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Új faszobraink: Géza fejedelem és a gyevi halász
A faszobrok falva lehet Algyô
Emlékezetes: Algyô Nagyközség Önkormányzata megbízásából 2011. nyarán az ország több

pontjáról érkeztek fafaragók. Oláh
Ernô áldozatos szervezômunkájának köszönhetôen a Szabadidôközpontban éltek és dolgoztak
egy héten keresztül a fafaragó
hagyományôrzôk. Kiss János Budapestrôl, Tapolcai Sándor Balatonfenyvesrôl, Naszvadi István Pakodról, Csináth Lajos Mesztegnyôrôl,
Lôrinc Ervin Szegedrôl, Garay Imre
Fonyódról érkezett Algyôre.
A fafaragó tábor ideje alatt az
alkotók 4 szobrot faragtak és ajánlottak fel Algyônek: Fehér Ignác
egész alakos szobrát, Géza fejedelem és a Gyevi halász szobrát,
valamint a Béka királyfit.
A kész alkotások – az önkormányzat elképzelései alapján – a
közterületek szebbé tételét szolgálják. Az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola avatóünnepségén
Fehér Ignác egész alakos szobrát
leplezték le az algyôiek.

A Géza fejedelmet ábrázoló szobor a Géza utca és a Kastélykert
utca sarkán levô zöld terület ékessége. A másik szobor, a Gyevi
halász a harcsával címû, a Kastélykert utca és a Komp utca sarkán, a
Bóbita bölcsôde elé került. A hely
kiválasztásánál a szempont a halászathoz és a vízi élethez kapcsolódás volt, hiszen a régebbi idôkben
a gyevi komp megközelítése a
Komp utca felôl volt lehetséges.

A Béka királyfi a Borbála fürdôbe érkezô vendégeket köszönti.
Reméljük, hogy az alkotók
elképzelése szerint is méltó helyre
kerültek a mûalkotások!
Tisztelettel kérjük a lakosságot,
hogy közös értékeinek óvják és
védjék!
Ludányi Attila projektvezetô

Gyermekeink a MEGA játszóházban
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola tornacsarnokában a MEGA
játszóház óriás légvárait, 3D moziját, Zorb labdáját, bohóc mûsorát
élvezhették a gyerekek május

13-án. Az algyôi egészségprogram
részeként megrendezett eseményen 178 gyermek vett részt.
A programot támogatta Algyô
Nagyközség Önkormányzata
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36 millió forintból bôvülhet
az algyôi Bóbita Bölcsôde

Algyô Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be
a Bóbita Bölcsôde bôvítésére.
A 35.900.282 forintos beruházás
során az épület földszintjén kialakítható lesz egy új csoportszoba,
akadálymentesített mosdó, a tetôtérben – annak további beépítésével – teakonyha, mosókonyha,
tároló helyiségek és irattár kap
helyet, valamint az épület bôvítésével kerti játékraktár, hulladéktároló, kerékpár- és babakocsi
tároló és a gyermekek részére egy
nyári pancsoló-permetezô kialakítása is része a projektnek.
A beruházás megvalósítását a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az
Új Széchenyi Terv Dél-alföldi

Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése címû konstrukciójából 34
millió 105 ezer 267 forint vissza
nem térítendô támogatással segíti.
Az építkezés várhatóan ez év
nyarán megkezdôdik és decemberig be is fejezôdik. A projekt megvalósításával a település kisgyermekes családjait érintô probléma
oldódik meg, mivel a jelenleg 26
gyermek befogadására alkalmas
bölcsôde 36 kicsi gondozását teszi
lehetôvé. Így megszûnhet a várólista, és a bölcsôdébe felvételt nyerhet minden algyôi kisgyermek.
Szûcsné Csépe Mária
pályázatíró referens

Együtt mozogtunk a Kihívás Napján
Idén településünk régi hagyományát felelevenítve ismét részt vett
a Kihívás Napja országos rendezvényen. A 21. alkalommal megrendezett programon, május
23-án az ország 101 településén
sportolhattak a mozogni vágyók.
Algyôn színes programok várták
az intézmények dolgozóit, tanulóit és a lakosságot is. Algyô
Nagyközség 11 ezer 357 személy
megmozgatásával zárta a napot és
ezzel kategóriájában 8. helyen
végzett.
A rendezvényt támogatta az
Algyôi Gazdakör és Algyô Nagy-

község Önkormányzata, amit
ezúton is köszönünk. Jövôre is
várunk mindenkit, hogy Algyô
lehessen Magyarország legsportosabb települése!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

a tartalomból
Táborok ....................................................................................... 13. oldal
üléseztek a képviselôk ............................................................ 3., 14. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ........................................................... 18. oldal
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Algyõi tükör

Algyôi ökoiskola:
5 millió forint
szemléletformáló
környezeti nevelésre
Algyô Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be
az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzô
kampányok (szemléletformálás,
informálás, képzés)” tárgyú felhívására (KEOP-6.1.0/A/09-11)
„Fenntartható életmódot és az
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzô kampány megvalósítása Algyôn” címmel.
A projekt keretében az általános iskola 5 iskolai rendezvényt
tervez megvalósítani, amelynek
része: filmvetítés, elôadás, csoportfoglalkozás, internetes oldalak bemutatása és vetélkedô.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola 2005. óta harmadik
alkalommal nyerte el az ökoiskola
címet és jelenleg is ökoiskolaként
mûködik. Ez a projekt szervesen
segíti a környezeti-nevelési feladatok végrehajtását.
A projekt teljes költsége 4 millió 849 ezer 250 forint, amelynek
95 százaléka, 4 millió 606 ezer
787 forint a vissza nem térítendô
támogatás.
A pályázat megvalósítása 2012.
május 7-én megkezdôdött és várhatóan 2013. április 17-én fejezôdik be.
Bôvebb tájékoztatás kérhetô:
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában Iván Zsuzsanna iskolaigazgatótól. Cím: 6750 Algyô, Sport
utca 5., telefonszám: (62)/517-192,
e-mail: algyoisk@freemail.hu, honlap: www.algyoiskola.hu, www.algyo.
hu.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens
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LEADER: Lovaspálya, brikettáló, nyári táborok és gazdasági válságkezelés
Négy pályázatot nyújtott be Algyô
Nagyközség Önkormányzata a
76/2011.(VII.29.) VM rendelet
alapján a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tôl nyújtandó
támogatás pályázati felhívására..

