó közösséget alkotott, a
rendkívül szétágazó vasutas munkakörök ellenére is. Aki szeretett
és tudott tanulni, naprakész volt
az utasításokból és újdonságokból,
az megtalálta a helyét a vasútnál.
Bóka Krisztián László

Zárva lesz
a Borbála Fürdô
A Borbála fürdô értesíti minden
kedves látogatóját, hogy április
16-tól 22-ig a fürdô karbantartási
munkák miatt zárva tart. A várható nyitás idôpontja: április 23.
hétfô.
INFO: Telefon: 62/517-520,
www.borbalafurdo.hu.
Ökrös Erika ügyvezetô igazgató,
Zsura Zoltán fürdôvezetô

Felhívás –
Miénk lesz a tér!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
idén augusztus elején ismét megrendezi az immár hagyományossá
vált „Miénk a tér” elnevezésû III.
térfoglaló kavalkádját.
A szervezôk várják mindazoknak
a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, csoportoknak, fiataloknak és idôseknek a jelentkezését, akik dallal, tánccal, zenével,
verssel, vagy más produkcióval
szeretnék megmutatni magukat,
tehetségüket. A téren lehetôség
nyílik kézmûves termékek kiállítására, bemutatózására és vásárára is.
A szervezôk tervei szerint a
közönség által legjobbnak ítélt
produkció az Alkotók Köre által
készített alkotást kaphat díjazásul.
Részvételi szándékát július 10-ig
az alábbi elérhetôségeken jelezheti:
Ménesi Lajosné elnök, mjuszti@
gmail.com, illetve Algyôi Könyvtár:
T.: 62/517-170, bibl@algyo.hu.

Használt számítógépekre
pályázhatnak
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
tehetségtámogató programja
révén 2012-ben is rászoruló családban élô, 10–14 év közötti gyerekek kapnak komplett (használt,
de még használható) számítógépet.
A támogatói programra jelentkezhet minden olyan 10–14 év
közötti gyermek, akinek 2 vagy
több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri, otthonában nincs számítógép, és az egy
fôre jutó jövedelmük a létminimum (71736 Ft) alatt van.
A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével lehet pályázni.
A támogatói programra a jelentkezési határidô: 2012. július 11.
A pályázatot a következô címre
kell elküldeni: „Számítógép Álom
2012”, MÁTRIX Közhasznú Alapítvány, 6701 Szeged, PF: 929.
A programot adományaikkal
segíteni szándékozó cégek és
magánszemélyek jelentkezését a
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
örömmel fogadja a matrix@zug.hu
e-mail címen.
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Sûrû program
a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
Januári klubdélutánunkon megbeszéltük az idei munkatervünket. Ennek megvalósítását február
4-én meg is kezdtük egy pótszilveszteri mulatság formájában. A
Farkas Sándor, Nagy László, Szabó
Imre triumvirátus remek marhapörköltet fôzött, jót mulattunk.
A március 15-i nagyközségi
ünnepségen mi is elhelyeztük
virágainkat az emlékmûnél.

Márciusi foglalkozásunkon
köszöntöttük a nôket kis virággal, verssel, és az I. negyedévben
névnapjukat ünneplôknek adtuk
át jókívánságainkat. Megbeszéltük az elôttünk álló programokat.
Eszerint április 14-én részt
veszünk a községi „szemétszüreten”, 21-én horgászversenyt rendezünk a szegedi társszervezettel

közösen. Természetes, hogy a
Falunapok fôzôversenyén indulunk, a tavalyi elsô hely után az
idén sem szeretnénk szégyent vallani a halászlénkkel.
Március 28-án házi farsangi
vetélkedôt tartottunk csörögefánk sütéssel egybekötve. Igaz,
hogy már böjt van, de ez a rendezvényünk februárra volt betervezve, az idôjárási és közlekedési

Felszámolják a krónikus utókezelôt Nagyfán

„Összevonják a fôvárosi Szent László kórház területére az Igazságügyi Megfigyelô és Elmegyógyító Intézetet, a Büntetés-végrehajtás
központi kórházat Tökölön, és a Szegedi Fegyház és Börtön krónikus
utókezelô részlegét Algyô-Nagyfán. A nagyfai krónikus utókezelô
betegei helyét elítéltekkel töltik fel, amitôl a börtönök telítettségének
csökkenését várják” – írta a Délmagyarország és a www.delmagyar.hu
„A budapesti Szent László Kórház
területén hoznak létre egységes
intézményt az Igazságügyi Megfigyelô és Elmegyógyító Intézetbôl,
a tököli Büntetés-végrehajtás központi kórházából és a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai krónikus utókezelô részlegébôl a közeljövôben
– olvasható a Magyar Közlönyben.
A kabinet Orbán Viktor kormányfô
által ellenjegyzett rendeletében
2013 végéig ad idôt a nemzetierô-

forrás-miniszternek arra, hogy a
szükséges területrészt a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának vagyonkezelésébe adja.
A nagyfai börtönrôl 3 éve röppent
fel a hír: a kormány bezárja az 1300
katasztrális holdnyi gazdaságot.
Akkor Magyar Anna, a Csongrád
Megyei Közgyûlés elnöke a helyszínen tájékozódott a helyzetrôl, majd
kijelentette: az utóbbi néhány évben
mintegy 500 millió forint értékû

beruházást hajtottak végre Nagyfán,
köztük felújították a kórháznak is
beillô egészségügyi részleget, amely
a legszigorúbb követelményeknek
is megfelel. Nagyfát végül elkerülte
a bezárás réme, és 2010. január
1-jétôl a Szegedi Fegyház és Börtön
részeként üzemel tovább.
A krónikus utókezelô felszámolását takarékossági okok vezérlik: a
Belügyminisztérium lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint az összevonással hatékonyabb mûködés jön
létre. – A 9,3 milliárd forintos beruházás két állami tulajdonban lévô
BM-intézmény – a városligeti volt
BM-kórház és a Budakeszi úti volt
BM-szanatórium – értékesítésével
állhat rendelkezésre, így az új épü-