A Helyi civil és polgárôr szolgáltatások fejlesztése célterületre
benyújtott pályázatunk keretében az
Algyô, 1473 helyrajziszámú, 4818
négyzetméteres területen (Téglás
utca) a lovassport oktatásához szükséges alapfeltételeket kívánjuk megteremteni. A projekt keretében a
területet bekerítjük, felépül egy
5×10 méter alapterületû, 2,5 méter
magasságú, cseréptetôs, szélmentesített lóbeálló épület és az egyes
funkciók elválasztására belsô karámkerítések készülnek. Projektünk
megvalósítását a Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal nettó 6 millió 975 ezer788 forinttal támogatja,
az önkormányzat által szükséges

önerô 1 millió 883 ezer 463 forint.
A beruházás után megteremtôdnek
a lovasoktatás és a lovasterápia megvalósításának feltételei.
A Déli Napfény Nonprofit Kft.
tervezési területén innovatív megoldások támogatása célterületre
benyújtott pályázatunkban brikettáló gépsor beszerzésére lesz
lehetôségünk. A GYEVIÉP NKFT.
által használt gépsor elsô eleme
egy utóaprító, amely a már összeaprított faágakat még apróbbra
darabolja. Ez az apró fa a faapríték
szárító gépbe kerül, ahol a szükséges méretûre szárítják. Végül a
brikettáló géppel készül el a brikett. A fejlesztés megvalósításával
piacképes árut tudunk elôállítani
a számunkra már használhatatlan
fa és papír hulladékokból. Projektünk megvalósítását a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
nettó 6 millió 638 ezer 760 forinttal támogatja, a szükséges önerô
7 millió 413 ezer 282 foirnt.
A Települési rendezvények és
táborok támogatása célterületre
benyújtott pályázatunk az Algyôi

Házassági évforduló

Házasságuk elmúlt 50 éve
Szerelem és szeretet sûrû szövedéke:
Mely nem hullt szét, mint oldott kéve!
Tartós, így kitart tán még vagy 50 évre.

50. házassági évfordulójuk
alkalmából szeretettel köszönti
ôket és jó egészséget kíván:
Lányuk, Vejük, Fiuk, Menyük és az
unokák: Attila, Zsófi, Betti, Kristóf.

Faluház által minden nyáron megrendezett táboroztatáshoz nyert
anyagi támogatást. A 2×5 napos
táborban kézmûves foglalkozásokon,
kirándulásokon, vetélkedôkön és sok
más programon vesznek részt a gyerekek. A projekt megvalósítását a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal nettó 702 ezer forinttal támogatja, az önerô 189 ezer 540 forint.
A Települési média fejlesztése
célterületre benyújtott Kiutak a válságból címû projekt Algyô és a vele
együttmûködô 11 kistelepülés
komplex médiakampánya. Célja, a
Magyarország déli térsége kistelepülésein élô családok tájékoztatása
a gazdasági válságról, a kormányzati intézkedésekrôl, a vár
ható
hatásokról, a nehézségek kivédési
lehetôségeirôl a gazdasági válságból kiutat mutató információk
összegyûjtésével. A projekt megvalósítását a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nettó 2 millió 411
ezer 314 Ft-tal támogatja, az önerô
651 ezer 55 forint.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Anyakönyvi hírek
Születés:

Józsa Máté Dániel született 2012. 03.
10-én - édesanya: dr. Ábrahám Klaudia,
édesapa: Józsa László.

A fél évszázad megérlelt gyümölcsei:
Szép és megszépült emlékek sora,
Szeretet, család, s belôlük szôtt tervek,
Két felnevelt gyermek boldog gyermekkora.
Megadtak nekünk mindent, ami kellett
Egy – mondjuk ki – nem könnyû korban,
Tanult emberekké neveltek,
Ezt most köszönjük, egymás után sorban.
*
Berta János és Kocsis Erzsébet 1962.
május 26-án kötött házasságot.

Mihály András született 2012 05.
16-án - édesanya: Kovács Nikoletta,
édesapa: Mihály András.

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Szabados Gábor és Dr. Brinyiczki Kitti
2012. 04. 30-án;
Turcsik Ádám Bálint és Farkas Gabriella
2012. 05. 11-én;
Répási Zsolt Ferenc és Lele Tímea 2012.
05. 26-án;
Széll Szabolcs és Fekete Noémi 2012. 05.
26-án házasságot kötött.

*
Halálozás:
Lévai Ferenc 2012. 04. 22-én;
Vass Árpádné született Udvari Franciska
2012. 05. 08-án;
Hanák Ferencné 2012. 04. 15-én
85 éves korában;
Vellás Sándor 2012. 05. 12-én elhunyt.
Béke poraira!

Nagy Regô Bendegúz született 2012.
05. 14-én - édesanya: Petô Helga, édesapa: Nagy Mihály.
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Üléseztek a képviselôk: hasznosítják az önkormányzati ingatlanokat
Negyvenöt témát vitatott meg Algyô Nagyközség Önkormányzati
Képviselô-testülete legutóbbi, május 23-án tartott ülése nyílt részén.
Zárt ajtók mögött önkormányzati cégek gazdálkodását érintô, illetve
ingatlanvételrôl esett szó.
Sürgôsségi indítványként, zárt
ülésen került napirendre az alpolgármesteri megbízás visszavonásának kérdése. Algyô Nagyközség
Képviselô-testülete május 23-i
ülésén úgy döntött, hogy Gonda
János alpolgármesteri megbízását
visszavonja. A képviselôtestület
júniusi ülésén választja meg az új
alpolgármester személyét.
Cégek mérlegen
Az Algyô Park Kft. múlt évi beszámolójából kitûnik: a nagyberuházás határidôre megtörtént. Az így
fölépült új létesítményeket – például a raktárcsarnokot, a veszélyesanyag raktárt, az autószerelô
mûhelyt – kiadták. Az új beruházások eredményeként elkészült
területeken megépítették a szükséges infrastruktúrát (víz-, szen�nyvíz és gázvezetéket), parkosítottak. Erôfeszítéseik eredménye,
hogy megôrizték tervezett nyereséges mûködésüket. Az is kiderült, hogy a gazdasági válság
következtében jelentôsen megváltozott a bérlôk összetétele: a
korábbi partnerek egy része elvonult, míg új cégek érkeztek.
További vállalkozók betelepülésére számítanak. A fejlesztések
között szó esett a plazmaerômûrôl,
3 egyetemi laborról is. Az Algyô
Park Kft. figyeli a bôvítési lehetôségeket, az új pályázatokat, az
uniós bevételi források növelésének a lehetôségét. A nyereséges
cég múlt évi mérleg szerinti eredménye: több mint 53 millió forint.
Az Algyô Park Kft. beszámolóját
a képviselôk elfogadták.
Tudomásul vette az önkormányzati testület az AKTV 2011.
évi beszámolóját is. Kiderült: új
eszközöket helyeztek üzembe, a
cég bevételei több mint 14 százalékkal nôttek. Az adófizetési kötelezettség teljesítését követôen a
mérleg szerinti eredmény – több
mint 7 millió forint – az eredménytartalékba kerül.
A Gyeviép Algyôi Településüzemeltetési és –fejlesztési Nkft. múlt
évi munkáját is értékelték a képvi-

selôk. A cég 19 hektáron gondozza
a zöldterületet: nyírja a füvet, fát
ültet és gondoz, virágosít, védi a
növényeket. Az nkft. üzemelteti az
edzôtermet, a községi hulladékudvart, gondozza a sportközpont
területét, karbantartja a csapadékvíz elvezetô rendszert. Kiemelt
figyelmet fordít a temetôkert gondozására. Új feladatként a térkôelemet is gyárt, így segíti a helyi
járdaépítési programot. A cégnél
4 szellemi és 34 fizikai dolgozó
végzett munkát. A képviselôk elfogadták a negatív eredmény indoklását, a beszámolót.
A GYEVITUR Algyôi Vendégház és Turisztikai Kft. ugyancsak
veszteséggel zárta a múlt évet, ám
ennek nagysága csökkent az elôzô
évek negatív eredményeihez
képest. A Gyeviép Nkft. és a Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladatait
új cég látja el.
Változik
a településrendezési terv
A fejlesztések és a tervek indokoljál a településrendezési terv
módosítását. A hosszabb egyeztetést kívánó változások sora 2011
júliusában lakossági egyeztetéssel
indult és várhatóan 2012 szeptemberben zárul le. Május 23-án
az algyôi képviselôk is megvitatták a szabályozási terv módosításának pillanatnyi állapotát. Például a fürdôt magába foglaló
területet megnövelik és a várható
beruházások is indokolják, hogy
a 47-es úti forgalom zavaró hatásait csökkentsék. Módosul a 47-es
út új körforgalmi csomópontjához
kapcsolódó tervezett gazdasági
feltáró út nyomvonala. Változik a
fejlesztés alatt álló lakóterület
utcaszerkezete is: eggyel több
hosszanti utca jön létre. A római
katolikus templom elôterében
közparkot alakítanának ki. Az
óvoda tömbje, a Kosárfonó utca
16. szám alatti Zöld iskola telke
átminôsül „településközpont
vegyes” területté. Változás, hogy
a Bartók Béla és a Kosárfonó
utcát gyûjtôútvonallá minôsítik. A

fejlesztések tervét szolgálja, hogy
az Ipari elkerülô út környezetében változnak a terület felhasználás szabályai. Ugyancsak módosul a hajókikötô környéke:
erdôterületbôl vízgazdálkodási
terület lesz, mert ezt indokolja a
Szabadidô Központhoz közeli
Tisza-part funkciójának a változása. A Kastélykert és a Tiszavirág
utca sarki telek pedig zártsorú
beépítésû lakóterületi övezetbe
sorolódik. A Téglás utcán a kerékpárút és a járda építése miatt korrigálják az itteni önkormányzati
telek szabályozását.
Az önkormányzati gazdasági
társaságok – GYEVIÉP Nonprofit
Kft., a GYEVITUR Kft., az AKTV
Kft. – javadalmazási szabályzata a
polgármester, Herczeg József elôterjesztése alapján került a testület
elé. Azt a képviselôk elfogadták. A
cél: a takarékosabb mûködés. A
szabályzat immár kötelezôvé teszi
Algyôn, hogy például az ügyvezetô
egyhavi személyi alapbére nem
haladhatja meg a mindenkori
kötelezô legkisebb munkabér
ötszörösét. Meghatározták: A tisztségviselôk díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke
igazodjon a felelôsség mértékéhez, ne okozzon nagy anyagi megterhelést a Társaság számára…”
Középpontban
a gyermekvédelem
A szociális ellátások elsô negyedévi teljesítésérôl szóló beszámolót
elfogadta képviselô-testület.
Algyôn 4-féle eseti és 5-féle rendszeres szociális és gyermekvédelmi ellátásról dönt a képviselôtestület átruházott hatáskörében
a polgármester, miközben a törvény által jegyzôi hatáskörbe telepítve további 8 ilyen támogatási
forma jelent segítséget az arra
rászorulónak. Az elsô csoportba
tartozó rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szólva rögzítették: elsôsorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként
támogatásban részesíteni, akiknek a szülei anyagi segítségre szorulnak gyermekük iskoláztatása,
ellátása és gondozása terén. Kiderült: az adósságcsökkentési támogatás-igénylések közül egy elutasító és négy megállapító határozat

született az elsô negyedévben.
Gyermekintézményi étkezési térítési díj-támogatásban 11 kicsi
részesül. Kedvezményes diákbérletet 392 középiskolás és felsôfokú intézménybe járó hallgató
kap – 2011 szeptembere óta.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelést is elfogadták a
képviselôk. Az Algyôn élô 995
gyermek közül 173 rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, 34 rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, míg 3 óvodáztatási támogatást kap.
1 módosítva és 3 hatályon kívül
Módosították a képviselôk a köztisztaságról szóló helyi rendeletet.
Rögzítették, hogy a szilárd és
folyékony kommunális hulladékot
a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. jogosult elszállítani a
Szegedi Vízmû Zrt. Algyôi Szen�nyvíztisztító Telepére. Ugyanakkor az önkormányzati hulladékudvart a GYEVIÉP Nkft. üzemelteti.
Hatályon kívül helyeztek 3
helyi rendeletet is a jogszabályok
és az önkormányzat helyzetének
változása miatt. E körbe tartozik
a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelezô igénybe vételérôl szóló,
továbbá a könyvtári díjakról, valamint a zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályozásáról szóló helyi jogszabály megszüntetése.
Hasznos
önkormányzati ingatlanok
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesület bérelheti a volt fehér
iskola egyik tantermét és használhatja szociális helyiségeit – döntött a képviselô-testület. Az egyesület munkáját az önkormányzat
azzal is támogatja, hogy részükre
Suzuki SX4-et vásárol a szolgálat
ellátása érdekében.
A Borbála Fürdô fölötti légkábel elbontásáról is döntöttek a
képviselôk, és megszavazták az
ehhez szükséges 2 millió 100 ezer
forintot. Egyetértettek a közvilágítás közel 4 millió forintba
kerülô bôvítésével is – a munka
elvégzésével az Erzol 2000 Kft.-t
bízták meg.
Folytatás a 14. oldalon!

4

Intézményi hírek

2012 június • Hírmondó

Cél: Minden algyôi jól érezze magát a bôrében
Összefoglaló az „Algyô egészségéért” programsorozatról
A korábbi évek ingyenes szûrô
vizsgálatokból álló egészségheteihez hasonlóan, azok tapasztalatait felhasználva idén tavasszal is
megszervezésre került az önkormányzat támogatásával az algyôi
lakosok egészségére hangsúlyt
fektetô egészség programsorozat.
A Humán és Pénzügyi Bizottság által felkért munkacsoport
összegyûjtötte és megtervezte a
lakosság által felvetett igényeket,
ötleteket, amelyekbôl sokszínû
programsorozatot állított össze.
Sok újdonság mellett a korábban népszerû szûrôvizsgálatok is
megszervezésre kerültek, valamint kapcsolódó elôadások, rendezvények lebonyolítására került
sor az algyôi intézmények együtt
mûködésével.
A programsorozat április 27-tôl
május 23-ig tartott.
A programok keretbe foglalták
az intézményekben már korábban
kiválóan mûködô, szakmai programjukban kimunkált egészségheteket, valamint teret engedtek
új, a lakossági igényekre válaszoló
programoknak. Megjelentek a
helyi intézményi ellátásba kevésbé
bevont korcsoportokat (például
csecsemôket nevelô családok,
aktív korú nem helyben dolgozó
lakosok) megszólító programok.
A programsorozat a Szivárvány
Óvoda egészséghetének záró rendezvényével kezdôdött, melynek
keretében az óvodás csoportok
mesetakaró versenyre csodálatos