viszonyok miatt azonban el kellett
halasztanunk.
Idén máris új tagokkal gyarapodtunk, nagy örömünkre.
Aki olvassa ezeket a szimpatikus
programokat, megfontolhatja,
hogy csatlakozzon hozzánk. Van
még hely!
Sermann József
vezetôségi tag

let nem kerül pénzbe – közölték. A
nagyfai börtön krónikus utókezelôjén
átlagosan 100–120 elítélt él. Budapestre való szállításuk nem veszélyezteti a nagyfai intézmény jövôjét.
A magyar BV-intézetek telítettsége nagyjából 140 százalékos. A
megszûnô BV-kórházak börtönökké alakíthatók, ami által csökkenhet a túlzsúfoltság – tudtuk meg
a BM-tôl. A krónikus utókezelô
betegeinek helyét tehát elítéltekkel
kívánják feltölteni. Az integrálással
létrejövô új intézmény megfelel az
EU-s elvárásoknak, és a Semmelweis-tervhez is illeszkedik. Az elôkészítési folyamat 2013 végéig zárul le,
a teljes beruházás pedig 2018-ra.”
Forrás: www.delmagyar.hu

Zsebtolvajlások, alkalmi lopások…
A jó idô beköszöntével a megye területén megszaporodott az alkalmi
illetôleg a zseblopások száma. Az
ilyen jellegû bûncselekmények
elkövetése szempontjából kiemelten veszélyes helynek számítanak
a nagyobb üzlet- illetve bevásárlóközpontok, a különbözô jellegû
szórakozóhelyek, a tömegközlekedési eszközök, forgalmasabb
közterületek. Az idôjárási frontok gyors váltakozása, a vásárlással járó figyelemkoncentráció, a
szabadidôhöz kapcsolódó felszabadultabb magatartásformák a
külsô ingerekkel szemben figyelmetlenebbé tehetnek bennünket.
A bûnelkövetôkkel szemben senki
sincs biztonságban. Ezen személyek - sajnos a rendôrségi statisztikai adatok is ezt támasztják alá
- gyakran találnak alkalmat jogsértô szándékuk megvalósítására.

A zsebesek általában nem alkalmaznak semmiféle erôszakot a
kiszemelt dolog ellopása érdekében.
Alkalmanként egyedül, többnyire
azonban társakkal együtt, begyakorlott módszerekkel „dolgoznak”.
Nagyobb tömegben, tömegközlekedési eszközökre történô fel - illetve
leszálláskor lökdösôdni, tülekedni
kezdenek, és a szoros érintkezést
kihasználva próbálják elemelni a
pénztárcákat, különbözô értéktárgyakat. Mások kézben tartott tárgyak (bevásárló szatyor, újság) takarásában kutatnak értékeink után,
vagy esetlegesen zsebmetszés módszerével próbálják eltulajdonítani a
kiszemelt zsákmányt. A figyelemelterelés, és az ellopott értékek mentése szintén jellemzô bûnelkövetôi
magatartás lehet.
Az alkalmi tolvajok a kínálkozó
lehetôségeket igyekeznek kihasz-

nálni. Ilyen lehet a külsô zsebben
elhelyezett telefon, pénztárca; a
hanyagul hátunkra vetett, esetlegesen nyitva hagyott táska; a
szórakozóhelyen asztalon, széken
hagyott kabát, táska, mobiltelefon
stb.
Vagyontárgyainkra, iratainkra
igyekezzünk minden helyzetben
fokozottan ügyelni! A pénztárcát,
iratot, telefont ellenôrizhetô, biztonságos helyre tegyük. (pl. kabát
belsô zsebébe, olyan zárt táskába,
melyet a kézre tudunk erôsíteni,
vagy ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elôl hordott táskába).
Ha forgalmas helyen hosszabb
idôn keresztül gyanúsan viselkedô személyt látunk magunk
mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek, és legyünk fokozottan
óvatosak! Ne hagyjuk ôrizetlenül
a bevásárlókocsira helyezett tás-

kánkat, kabátunkat, mert a vásárlás ideje alatt a tolvajok néhány
másodperc alatt eltulajdoníthatják azokat. Hasonlóan járjunk el
a szórakozóhelyeken is, hisz az
ilyen jellegû bûncselekményeknél
a tényleges kárérték mellett plusz
kiadásként jelentkezhet az iratok
beszerzésére fordított pénz és
idô. A gépjármû sem biztonságos tároló. Semmilyen értéket,
csomagot ne hagyjunk látható
helyen, és lehetôleg megfelelôen
biztonságos, ôrzött parkolót
vegyünk igénybe. Bankkártyát
vagy mobiltelefont eltulajdonítás esetén azonnal tiltassunk le,
gépkocsi- vagy lakáskulcs ellopása esetén ajánlott a zárcsere!
Amennyiben mégis lopás áldozatává válnánk, haladéktalanul
hívjuk a 107-es vagy a 112-es
segélyhívót.
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Bántja a szemét?
Akciók Algyô tisztaságáért
Tavaszváró szemétszüret
Az Algyôi Faluvédô Egyesület
április 14-én (szombaton) délelôtt
8 órára várja a település tisztaságáért tenni akaró, jó érzésû
polgárokat. Gyülekezés a Tájház
elôtt. Zsákokról és kesztyûkrôl az
egyesület gondoskodik.
Bai István egyesületi elnök
*
Lomtalanítás
A Csongrád Megyei Településtisztasági KFT. értesíti Algyô Lakosságát,
hogy április 21-én (szombat) lomtalanítást végez a község területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérik, hogy
az elszállításra szánt lomot, az
adott ürítési napon LEGKÉSÔBB
REGGEL 6 ÓRÁIG helyezzék ki
az ingatlanok elé, úgy, hogy az a
közlekedést ne akadályozza!
A gyûjtés szelektív módon
történik, ezért lehetôség szerint
kérik a papír, a mûanyag, a fém,
illetve a vegyes lom hulladékot
elkülönítve elôkészíteni.
Felhívják a lakosság figyelmét,
hogy a lomtalanítás kizárólag a
lomok elszállítására szolgál (pl.
nagyobb méretû berendezési
tárgy, bútor, ágybetét, háztartási
berendezés és készülék, rongy,
edény, eszköz, ablaküveg, stb.).
A késôn kihelyezett hulladék,
valamint az építési törmelék,
komposztálható hulladék, állati
trágya, veszélyesnek minôsülô
hulladék (pl. akkumulátor, autógumik, vegyszerek, stb.) elszállítása nem áll módjában a szolgáltatónak.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a (06-62) 425-231-es telefonszámon kérhetô, illetve Budai Zoltán
30/563-15-11-es telefonszámán.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella
ügyvezetô igazgató
Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft.
*
Tegyünk együtt útjaink
tisztaságáért!
Országos szemétgyûjtô akció
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 8.
alkalommal tartja meg hagyományos országos szemétgyûjtô akcióját az általa üzemeltetett 30 ezer
kilométeres közúthálózat és kör-