textilalkotásokat készítettek, valamint a szülôk és pedagógusok
számára hasznos elôadásra került
sor „Gyermekek mentális egészségfejlesztése” címen.
Az óvodai programokon részt
vevô gyermekek és felnôttek
száma közel 300 volt.
A szûrôvizsgálatok – szem elôtt
tartva a lakossági igényeket, több
alkalommal – május 2-ától május
18-áig tartottak és a következô
számadatok érzékeltetik fontosságukat: nôgyógyászati szûrés (1 nap):
59 személy, bôrgyógyászati szûrés
(3 nap): 111, szemészeti szûrés
(2 nap): 30, urológiai szûrés(1 nap):
24, hallásvizsgálat (1 nap): 11 személy – összesen: 235 személy.
A szakorvosok visszajelzése
alapján a nôgyógyászati szûrô
vizsgálaton 1 súlyos és 5 kezelésre
szoruló eset fordult elô. A bôrgyógyászati szûrésen melanómás
esettel nem találkoztak, azonban
2 eset további kezelést igényel.
A fül-orr-gégészet 7 további ellátásra szoruló esetet tárt fel. A hallásvizsgálaton 28 algyôinél állapítottak meg halláscsökkenést,
amely a doktor úr véleménye szerint népbetegség hazánkban.
A szemészeten 27 esetben kellett
szemüveget felíratni.
Május valamennyi hetére jutott
olyan kiegészítô program, amely
vagy újdonságával (például: Megajátszóház,), vagy fontosságával
(például: Kocsis Tamás és
Kocsisné Benczédi Márta elôa-

dása, az általa tartott gyógytorna
és szûrôvizsgálat), vagy ismertségével (például: Mentô-öv csoport
elôadása, Parlagfû-projekt, biciklitúrák, „Fitt party” az iskolában)
sok érdeklôdôt vonzott.
A rendezvénysorozatot két kiemel
kedô program zárta az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában: a záró
rendezvény családi nap formájában május 19-én és Vekerdy Tamás
elôadása május 23-án.
A családi nap színes programokkal várta az érdeklôdôket:
Pulmonológus elôadása az allergiáról, egész napos tanfolyam az
egészséges életmód megteremtéséhez szükséges egészséges táplálkozásról, zenés gyermekmûsor,
parlagfüves vetélkedô, vérnyomás/
vércukor mérés, ergométer, kalóriaégetés mozgással, játékos sportfoglalkoztató, mozgásfejlôdési
rendellenességek szûrése csecse
môk és kisgyermekek esetében.
Május 23-án Vekerdy Tamás
elôadása óriási élményt jelentett
valamennyi résztvevô számára és
egyben méltó befejezése volt a
sokszínû programsorozatnak.
A kapcsolódó programokon
résztvevôk száma közel 500 volt,
összesen a programsorozatba
bevont lakosság száma megközelítette az ezret, amely az algyôi
lakosság közel egy ötödét jelenti
vegyes korcsoportokból.
Nagy lépés és mindenképp
folytatandó a lakosság bevonása
az egészségmegôrzést célzó prog-

Bölcsis hírcsokor

Kicsik gyereknapja

Új ruhában
a régi épület

Szülôi értekezlet. A Bóbita bölcsôdében június 18-án (hétfôn) 17
órától szülôi értekezletet tartanak
azon gyermekek szülei részére,
akik a 2012–2013-as nevelési
évben igényelnek ellátást gyermekeik részére. Téma: a bölcsôdei
beszoktatás menete, a csoportok
alakulása, tájékoztató a bölcsôde
várható bôvítésérôl.
Térítési díj. Be lehet fizetni a
térítési díjat június 13-án (szerda)
12–17 óra között.
Nyári szünet. Az algyôi Bóbita
bölcsôde augusztus 1–20. között
zárva tart.

Gyermeknappal egybekötött
búcsúztatón vehettek részt a bölcsôdés gyermekek szüleikkel,
rokonaikkal együtt május 25-én.
Az idôjárás is kegyes volta rendezvényhez. Ugráló vár, arcfestés, lufi hajtogatás és bûvész gondoskodott a jó hangulatról,
tartalmas programról. A szülôk
süteményekkel járultak hozzá a
terülj-terülj asztalkához. A kisgyermeknevelôk a szülôkkel
együtt kis ajándékkal búcsúztatták azokat a bölcsiseket, akik
szeptemberben óvodába indulnak.

Önzetlen segítségrôl tett tanúbizonyságot három apuka: összefogtak, és újjá varázsolták az
óvoda udvarában található játéktároló épületét. A régi vakolatot
meleg, sárga szín váltotta fel,
mely barátságosabbá tette óvodánk udvarát. Az óvodás gyermekek nevében köszönjük Lantos
Sándornak, Nagy Csabának és Fodor
Attilának munkájukat.
Szivárvány Óvoda
kollektívája

ramokba, hiszen csak így lesz kézzelfogható, szemmel látható eredménye annak a képviselôtestület
által is kiemelkedôen fontos elhatározásnak, hogy a település
egészségmegôrzés és általános
közérzet tekintetében is élen járjon, példával szolgáljon, összefoglalva, hogy elérjük azt a célt: Minden algyôi jól érezze magát a
bôrében!
Köszönjük a munkacsoport tagjainak és a programokban részt
vállalóknak idejüket és energiájukat, valamint az algyôieknek,
hogy saját egészségmegôrzésük
érdekében éltek a programsorozat adta lehetôségekkel!
Kérjük a lakosokat, hogy továbbra
is jelezzék ötleteiket, igényeiket,
véleményüket, esetleges önkéntes
segítôi szándékukat, amelyek megvalósulhatnak a következô, ôszre
tervezett programsorozatban.
Ötleteiket, hozzászólásaikat a
következô címekre várjuk személyesen vagy írásban: Egyesített
Szociális Intézmény, Algyô, Piac
tér 17., e.sz.i@algyo.hu
Jankovicsné Veres Katalin
munkacsoport koordinátor

Egészségben felnôni

Az óvodai egészségnevelés alapvetô feladata az, hogy a felnövekvô
nemzedékeket egészségmagatartásuk formálásával intézményesen
készítse elô arra, hogy felnôttként
aktív szerepet játszanak életminôségük alakításában. Az óvodán
keresztül közvetített jó egészségnevelô tevékenység a gyermeken
keresztül eljut a családhoz is, formálva a gyerekeket körülvevô felnôttek szemléletét is. Az óvoda
udvara tágas, a Tisza közelsége
tiszta levegôt biztosít a mozgásos
játékok számára. Környezet és
zajterhelés nem okoz problémát.
Az egészséges életmód megalapozása a mozgáskedv fokozásán
keresztül valósulhat meg.
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány fabiciklik, labdák adományozásával támogatta az óvodai programot. Ezért Bajusz Jánosnak, a
Közalapítvány elnökének az óvoda
köszönetet mond.
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Megújult az algyôi ovi honlapja
Örömmel értesítjük minden kedves olvasónkat, hogy óvodánk
honlapja megújult!

Weblapunk nemcsak új formában, de új tartalommal is várja
kedves jelenlegi és jövôbeli látogatóit. Igyekeztünk megtartani a
jól megszokott struktúrát, de az
oldal minôsége, stabilitása nagymértékben javult, bôvültek szolgáltatásai, könnyen áttekinthetô
és egyszerûen kezelhetô. Tetszetôs külsôvel, igényes kivitelezéssel készítettük el. A legfrissebb
újdonságokkal, képekkel, folyamatosan bôvülô tartalommal,
szakmai témákkal és hasznos
tanácsokkal szolgálunk az olvasóknak.
A Képtár menüpont alatt folyamatosan frissítjük az óvoda életé-

hez tartozó fotóalbumot, de a
csoportokon belül is találhatnak
fényképeket a mindennapjainkról. A Hírek menüpont alatt, mindig a legújabb információkat
olvashatják.
Létrehoztunk egy eseménynaptárt, ahol a piros színnel jelzett
napokon egy-egy óvodai eseményt olvashatnak. Ezen kívül
kifejezésekre, kulcsszavakra is
rákereshetnek, így gyorsabban
eljuthatnak az önöket érdeklô
témákhoz. Valamint óvodánk új
honlapján közvetlenül olvashatják
az algyôi híreket is.
A honlap naprakész tájékoztatást ad az aktuális információkról,
változásokról, az óvoda fontos
eseményeirôl, rendezvényeirôl.
A látogatók a nyitó oldalról
indulva – ahol Ozsváth Lászlóné, az
óvoda vezetôje köszönti önöket
– gyorsan megtalálhatják a keresett témaköröket, legfrissebb
híreket és képeket.
Honlapunk címe változatlan:
www.algyoiovi.hu.
A jövôben is törekedni fogunk
arra, hogy magas színvonalú írásokkal, érdekes információkkal,
friss hírekkel és képekkel jelentkezzünk. Reméljük, megújult
honlapunk elnyeri tetszésüket!
Kellemes olvasást és jó böngészést
kívánunk!
Az óvoda dolgozói
és a honlap készítô

Csodálatos mesetakarók az óvodában
Az egészség hét egyik mozzanata
volt az, hogy elkészültek az óvodai
csoportok mesetakarói. A takarók

hirdetik a sokszínûséget, az összetartozást, az egymás elfogadását,
a közösség erejét, hiszen az
óvónôk a gyermekekkel megtervezték, a szülôk és a dajka nénik
elkészítették. A mesetakarók elkészítése szolgálja a gyermekek testi
és lelki egészségének megtartását,
védelmét, hiszen a mese a gyermek számára olyan, mint az édesanya simogatása.
Köszönet Molárné Süli Zakar
Zitának, Kovács Mihálynénak, Hatvani Mártának, Hegyi Lászlónénak,
Kis Jenôné Süli Piroskának, Kiss
Katalinnak, Kneip Ágnesnek, Bauer
Alfrédné Zsuzsanna, Izbékiné Cseuz
Gabriellának és Nagy Csillának a
kitartó munkát.
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Szivárvány ovisok néptáncgálája
„A tánc összekapcsolódást jelent az
élet lüktetésével, az örömmel, a szeretettel és a gyermeki tisztaság, boldogság állapotával, segít abban, hogy
kitárjuk szívünket és megéljük a pillanat valóságát…” E gondolat
jegyében május 21-én kékfestô
szoknyás, fehér blúzos, piros szalagos leányok és fekete nadrágos,
fehér inges legények csicsergése
töltötte meg a Faluházat. Izgatottan várták, hogy megmutathassák
szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek, mit is tanultak szeptember óta Sándorné Vasvári Katika
és Kardos Kitti óvó néniktôl.
A Népi játék csoport elsô mûsorá
nak címe: Itt lakik az ördög volt,
majd Foltin Jolán: Délalföldi játékok címû összeállítását adták elô.
A Hagyományôrzô csoporttól elôször a Gyertek, gyertek játszani!
címû játékfûzést láthattuk, végül
pedig Nyugat-dunántúli cimbalommuzsikára ropták a táncot,
igazi örömet szerezve minden

nézônek. Mûsorukat az Algyôi
Citerazenekar kísérte.
Az ovisok fellépése után a hódmezôvásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes tagjai varázsoltak fergeteges hangulatot a nagyterembe.
Elôször rövid bemutatót tartottak,
majd össznépi körtánccal mozgatták meg a kicsiket és a nagyokat – a

táncházat Kis Jakab Péter vezette.
A talp alá valót a néptáncegyüttes
zenekara szolgáltatta. Az ovisok
mûsora színvonalas és szívet melen
getô, a hangulat feledhetetlen volt.
Ezúton köszönjük az óvó nénik és
a gyerekek fáradságos, de remélhetôleg örömteli munkáját!
Molnárné Dudás Katalin

Gyermeknapi meglepetések
Ezúton szeretnénk megköszönni
Dékányné Puskás Máriának, hogy a
Maci csoport részére homokozó
játékokat ajándékozott.

A Szamóca fagyizó kisautója nagy
meglepetést okozott óvodásainknak. A gyerekek vidáman vették
körül a fehér kis akkumulátoros
jármûvet, kedves, régies hangulatot
idézô formájával minden gyerek
kedvencévé vált. Türelmesen sorakoztak a különleges finomságokat
rejtô autó elôtt. A fagyi jegyeket
mindenki kedvenc ízére válthatta
be, és ez még nem minden, mert
Soproni Ági vállalkozó egy-egy színes
lufival is meglepte óvodásainkat.
Köszönjük a meglepetést, mely
mindenki számára vidám hangulatot teremtett.

Kihívás napja a bölcsôdében
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Sport és egészség

Algyôi szertorna sikerek
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Sikeres évet zártak kézilabdásaink
Elôkelô helyen zárta a 2012. évi
NBII-es bajnokságot az FKSEALGYÔ férfi kézilabda csapata.
Az ôszi fordulók után a középmezôny végén álló együttes célja
volt az elsô nyolcban végezni.
Ennek eleget téve a tavaszi szezon
mérkôzéseit felkészült, taktikus
játékkal játszották és a bajnokságot a 7. helyen (ifjúsági csapat
4. helyen) zárták.

Az Algyôi Sportkör szertorna
szakosztályának csapatai május

12-én Szegeden jártak az Arany
kupán. Az I. korcsoportos kétszeres versenyben 3. helyezést, az

I–II. korcsoportosok háromszeres
versenyében 11. helyezést értek el
leányaink.
Az I. korcsoportos csapat tagjai:
Canjavec Panna 1/a, Molnár Barbara 1/b, Molnár Adélia óvodás, Kis
Jázmin óvodás, Füzesy Vanda óvodás, Sulyok Rebeka óvodás.
Az I-II. korcsoportos csapat
tagjai: Bodó Réka 2/b, Mircse
Gréta 2/a, Molnár Judit 3/b, Bura
Beatrix 4/a, Németh Réka 2/b, Bura
Alexandra 3/b.
Edzôk: Forgóné Canjavec Eszter
és Kisné Kelemen Orsolya.