nyezetének megtisztítására április
23-án, pénteken 9–14 óra között.
A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer
önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az elmúlt 5
évben az ország legtöbb önkéntest
megmozgató környezetvédelmi
mozgalmává nôtte ki magát: az
elmúlt 7 alkalommal mintegy 270
ezer önkéntes csaknem 40 ezer
köbméternyi szemetet gyûjtött
össze országszerte!
A szemétgyûjtési akció célja a
szemléletmód váltás, valamint
hogy a fiatalabb generációnak is
természetessé váljon a környezet
megóvása. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az
egyénileg és csoportosan jelentkezôket, egyúttal számítanak az
önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok
csatlakozására is.
A közútkezelô fôszervezôként,
az esemény gazdájaként minden
csatlakozó számára térítés nélkül
biztosít kesztyût és láthatósági
mellényt, valamint gondoskodik
az összegyûjtött hulladék elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai felügyeletet biztosít, szükség esetén
ideiglenes forgalomkorlátozást
vezet be.

Az akció további részleteirôl
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megyei igazgatóságain érdeklôdhet: www.kozut.hu.
A jelentkezéseket április 2-ig
várják a Csongrád megyei igazgatóságon is.
További információ: Hoffmann
Andrea, Magyar Közút Nonprofit
Zrt., Csongrád Megyei Igazgatóság, telefonszám: 62/819-397,
hoffmann.andrea@csongrad.kozut.hu
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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Algyô egészségéért
programsorozat 2012:
Április 27. péntek – Kezdôrendezvény:
Szivárvány Óvoda: Mesetakaró
verseny díjkiosztó
Józsa Éva elôadása: Gyermekek
mentális egészségfejlesztése
Május 02. (szerda) 14.00-tól
hallásvizsgálat: Dr. Hartai Tamás
Május 04. (péntek) – 10.00–
15.00-ig bôrgyógyász: Dr. Fárk
Mariann
Május 05. (szombat) – Bölcsis
biciklitúra (szülôk, gyerekek, dolgozók részvételével)
Május 09. (szerda) – Urológiai
szûrés: Dr. Király István
Május 09. (szerda) 10.00–15.00
óráig szemész: Dr. Remák Anna
Május 09. (szerda) 14.00–18.00ig urológus: Dr. Király István
Május 11. (péntek) Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola:
Vöröskereszt Címátadó rendezvény
Május 11. (péntek) 09.00.–
13.00 óra: bôrgyógyász: Dr. Fárk
Mariann
Május13. (vasárnap) – Megajátszóház: Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola: 10–18 óráig
Május hóban: Parlagfû projekt
keretében pulmonológus elôadása
Május 14. (hétfô) 17.30-tól
Kocsisné Benczédi Márta elôadása:
Hogyan lesz a csecsemôbôl okos
iskolás?
Május 16. (szerda) – Suli biciklitúra (2 nap)
Május 16.(szerda) – Urológiai
szûrés – Dr. Király István
Május 16. (szerda) – Gyógytorna felnôtteknek – vezeti:
Kocsisné Benczédi Márta
Május 17. (csütörtök) – Mentôöv Csoport Alapítvány, Rácz Tibor
mentôápoló, egészségtan tanár.
Az elôadások címe: Drogcédula,
Virtuális világ. Két elôadás: 7.osztályosoknak, 8. osztályosoknak.
Május 18. (péntek) – „Fittparti”
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában
A programot támogatja: ARCADIA REKLÁM- KFT.
15.00 órától: Fitnessórák – 4x
30 perc jóga bemutató aerobik gerinctorna civil kiállítók:
Ezerjófû egyesület, Egészségkuckó

biobolt, Ökonet Kizárólag hazai
termékek bemutatója-kóstolója.
Elsôsegély nyújtási bemutató
az Ifjúsági Vöröskereszt közremûködésével.
Testsúly, testzsír, vérnyomásmérés.
Május 18. (péntek) – 08.00–
13.00 óra: fül-orr-gége: Dr. Turcsányi Pató Barbara
Május 18.(péntek) – 08.00–
12.00 óra: szemész: Dr. Remák
Anna
Május 19. (szombat) – ZÁRÓRENDEZVÉNY: CSALÁDI NAP
az iskolában. Elsôsegély bemutató. Éles Vilmosné, egészségtan
tanár, Natura Táplálkozási és
Gyógynövényszaküzlet vezetôje
Egész napos tanfolyam: Egészséges életmód, egészséges táplálkozás.
Az ételek élettani hatásai, elkészítése, stb. Ágoston Anita gyermekmûsora.
Ergométer: 09–16 óráig: Dorka
Péter.
Kalóriaégetés mozgással.
Véradás – vöröskereszt helyi
szervezete.
Gyermekfoglalkoztató bölcsôdés–óvodás-kisiskolás gyermekeknek (Óvoda/Bölcsôde dolgozói).
Vércukor,vérnyomás mérés
(ESZI dolgozói).
Gerincferdülés/lúdtalp szûrés –
Kocsisné Benczédi Márta

Május 23. Vekerdy Tamás elôadása az iskolában IDÔPONT
ÉS HELYSZÍN ELÔJEGYZÉS
A SZÛRÉSI VIZSGÁLATOKRA:
Munkanapokon 6–18 óra
között személyesen: ESZI-Idôsek
Napközi Otthona (Algyô, Piac tér
17.) telefonon: 267-048, 20/5548-612.
Jankovicsné Veres Katalin
intézményvezetô (ESZI-INO)
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Autó-Garden
Használtautó kereskedés

Több mint 70 db-os folyamatosan frissülô gépjármû parkkal várjuk ügyfeleinket a hét minden napján!
Az autók kipróbált, átnézett, szervizelt állapotban kerülnek a kereskedésünkbe!
Szolgáltatásaink:
• Készpénzes autófelvásárlás azonnali fizetéssel
bármilyen korig!
(Nyugati autóját a legjobb
áron megvesszük!)

• Teljes körû hitelügyintézés hozott autóra is a piacvezetô Merkantil bank
közremûködésével!
• Teljes körû átíratás lebonyolítás akár 1 nap alatt!
• Azonnali biztosítás kötés
hozott autóra is!

A szórólap felmutatójának AJÁNDÉK eredetiség vizsgálatot adunk ha nálunk vásárolja meg új autóját!
Elérhetôségünk:
Tel.: +36 70/43-19-429, +36 70/77-06-805
Cím: Szeged, Algyôi út 61.
Web: www.autogarden.hu, www.hasznaltauto.hu
Nyitva tartás: h.–p.: 9–17; szo–vas-: 9–12

Homlokzati és
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést és
festés utáni takarítást vállalok.
érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

Dr. Major józsef
JOGOSULT
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.

karcsi bácsi

„REKVIEM”

muskátli

TEMETKEzÉSI
Az AlgyõI TEMETõbEn.

vására

újra a Faluház elôtt
áprilisi elsejétôl!

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

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.
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô, Géza u. 1.
Minden csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes
Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06 20/2046-66-138
E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály
Web: www.ksze.org
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Nyílászáró
és árnyékolástechnika

Szolgáltatásaink:
• mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
• kibôvült ajtó-, és ablakprofil kínálatunk (egyszerûtôl az
exkluzívig)
• árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzôk) értékesítése, szerelése, javítása

ÁpriliSi AKCiÓ!
• Nyílászárók 35 %-os szezonnyitó kedvezménnyel
• Alu redônyök és csômotorok tavalyi áron az
akciós készlet erejéig

DíjtAlAn éS KötelezettSégmenteS
helySzíni felméréS
éS ÁrAjÁnlAt KéSzítéS!
pongrÁCz tAmÁS • Algyô, Korsó utca 34.
tel.: 06 70 615-4359 • pongirolo@gmail.com

•
•
•
•

Fûnyírást
Kertrendezést
LomtaLanítást
eLhanyagoLt terüLeteK,
épüLeteK taKarítását,
tisztántartását
váLLaLom.

• teL.: +36 20/557-1933
+36 20/2618959

PaPír Világ
Minden, ami egy irodába, munkahelyen,
tanuláshoz kell, nálunk megtalálja!

Széles választékban kínálunk különbözô:
• nyomtatványokat
• irodaszereket
• iskolai csomagokat
a gémkapocstól kezdve a laptop táskáig!
Intézmények és vállalkozók részére kedvezményes árakat és átutalásos fizetési lehetôséget
és nagy tételben kiszállítást biztosítunk.
Várjuk vásárlóinkat kibôvült szolgáltatásainkkal és termékeinkkel az Egészség Kuckóban,
a Pagoda ABC mögött.
Megrendelés esetén hívjon: +36 30/592-08-47

Jó idôben, Jó helyen!
Kínálatunkból: speciális élelmiszerek, diabetikus készítmények, bio és reform élelmiszerek, tisztító és lúgosító csírák, wellness és fogyasztószerek, kozmetikumok,
új ajándéktárgyak, papír-írószer és nyomtatvány
Újdonságunk: Kezdjen új életet a Dr. Smile vitamin
családdal. Már 3 éves kortól ajánlott.
Programjaink:
• Ápr. 14-én szombaton 8–12 óráig: Bio-Reform és Speciális élelmiszerek kóstolásával egybekötött recept
csere-bere várja az érdeklôdôket. Ebben az idôpontban
tavaszi kozmetikai tanácsadás is vár benneteket!
• Ápr. 21-én szombaton 8–12 óráig: Benyákné Suti Szimonetta várja vendégeit akciós paraffinos kézápolással (1000 Ft/alkalom). Bejelentkezés az üzletben.
Nyitva: h.–p.: 8–12, 13–17 • szo.: 8–12
Tel.: 06 30/5920847
Megtalál minket a búvár utcán, a Takarékkal szemben, a Pagoda kisbolt mögött!!!
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Gyevitur Kft. új vezetôje: Ökrös Erika
„A több generációból álló családok is élvezetesen tölthessék el pihenôidejüket Algyôn”
Több mint tíz pályázó közül, szigorú pontozásos rendszerbôl és meghallgatás-sorozatból álló megmérettetés után az algyôi önkormányzati képviselô-testület Ökrös Erikát választotta a helyi Gyevitur Kft.
új vezetôjének. A fiatal szakemberrel nemcsak a Szabadidôközpont
és a Borbála fürdô jövôjérôl, hanem anyaságról és a sport szerepérôl
is beszélgettünk.
– Az algyôi Bóbita bölcsôdébe és Szivárvány óvodába gyerekeiket kísérô
szülôk ismerik a két kislányával
naponta arra járó Ökrös Erikát.
A Gyevitur Kft. új vezetôjérôl azonban
nem lehetnek emlékeik az algyôieknek,
mert nem törzsgyökeres algyôi. Hogy
került Algyôre?
– Férjhez jöttem Algyôre.
A keszthelyi agrártudományi
egyetemen ismerkedtünk meg
a férjemmel, Gubacsi Zoltánnal.
Mindketten ott tanultunk agrármérnöknek, majd közgazdásznak.
Tíz éve költöztünk Algyôre, azóta
leszek egyre inkább algyôi én is.
– Milyen lakó- és munkahelynek
tartja Algyôt a falut mindig a kívülálló szemével is szemlélô turisztikai
szakember?
– A falusias környezet ideális
a gyerekes családok számára.