Nôi kézilabdásaink is sikereket
könyvelhettek el. A KSZSE-ALGYÔTISZA VOLÁN SC NBII-es nôi
kézilabda csapata 3. helyen végzett.
Junior nôi csapatunk megnyerte a
bajnokságot, így kiharcolta az NBI/B
bajnokságban való indulás jogát.
A klubvezetés a napokban tárgyal arról,
hogy élnek-e ezzel a lehetôséggel.
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

I. Algyôi asztalitenisz verseny

Idén is indult ladacross
Túl vagyunk az idei év legelsô
ladacross fordulóján, mely 6-án
Pusztottlakán zajlott. Izgatottan

vártuk a legelsô megmérettetést,
mivel a versenyautó felkészítésekor számos új dolog került beépítésre és ezek tesztelésére nagyon
kevés idô jutott.
Szurkolóinkat erre a futamra is
különbusz vitte – a versenyautóval
és versenyzônkkel egyetemben.
A Pusztaottlakán rendezett versenyeken minden odalátogató csak
pozitív élményekkel térhet haza,
legyen az gyerek vagy felnôtt –
idôs vagy öreg. A már tavaly

ismert állatpark megújult, a környezet és játszótér szintén
lenyûgözô volt, el sem tudnék
képzelni szebb helyet, ahol az
egész napot el lehet tölteni.
Ingyenes játékok várták a gyerekeket, ugrálóvár, trambulin, egész
nap lovaskocsi várta és szállította
a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
Izgalmas napot hagytunk
magunk mögött. Természetesen
a döntô futamon szurkolt mindenki a legjobban, nem hiába.
Berkes István a dobogó harmadik
helyén kezdte az évet.
I. B.

Egyéni amatôr asztalitenisz verseny
zajlott május 12-én az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában. A rendezvényen 12 versenyzô vett részt.
A verseny két csoportban, körbejátszásos rendszerben kezdôdött,
majd a csoportok elsô három helyezettje egymás ellen játszott. Szoros
küzdelemben lett meg a végeredmény: 1. Tóth Tibor, 2. Juhász István,
3. Erdélyi András, 4. Mesterházy Zoltán, 5. Horváth György, 6. Forgó
Gábor. A gyerekek versenyét Mesterházy Máté nyerte, Pajkó Gergô végzett a második helyen.

Juhász István a 2. helyezettnek
járó nyereményét felajánlotta az
Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolának. A rendezvény Algyô
Nagyközség Önkormányzatának
támogatásával valósult meg, amit
ezúton is köszönök.
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Sokan azt gondolják, hogy a környezetvédelem nem az egyszerû,
hétköznapi emberek dolga, pedig
számtalan dolgot tehetünk, és
tenni is kell saját környezetünkben, otthonunkban, a háztartásban, és a konyhában is.
A konyha az egyik legnagyobb
fogyasztóhely otthonunkban, a
sok háztartási gép energiafelhasználása, a víz használata a fôzéshez, tisztításhoz, mosogatáshoz
jelentôs hányadát teszi ki egy teljes lakás, ház fenntartási költségeinek. Érdemes egyszerû, apró
változtatásokkal kezdeni, amelyekbôl szokást kell varázsolni, és
észlelni fogjuk, hogy mennyi
energia, víz takarítható meg,
illetve hogyan csökkenthetô a szemét mennyisége hétrôl-hétre.
A vásárlással kezdôdik a környezettudatos háztartás, a tudatos
élelmiszer feldolgozás, fôzés. Ha
tehetjük, hetente legalább egyszer
a közeli piacra menjünk vásárolni
– szupermarket helyett. Készüljünk elôre, vigyünk magunkkal
vászontáskát vagy fonott kosarat.
Amennyire csak lehetséges, mellôzzük az elôre csomagolt termékeket, vegyünk friss árut, felvágottat, sajtot. Minél kevesebb
csomagolt, négy-öt rétegbe tekert,
fóliázott árut vegyünk, kerüljük a
mini kiszerelésû árut, amelynek a
csomagolása legalább ugyanen�nyit nyom, mint a tartalma, és
ráadásul még egészségtelen is. Az
élelmiszer-beszerzés a legjobb
helyszíne az ôstermelôi piac, így
az élelmiszer a legrövidebb utat
teszi meg az asztalunkig. Miért is
kellene nekünk Marokkóból
érkezô paprikát fogyasztanunk,
amikor ízletes, hazai termelôktôl
származó paprika áll rendelkezésünkre?! Vagy miért kellene már
június elején méregdrága dinnyét

venni és enni, amikor Magyarországon a dinnye szezonja július
közepe, augusztus hava?!
A szokásainkon kell változtatni!
Odafigyeléssel könnyen elsajátítható és végtelenül egyszerû gondolat, hogy az idény zöldségeit és
gyümölcseit fogyasszuk, vagyis azt
együk, ami éppen akkor terem!
Egyre több termelô fedezi fel a
személyes kapcsolaton alapuló
értékesítésben rejlô lehetôségeket, ideje, hogy a vásárlók is felfedezzék ôket, legyen szó sajtról,
húsról vagy a „szedd magad”
eperrôl! Aki megteheti, válassza a
bio-gazdaságból származó termékeket, ahol nemcsak a származási
hely, de a vegyszermentes gazdálkodás is garantált!
Tudatosan szemeteljünk - vagy
inkább ne! Fejenként 450 kiló szemetet termelünk évente, a kukába
kerülô élelmiszer pedig több, mint
pazarlás. Igyekezzünk felmérni
családunk igényét, és aszerint
fôzni, a maradékokat pedig szintén meg kell tanulni felhasználni!
A menütervezés hasznos lehet
elôre 1 hétre, mert így csak azt
fogjuk megvásárolni, amire feltétlenül szükségünk van, nem halmozunk fel a kamrában felesleges
készleteket, amelyek aztán sohasem fogynak el. A háztartási hulladék többsége a konyhából kerül
a kukába, ráadásul a konyhai hulladék közel fele komposztálható.
Zöldség-gyümölcs maradványok,
káposzta- és salátalevél, krumpli-,
gyümölcs- és uborkahéj, kávé és
teazacc, tojáshéj, hervadt virág,
szobanövények elszáradt részei,
ezek mind bekerülhetnek a komposztálóba, ezzel visszakerülnek a
természetes körforgásba.
Forrás: www.tudatoslet.hu
Kucsera Edina és Szekeres Laura
5. osztályos tanulók

Ovis hírcsokor
Gyerekeknek és szülôknek. Játszó
délelôttre várják június 27-én 10
órától az új óvodásokat, a szüleikkel együtt a Szivárvány óvodába.
Szülôi értekezlet. Az „új”szülôk
részére június 27-én 17 órától
szülôi értekezletet tartanak az
algyôi oviban.

Befizetési idôpontok. Az óvodai étkezések befizetésének idôpontjai: július 3. (kedd) 7–17 óra
között, augusztus 29. (szerda)
7–17 óra között; október 3. (kedd)
7–17 óra között; november 6.
(kedd) 7–17 óra között, december
4. (kedd) 7–17 óra között.
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Madarak és Fák Napja
Megyei szintû természetismereti vetélkedô
az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában
Iskolánk hagyományainkhoz
híven, ebben a tanévben már 12.
éve szervezte meg az alsó tagozatos tanulók részére a „Csak együtt
létezhetünk” címmel meghirdetett megyei szintû természetismereti vetélkedôt, mely a Madarak
és Fák Napjához kapcsolódott.