Ugyanakkor innen 10–15 perc
alatt elérhetô két nagyváros központja is. Így aztán azok a szolgáltatások is megszerezhetôek,
amelyek Algyôn nem elérhetôek.
– Például?
– Színház, mozi, rendezvények,
De a nagyváros közelsége ideális
a fiatalos szórakozást keresôk számára ugyanúgy, mint a nagybevásárlást tervezôknek.
– Egy nôies nô miért pont az agráriumot választotta továbbtanulási
kiindulópontnak?
– Vésztôn, Békés megyében,
édesapám gazdálkodik. De nem
ez számított az elsôdleges szempontnak, mikor az agrártudományi egyetemre jelentkeztem.
Humán beállítottságom ellenére
ugyanis a szeghalmi gimnázium
nagyszerû biológia szakos tanára,

nagy hatással volt pályaválasztásomra. Megszerettette velem
a biológiát, ám a vér látványa
engem taszított, a tanári vagy
kutatói pálya viszont nem vonzott, ezért – a családi indíttatás
hatására – a mezôgazdaság felé
vettem az irányt. Végzés után a
budapesti gazdasági fôiskolán
közgazdász mérnöki diplomát is
szereztem.
– Pályakezdôként milyen munkakörben próbálta ki magát?
– Közös vállalkozást alapítottunk a férjemmel: üzletviteli
tanácsadást végeztünk, illetve az
agráriumhoz és az uniós pénzforrásokhoz kötôdô pályázatokat
írtunk – többek között a Gyevitur Kft.-nek is. Például a Borbála
fürdô gyógyvízzé minôsítéséhez és
a mozgássérült lift beszerzéséhez
a mi munkánk is hozzájárult.
– Férfiaktól nem szokták kérdezni,
de nôktôl igen: két kisgyerek szülôjeként is el tudja majd látni az ügyvezetéssel összefüggô feladatokat?
– Természetesen! Az esetleges
nehézségek megoldásában, a gyerekek körüli teendôk ellátásában
sokat segít a férjem édesanyja is.
– A pályázati lehetôségeket jól
ismerô szakemberként is úgy véli:
erre a forrásra támaszkodhat Algyô
vendéglátással és idegenforgalommal
foglalkozó cége?
– Folyamatosan figyelem,
milyen pályázati lehetôségek
nyílnak. Ugyanakkor elsôdleges
feladatom most a cég üzleti és
pénzügyi lehetôségeinek feltérképezése. Nyílt titok, hogy veszteségesen mûködött a cég. Célom,
hogy a veszteséget a következô
2–3 évben jelentôs mértékben
csökkentsem, illetve csökkentsük
a fürdô vezetôjével együtt.
– Ehhez milyen lépésekre lesz szükség?
– Elsôrendû, hogy bôvítésre
vár a fürdô öltözôkapacitása:
plusz 500 szekrényre és 500 vállfás rekeszre van szükség, a vendég csúcsok idején. A beruházás
megvalósulása után több mint
1000 fôre bôvül az öltözôkapacitásunk. A Borbála fürdô szolgáltatásai közül fejleszteni szeretnénk a szauna parkot. Pályázati

A pályázati lehetôségekben bízik: szállást
és fürdôt szeretne bôvíteni Ökrös Erika,
a gyevitur Kft. új vezetôje.
Fotó: a szerzô felvétele
forrás elnyerése esetén az önkormányzat meg kívánja építtetni
a kültéri gyermekmedencét és
a 33 méteres sportmedencét.
Hasonlóképpen fontos feladat a
szállásfejlesztés. Az algyôi szálláshelyek korszerûsítése és bôvítése
nélkül ugyanis nem lehet növelni
a fürdô kapacitását. Figyeljük a
pályázatokat, hogy a szabadidô
központbeli szállásokat legalább
3 csillagos vagy panzió minôsítésû
szintre hozzuk, hogy ott családokat, illetve legalább egy busznyi
csoportot, például nyugdíjasokat
fogadhassunk. Elképzelhetônek
tartom, hogy e tevékenységbe
bevonjuk azokat az algyôieket,
akik képezték magukat, így
elméletben már ismerik a falusi
vendéglátás titkait. Ezzel együtt
150 fôs kifôzdénk fejlesztése is
sürgetô, hogy képesek legyünk
helyi alapanyagokból helyben
fôzött ételekkel ellátni a helyi
intézményeket és az ezt igénylô
algyôieket. A fürdôhöz közeli
sportközpont és iskolai sportcsarnok kínálja a lehetôséget, hogy a
sportturizmus irányába is elmozduljunk. A vendégek igényeinek
kielégítéséhez egy cukrászdára
is szükség lenne. Közben az attrakciók köre is bôvül – például
lábtengóval, strandröplabdával
–, hogy a több generációból álló
családok is élvezetesen tölthessék
el pihenôidejüket Algyôn. P. I.
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (10.)
Lakatos Mihály három éve: „fizetség helyett hiába adták a munkaegységet, abba nem lehetett beleharapni”
Közös emlékezésre, a 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. Egy-egy
korty szöveget adunk közre ízelítônek a beszélgetésekbôl. Most az
idén 90. életévébe lépô Lakatos Mihályt kérdeztük, s válaszainak
egy részletét közöljük.

lakatos Mihály a feleségérôl készült fényképpel.
„Bokholtból a zászlóaljt átszállították Eselheidebe, egy gyûjtô
fogolytáborba, onnan szállítottak
haza 1946. szeptember 6-án” –
zárul Lakatos Mihály lapunkban
is közzétett Naplója. Az Algyô
népélete az 1900-as évek elején
címû kötetben is megjelentett viszszaemlékezésében Lakatos Mihály
az 1944-1946 közötti, hadifogolyként átélt élményeit veszi sorra.
Kérdezgetjük a téeszrôl is, de

lakatos Mihály a szüleirôl készült festményt is szeretettel ôrzi.

ezekrôl a közelmúltbeli idôkrôl
nem szívesen mesél.
– A fogságból 6 napig tartott az
út Algyôre… Itthon várt a munka.
Hárman voltunk testvérek. De a 8
hektárnyi hold nem tartott volna
el ennyiünket, pedig keményen
dolgoztunk mindannyian. Fôleg,
hogy fiatal családosként mi is azon
a portán laktunk, ahol a szüleim
– egészen 1959 ôszéig, amikor a
mostani házunkba költöztünk…
Ezért aztán a lovainkkal, a fogatunkkal mások földjén is én végeztem el a szántást, a boronálást, a
vetést, a betakarítást – mikor mire
volt épp szükség.
– A termelôszövetkezet miatt
1960 januárjában behívatták
apámat is a tanácsházára. Vártuk, hogy estére hazaér, de
210 forintot kapott havonta
a 75 éves téesz járadékos is.
Ennyibôl nem lehetett megélni
a téeszes idôben sem!
hiába… A szele elôre megvolt:
mendemondák keringtek a faluban arról, hogyan kényszerítik a
gazdákat a belépésre… Az apám
1900-ban január 8-án született.
Így aztán a 60 éve és a tisztességes munkája miatt is nagy volt a
becsülete… Ötüket fogták bent
a tanácsházán… Reggelre egy
margaréta szirmaihoz hasonló
elrendezésben íratták velük alá a
téeszbe való belépési nyilatkozatot, hogy ne deríthesse ki senki,
utólag sem, hogy ki írt alá elôször. Végül kiderült: az apán lett
az egyik elsô, mert majdnem ô
volt a legidôsebb.
– A fô vetésterülethez viszonyították, mibôl mennyit kell
termelnünk: még gyapot is volt a
földjeinken, meg cukororsó, len,
olajlen és cukorrépa. Részünkrôl

lakatos Mihály nagyszüleinek háza a 30-as években készült festményen. Egy ideig
a feleségével is élt abban a házban, amely máig lakott épület.
a cukorrépát tartottuk a legjobbnak, mert mi magunk meg tudtuk
kapálni és 10 mázsa cukorrépáért 3 kiló kristálycukrot kaptunk.
Mert más munkáért hiába adták
a munkaegységet, abba nem lehetett beleharapni…
– Fogatos és mindenes lettem a
téeszben. Szállítottam a vezetôket
is. Bizony, elcsodálkoztam, mikor
rájöttem: a frissen kinevezett
vezetô még annyit sem értett a
számokhoz, a mezôgazdasághoz,
mint aki korábban maga mûvelte a
földjét. Egyszer figyelmes lettem,
ahogy egymás közt beszélgetnek a
határjárásra induló, vetésszemlét
tartó „elvtársak”: kiderült, nem
tudják megkülönböztetni a búzát
az árpától. Mert a búzának zöld a
sása, a levele – az árpáé meg sárgás, olyasmi a színe, mint a sovány
földben termett búzáé…
– 210 forintot kapott havonta a
75 éves téesz járadékos is. Ennyibôl nem lehetett megélni a téeszes
idôben sem! Pedig addigra már
kitapasztaltuk a nyomorúságot,
hogy lehet fôzni, ha majdnem üres
a kamra. Ezért aki tehette, elment
máshova dolgozni. A férfiak börtönôrnek, vasutasnak, rendôrnek
álltak. A nôk maradtak a téeszben…
– Három évig bírtam a téesztagságot. Azt csináltam, amit
mondtak, de leginkább fuvaroztam. Aztán elmentem bútorgyárba: 11 évig a Tisza Lajos körúton dolgoztam. De még ennél is
jobb helyet szereztem magamnak
az olajosoknál: igaz, ötven éves
is elmúltam, amikor új szakmát

tanultam ki, és három mûszakban
dolgoztam, de így végül szinte a
magam ura lehettem…”
*
Lapunk 2011 júniusi számában
kezdtük sorozatunkat: a 85 éves
Bite Vince emlékeibôl villantottunk föl egy részletet. Júliusban
a 73 éves Kovács Sándorné született Sarusi Erzsébet idézte föl,
hogy édesapja, Sarusi Ferenc
miként lett téesz-tag, onnan
miért csak 72 évesen mehetett
nyugdíjba. Augusztusban a 76
éves Podonyi Károlyné Biacsi
Piroskával folytatott beszélgetésbôl közültünk részleteket.
Szeptemberben Fényképen a
múlt címmel közöltünk 2 fotót
és vártuk az észrevételeket.
Októberben a 88 éves Pálföldi
Antalt kérdeztük. (Novemberben
anyagtorlódás miatt kimaradt a
Hírmondóból a visszaemlékezés.) Tavaly decemberben a 79
éves Kovács Károly emlékeibôl
adunk ízelítôt. 2012 januári
számunkban Kovács Sándorral jártuk be Algyô határát és a
múlt idôt. Februárban a 85 éves
Kapronczai András mesélt. Márciusban Bakosné Fekete Mária
engedett bepillantást emlékeibe.
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)!
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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.
Április 10-tól 13-ig 12:30–16:30 óra között.
Április 16-tól 20-ig 08:00–12:30 óra között.
Április 23-tól 27-ig 12:30–16:30 óra között.
Május 02-tól 04-ig 08:00–12:30 óra között.
Május 07-tôl 11-ig 12:30–16:30 óra között.

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.

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

TÖRÖKnÉ DR. KÁlMÁn AnTÓnIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UnIQA és MOl-utalványt elfogad!

REnDEl:
Április 10–13.: 7,30–12:00 óra.
Április 16–20.: 12,30–16:30 óra.
Április 23–27.: 7,30–12:00 óra.
Május 2–4.: 12,30–16:30 óra.
Május 7–11.: 7,30–12:00 óra.

DR. MOlnÁR MÁRIA

Telefonszám: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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.