A játékos feladatokban I. helyezést ért el a Természetbúvárok
csapata: Tésen Balázs Péter 2.a,
Varga Gergô 3.c és Kürtösi Viktor
4.a (Klauzál Gábor Általános
Iskola és Óvoda, Hódmezôvásárhely), II. helyezett lett a Tavaszi
hérics csapata: Kosztopulosz Iliász

Csongrád megye általános iskolából 19 csapat nevezett.
Minden csapat elôzetes feladatként készült az év fájából, a zselnicemeggybôl és az év madarából,
az egerészölyvbôl. A csapatok
nevüket kitûzôként hozták. A verseny két részbôl állt: komplex
természetismereti versenybôl és
játékos feladatokból, melyet
külön értékelt a zsûri. Sokrétû,
színes feladatok vártak a gyerekekre. Versenyünkre jól felkészült
csapatok érkeztek, melyet az
eredmények támasztanak alá.
A komplex tanulmányi versenyen I. helyezést ért el a Mosolygó
májusi ölyvlesôk csapata:
Körtvélyesi Balázs 2.a, Falat Réka
3.b és Kiss Ferenc Mátyás 4.a (Zrínyi Általános Iskola, Szeged), II.
helyezett lett a Pandák csapata:
Nagy Olga 2.b, Kertész Tekla 3.b és
Nagy Natália 4.a (Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola, Algyô) és
III. helyezett lett a Jómadarak
csapata: Gémes Bence 2.a, Vörös
Viktor 3.a és Sirkó Hunor 4.a (Szent
István Általános Iskola és Óvoda,
Hódmezôvásárhely); különdíjban
részesült az Ölyvecskék csapata:
Vetró Ádám 2.b, Bicok Norbert 3.a
és Vig Orsolya 4.c (Klauzál Gábor
Általános Iskola és Óvoda, Hódmezôvásárhely).

2.a, Dormán Mihály 3.c és Nyerges
Emese 4.c (SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola,
Szeged) és III. helyezett lett a
Csivit csapat: Sefcsik Janka 2. osztályos, Sefcsik Benedek 3. osztályos
és Kardos Lili 4. osztályos (Domaszéki Bálint Sándor Általános
Iskola, Domaszék).
Minden versenyzô csapatunknak szívbôl gratulálunk!
Kollégáinknak köszönjük a felkészítô munkát.
Szebeni Lászlóné és
Szivacski Angéla
szervezô pedagógusok

Iskolai határidônapló
JÚNIUS
(Tanítási napok száma: 11)
15. 17.00 Ballagás.
18. Zöldleveles, zöldkártyás jutalomkirándulás.
21. 17.00 Tanévzáró ünnepség.
AUGUSZTUS
Javítóvizsga idôpontja: augusztus
30. (csütörtök) 8 óra. Helye:
Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola (Algyô, Sport utca 5.)
Híreinket elolvashatják iskolánk honlapján a www.algyoiskola.
hu weboldalon is.
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Vöröskereszt Bázisiskola címátadó ünnepség
Az Ifjúsági Vöröskereszt alapszervezete 70 fôvel tavaly szeptemberében alakult meg iskolánkban.
Közülük 51 alsó tagozatos és 19
felsô tagozatos diák. Munkájukat
2 tanár – Leléné Gonda Irén és Süli
Zakar Éva – segítette.

Az Ifjúsági Vöröskereszt 2001ben indította el Bázisiskola programját. A kitüntetô cím elnyerésére a mi iskolánk is pályázatot
nyújtott be. A pályázatban a már
hagyománnyá vált egészségnevelési programjainkat önkéntes
segítô tevékenységekkel bôvítettük ki, mint például: adományok
gyûjtése, önkéntes véradók szervezése.
Elnyertük a Bázisiskola kitüntetô címet, melyet ünnepélyes
keretek között május 11-én iskolánkban Iván Zsuzsanna igazgatónô
vett át Buknicz Ivett országos elnöktôl. Az ünnepségen még jelen volt
Gárdonyi Péter, a Csongrád Megyei
Ifjúsági Vöröskereszt elnöke és
Herczegh Józsefné, az Algyôi Vöröskereszt elnöke. Herczegh Józsefné
ezen az ünnepségen vehette át a
Magyar Vöröskereszt bronz fokozata kitüntetést.
Az elmúlt tanév vöröskeresztes
feladatai dióhéjban: szeptemberben nagy lelkesedéssel vágtunk

neki az elôttünk álló feladatoknak. December 6-án minden Ifjúsági Vöröskeresztes tanulónk
átvette a tagsági igazolványát.
Karácsony közeledtével adományokat gyûjtöttünk: elsôsorban
játékokat és könyveket. Összesen
14 csomagot állítottunk össze és
ajándékoztunk meg vele gyerekeket. Nagy izgalommal vártuk az
elsôsegély-nyújtási tanfolyamot,
melyen 12 Vöröskeresztes diáktársunk vett részt. Megtanulhattuk az újraélesztést és a kötözés
fontos mozdulatait. Elsôsegélynyújtáson azonban nemcsak mi,
hanem tanáraink is részt vettek
egy egész napos tanfolyam keretében. Áprilisban azután igazi
önkéntes tevékenységet végeztünk: a falunapi véradásra önkéntes véradókat szerveztünk. A mun
kában 19 tanulónk vett részt, akik
összesen 40 véradót szerveztek.
Papp Roland 7.b osztályos tanuló
delegálta a legtöbb véradót.
A rendezvényen büszkén viseltük
az összefogásunkat jelképezô
pólót és nagyon örültünk a felnôtt
vöröskeresztesek kedvességének
és támogatásának.
Májusban rendkívül színes
programok vártak ránk. Az egészséghónap sok-sok érdekességet
rejtegetett számunkra: volt biciklitúra, zöldség-és gyümölcsnap,
egészségnevelési elôadások, tanárdiák kosármeccs, fittparti és családi nap. Ez a tanév a sok feladatnak köszönhetôen gyorsan eltelt.
Jövôre is folytatni szeretnénk ezt
a munkát!
Kalcsú Tünde
és Szekeres Dzsenifer
(8. osztály)