MINDEN HÉTEN HÉTFÔN,
SZERDÁN
ÉS SZOMBATON
7–11 óráig
a Faluház elôtti parkolóban:
Nôi-, féri- és gyermekruha
vásár, papucsok és cipôk
széles választéka!

csecsemô és gyermekszakorvos

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

DR. SzÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelô: Algyô, bartók béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó
Rendel: hétfôtôl csütörtökig
bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
· fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel • lézeres
nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

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.

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

Apróhirdetések
Algyôn, 54 m2-es, elsô emeleti erkélyes
panellakás eladó. Tel.: 06 30 67 70 530
*
Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt, jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése. Telefon:
06-20/431-8503.
*
Jó állapotban lévô színes televízió és 2 db
hangfal ingyen elvihetô. Vásárhelyi u. 36. szám.
*
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos kertes családi ház kerttel
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb
algyôi házra vagy szegedi lakásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni:
a 30/38-02-139 számú mobilon.

*
Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfortos, kertes magánház eladó, vagy – értékegyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5 szobás lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió
forint. Érdeklôdni: a 30/380-2139.
*
fUJITSU-SIEMEnS Amilo XI 1526
17' monitor + eredeti Win XP + USb
billentyûzet eladó. Sajnos a CTRl
billentyûk nem mûködnek. Core2 Duo
T5500 64bit 1.66 MHz, RAM 2,5 GB, HDD:
120gb, geforce go 7600 256Mb. Interfészek: bluetooth, Digital Audio S/PDIf,
DVI port, ExpressCard slot, gigabit lAn,
S-Video, USB 2.0 (4db), Wi-fi, távirányító.
Ár: 65 000 ft. Tel.: +36 70/967-8595

2012 április • Hírmondó

Mi? Hol? Mikor?

Kabaréest a Faluházban

19

Móra Ferenc Népszínház bemutatója
Molnár Ferenc darabját, az 1928as Olympiát állította színpadra
Kátó Sándor a Móra Ferenc
Népszínház társulatával. A darab
algyôi premierjére április 27.-én,
pénteken 19 órakor kerül sor a
Faluház színháztermében.
Az színmû Molnár Ferenc egyik
legsikeresebb darabja, amit mi
sem tanúsít jobban, mint hogy
már 1929-be filmre vitték, amit
egy 1930-as változat követett,
1960-ban pedig Kertész Mihály

Aki szereti Rejtô Jenô sajátos, ironikus és önironikus, a kispolgár
elé görbe tükröt állító humorát, jól
szórakozhatott március 23-án, pénteken a Faluházban, ahol az Impro
Stúdió és a Szegedi Egyetem Szín-

ház társulata A tévedések összjátéka
címmel állította színpadra Rejtô
Jenô négy bohózatát. A szegedi
Pinceszínházban nagy sikerrel játszott elôadás az algyôi közönség
rekeszizmait is megdolgoztatta.

készített a mûbôl mozgóképet
Hollywoodban, a címszerepben
Sophia Lorennel (ezt a szerepet
ezúttal Pál Anita játssza).
A szereposztás: Plata-Ellingen
herceg, tábornok Dubecz György;
Eugénia, a felesége / R. Nagy
Mária; Olympia, özv. Orsolini
hercegné, a leányuk / Pál Anita;
Kovács huszárkapitány / Varga
János; Albert / Fodor Ákos; Krehl,
osztrák csendôr-alezredes / Cseszkó
Mihály; Lina / Szabó Szilvia

áPrilisi–máJus eleJi vásárnaPtár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
ÁPRILIS 11. (szerda) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár
ÁPRILIS 19. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha vásár
MÁJUS 7. (hétfô) 9–11 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár
Termékbemutató A FALUHÁZBAN:
ÁPRILIS 11. (szerda) 10–12 óra az ORIn Kft. bemutatója.
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig a faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óráig a faluház elôtti parkolóban játék, bizsu,
ajándék tárgyak vására!
ÁPRILIS ELSEJÉTÔL MINDEN NAP 7–12 óráig muskátlik, balkon növények,
cserepes egynyári virágok széles választékával várja vásárlóit bálint Károly ôstermelô.

áPrilisi–máJus eleJi renDezvénynaPtár
Április 11. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi csoportjának találkozója a faluház elôcsarnokában
Április 13. (péntek) 17 óra – Mozgolódó Képkör. Szántai lajos: Atilla címû elôadása
Április 14. (szombat) 8 órától – Szemétszüret a faluvédô Egyesülettel. A szemétszüretelôk bázisa a Tájház.
Április 20. (péntek) 19 óra – nosztalgia buli élô zenével
Április 25. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub
Április 27. (péntek) 17 óra − Kiállítás megnyitó: 14 évad – pillanatfelvételek a
Móra Ferenc népszínház életébôl
Április 27. (péntek) 19 óra − a Móra Ferenc Népszínház bemutatója. Molnár
ferenc: olympia
Április 28. (szombat) reggeltôl éjszakába nyúlóan − falunap a Szabadidôközpont területén
Május 5–6. (szombat, vasárnap) − foltvarró tanfolyam kezdôk részére izbékiné Cseuz gabriella vezetésével
Május 9. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának találkozója a faluház elôcsarnokában
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Visszapillantó, elôretekintô

Algyôi Falunapok 2012.

Április 27–28.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a
falunapi programsorozatot pénteken (az idén április 27.) 19 órakor a Móra Ferenc Népszínház
bemutatója nyitja meg. Ezúttal az
érdeklôdôk Molnár Ferenc: Olympia címû darabját tekinthetik meg.
Április 28-án falunapi programsorozatunk a Szabadidôközpontban (Téglás u. 151.) folyatódik. A délelôtt folyamán kerül sor
a civil szervezetek és baráti társaságok fôzôversenyére, amelyre
április 25-ig lehet az Algyôi Faluházban!
A délelôtt folyamán a színpad
a táncosoké lesz, megtekinthetjük a Booming Dance Club hip-hop
tánckoreográfiáit, a Szilver Tánc
Sport Egyesület sztenderd táncokat
mutat be, de a néptánc kedvelôi
is megtalálják majd a számításukat. 11 órától az apróságoknak
kedveskedünk a Léghajó Színház
gyermekelôadásával: A kiskakas
gyémánt félkrajcárja.
Ôket követôen a jó ebédhez felcsendül a nóta Kurina Irén, Koltai
Zoltán és Németh József nótaénekesekkel, valamint a Viktória Duóval.
13 órától a színpadot az algyôiek

foglalják el. Fellép az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekar, a
Algyôi Hagyományôrzô Asszonykórus és a Nyugdíjas Klub Búzavirág
Asszonykórusa. 14 órától a Parlandó
Énekegyüttes operett-mûsorát hallgathatják meg az érdeklôdôk.
15 órakor következik a Showder Klubból ismert kiváló humorista, Dombóvári István, aki a
rekeszizmok karbantartásáról
gondoskodik.

16 órától a GrimaszK zenekar
foglalja el a színpadot, ôket követi
az X-faktorból jól ismert Vastag
Tamás. A nagykoncertet megelôzôen zenél az algyôi kötôdésû
The Blue Alloy zenekar. 20 órakor
pedig kezdetét veszi a Csík Zenekar
élô koncertje, a zenekar vendége
Kiss Tibor lesz a Quimbybôl.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Fôzôverseny a falunapon
A hagyományokhoz híven idén
is „Falunapi fôzôverseny”-t hirdetünk az algyôi civilszervezetek, baráti társaságok, családi
csapatok részére. A versenyre
személyesen vagy telefonon az
Algyôi Faluházban lehet jelentkezni április 25-ig. A versenybe
benevezetteknek folyami halból

készült étkeket kell készíteni, amit
háromtagú szakmai zsûri kóstol
és értékel. A versenyzô csapatok
egységesen 5.000 Ft támogatást
kapnak, amelyet számla ellenében
tudunk kifizetni.
További információ kérhetô:
62/517-172 telefonon, vagy
E-mail: faluhaz@algyoktv.net
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Népzenei est
„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály
Zoltán)
Az Algyôi Hagyományôrzô
Citerazenekar március 17-én
népzenei estet rendezett az
algyôi Faluház színháztermében.
Nagy izgalommal készültünk a
mûsorra, hiszen hosszú hónapok
munkáját szerettük volna bemutatni Algyô közönségének.
A fellépôk között – fiataltól
az idôsig – minden korosztály
képviseltette magát. Meghívott
vendégeink között szerepelt az
Alkony Népdalkör és Citerazenekar Mindszentrôl, Pataki Andrea
és magánnövendékei (Süli Virág,
Gáli Fanni, Kertész Laura, Bíbor
Máté), az algyôi Búzavirág valamint a Hagyományôrzô Asszonykórus és nem utolsó sorban az
Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola Gyöngyvirág néptánccsoportja, akiknek felkészítô pedagógusa Hegedûs Edit volt.
A mûsort a legkisebb zenészpalánták – Pataki Andrea magánnövendékei nyitották meg egy Morvai toronyzenével. A Búzavirág és
a Hagyományôrzô Asszonykórus
népdalcsokrokat adtak elô, akiket a Gyöngyvirág néptánccsoport
követett Alföldi ugrós táncokkal. A
„házigazdák” felvidéki, alföldi, algyôi
népdalcsokrokkal és kéméndi csárdásokkal kápráztatták el a közönséget. Utánuk ismét a fiatal zenészeké

lett a színpad. Kertész Laura, Süli Virág
és Gáli Fanni népdalokat adott elô
furulyán, Bíbor Máté pedig fagotton
játszva két orosz népdallal bûvölte el
a jelenlévôket. Kísérôk: Pataki Andrea, Papp Miklós és Süli Tibor.
Az est zárásaként színpadra
lépett a mindszenti Alkony Népdalkör és Citerazenekar, akik
katonanótákat adtak elô. Köszönetüket fejezték ki Süli Tibornak,
a Hagyományôrzô Citerazenekar
vezetôjének a meghívásért, valamint hogy részt vehettek egy színvonalas rendezvényen, mellyel a
népzenei hagyományok ápolását
szolgálták. Egyúttal meghívást
kapott az együttes Mindszentre,
ahol május 1-jén hasonló népzenei eseményen vehetünk részt.
A mûsor utáni állófogadás már
kötetlenül, nagyon jó hangulatban
telt, ahonnan nem maradhatott el a
közös éneklés sem. A Mindszentrôl
érkezett vendégeket zenével, énekel
búcsúztattuk abban a reményben,
hogy májusban újra találkozunk.
Külön köszönetünket fejezzük
ki a Faluháznak az est megrendezésében nyújtott segítségéért,
a nyugdíjasklub asszonyainak a
finom szendvicsekért és minden
fellépônek a színvonalas produkcióért. Reméljük minden jelenlévô jól érezte magát.
Algyôi Hagyományôrzô
Citerazenekar

Az Algyôi Tojásmûhely is bemutatkozott az Utazás Kiállításon
Bereczné Lázár Nóra tojásfestô és
az Algyôi Tojásmûhely tagjai is
bemutatkozási lehetôséget kaptak
március 4-én az Utazás Kiállításon,
a budapesti Hungexpo Vásárközpontban. A térség legjelentôsebb
turisztikai és szakmai vásárán 22
ezer négyzetméter kiállítási területen Magyarország minden régiója,
valamint számos külföldi ország, így
Románia, Lengyelország, Malajzia,

a nyugat európai országok, valamint
Kína és a távol-kelet is bemutatkozott a közel ötvenezer érdeklôdô
elôtt. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a megjelenési lehetôségért
Hódmezôvásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, Mártonné Tülkös Ildikó idegenforgalmi
referensnek, a vásárhelyi Tourinform Iroda vezetôjének, valamint a
segítségért Kovács Dénesnek.

ALGYõI HÍRMONDÓ

Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi faluház, Könyvtár és Tájház
felelõs szerkesztõ: bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Herczeg József, 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.