Tavaszi kerékpártúra Nagyfára
A Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó egyhónapos rendezvénysorozatunkon, április 13-án
tavaszi kerékpártúrán vettünk
részt. Átkeltünk a hídon, utána a
töltésen kerekeztünk, majd folytattuk utunkat Nagyfa felé.
Nagyon szép ilyenkor a természet, a fák kizöldültek az ártéri
erdôben. Útközben mezei nyulakat, fácánokat, ôzeket, egerészölyveket láttunk. Gyorsan odaértünk
a falutól 10 km-re lévô tanyára,

ahol megnéztük a birkákat, a kis
bárányokat, a teheneket és a kis
bocikat is. Mindannyian felmásztunk a hatalmas szalmakazal tetejére. A mozgás és a friss levegô
hatására alaposan megéheztünk.
Vendéglátóink, Zombori Mariann
és Kabók Béla frissensült pogácsával és kiflivel kínáltak bennünket.
Köszönjük a meghívást, máskor is
szívesen kilátogatunk a tanyára.
Belovai Rita és Márta Csenge 6.b
osztályos tanulók
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Díjkiosztón a Gyevi Detektívek
Ebben a tanévben iskolánk benevezett a Carbon Detective nemzetközi projekt által meghirdetett
versenyre. A programban résztvevô országok: Anglia, Ausztria,
Bulgária, Csehország, Németország, Írország, Litvánia, Románia,
Szlovákia és Magyarország. Algyôi
Zöld Diákparlamentünk 13 felsôs
képviselôje látott munkához. Elôször akciótervet készítettünk.
Az egész tanévben arra törekedtünk, hogy minél kevesebb széndioxid kerüljön kibocsátásra.
A közlekedéssel kapcsolatban több
alkalommal szerveztünk kerékpártúrát, felhívtuk a tanulótársaink és
szüleink figyelmét arra, hogy a
lehetôségeinkhez mérten minél
többen járjanak gyalog vagy
kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel. Zöld ügyeleteseink
folyamatosan figyelik a tantermek
hômérsékletét, nem hagytuk,
hogy 20 °C-nál melegebb legyen.
A zöldség- és gyümölcsnapokon
felhívtuk a figyelmet arra, hogy
lehetôleg hazai árukat fogyas�szunk, hiszen az élelmiszerek szállítása is növeli a CO2 kibocsátást.

Nagyon boldogok voltunk, amikor meghívtak bennünket a díjkiosztó ünnepségre Budapestre, az
Alapvetô Jogok Biztosának Hivatalába. Dr. Fülöp Sándor, a Jövô
Nemzedékének országgyûlési biztosa köszöntött bennünket.
Elmondta, hogy minden nap döntéseket hozunk környezetünkkel
kapcsolatban, amely befolyásolja
a jövônket. Lehetôségünk volt
bemutatni prezentációnkat, amely
az iskolánkban megvalósult akcióterveinket tartalmazta. A felsôs
kategóriában különdíjat nyertünk
a „Változatos programok”-ért.
Nagyon büszkék vagyunk az elért
eredményre és a kapott díjra.
Prótagoras nyomán valljuk:
„Az ember nemcsak azért felelôs,
amit tesz, hanem azért is, amit
nem tesz meg.”
Bezdán Dóra 7.a,
Ország-Sugár Ákos 7.b,
Mandász Vivien
és Terhes Fanni
8. osztályos tanulók
Malustyik Mihályné
pedagógus

Országos harmadik hely a „Kis fürkész” versenyen
Bejutottunk az országos „Kis fürkész” versenybe, amely május
18–19-én volt a Bükkben, Felsôtárkányon. Nagyon sokat készültünk rá. Mikor elérkezett a péntek, a verseny elsô napja, a négy
Természetbúvár: Lantos Szabina,
Kertész Tekla, Kiss Virág, Farkas
Dávid, és persze Judit néni, már
reggel hatkor kint volt Szegeden,
a buszpályaudvaron. Az út hosszú
volt, de megérte. Nagyjából 5 óra
után magas hegyeket pillantottunk meg, közeledett a cél. Egerben átszálltunk egy másik buszra
és nemsokára megérkeztünk.
Magas hegyek, sok fa, tiszta
levegô – nincs is ennél jobb. Volt
az udvaron egy gyönyörû kinti
tanterem is. Elfoglaltuk a lakhelyünket, felhúztuk az ágynemût,
majd szaladtunk le játszani.
Nemsokára elkezdôdött a verseny elsô fele: meg kellett jegyezni,
hogy mit láttunk a kiállításon.
Mikor a kiállítást megnéztük, túra
követezett az erdôben. Nagyon jó
volt, fáradtan, de tudással tele

mentünk vissza a szobánkba.
Pihentünk egy kicsit, hogy a
bemutatkozó estére ne legyünk
holtfáradtak. Vacsoráztunk és
elkezdôdött az ismerkedési est.
Egészen nyolcig buliztunk, aztán
felmentünk megfürödtünk, fogat
mostunk, párnacsatáztunk, olvastunk, majd fél tízkor lefeküdtünk.
Másnap, egy madaras foglalkozás után kezdetét vette a verseny
másik fele. A délelôtt jól eltelt a
feladatok írásával. Mikor kész voltunk, sétáltunk egy kicsit, majd az
eredményhirdetés következett.
Az izgalmak fokozódtak: elôször
az ötödik, majd a negyedik helyezettet mondták be. Azok a csapatok, akiknek nem hangzott el a
neve, boldogan megkönnyebbültek. Mi egy elég szoros versenyben a harmadikak lettünk (fél
pont hiányzott a második, és másfél pont az elsô helyhez). Boldogan jöttünk haza ezzel az eredménnyel.
Kertész Tekla 3.b
osztályos tanuló
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Erdei iskola Jávorkúton
A 4. évfolyam tanulói 5 napot töltöttek a Bükk hegységben található jávorkúti erdei iskolában.
Csodálatos természeti környezetben, tapasztalt, elhivatott szakemberek irányításával ismerhettük meg a táj jellegzetes növény
és állatvilágát. Az izgalmas túrá-

kon minden tanulónk az élôhelyén láthatta a növényeket, tapinthatta, szagolhatta, sôt, volt olyan
ehetô növény, amit meg is kóstolhattak. Tanulóink a túrákon szerzett ismeretekrôl feladatlapok
kitöltésével adtak számot.
A madárvédelemrôl tartott
elôadás után az odú és fészekrakás rejtelmeibe is bevezették a
gyerekeket. Megtapasztalhatták,
hogy például a fecskéknek milyen
nehéz és fáradságos munkával
készül el a fészkük.
Talán az egyik legizgalmasabb,
de egyben a legszebb túránkon

Csipkéskútnál a ménest, Bánkútnál a sípályát, Bálványoson pedig
a kilátóból az egész Bükk hegységet, sôt a Tátrát is láthattuk –
lenyûgözô volt, felejthetetlen
élményt nyújtott mindenkinek.
Érdekességnek számított, hogy
megismerhettük Jávorkút saját,
természetes szennyvíztisztítóját.
Nem hiányoztak a játékok sem,
de ezek mind célirányosan a természet, a környezet védelmére
tanítottak. Lehetôségünk volt az
egri és a diósgyôri vár, valamint
Lillafüred nevezetességeinek
megismerésére is.
Utolsó este a tábortûz fényeinél
játszottunk, énekeltünk, élménybeszámolót tartottunk.
Felejthetetlen, programokban
gazdag 5 napot töltöttünk az
erdei iskolában.
Az erdei iskola költségeit az
Algyôi Általános Iskola Alapítvány
és az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola támogatta. Köszönjük!
Szebeni Lászlóné
és Tóthné Molnár Ágota
osztályfônökök,
Süli Zakar Éva
és Juhászné Fekete Angéla
napközis nevelôk

Látogatás a Szegedi Repülôtérre
és a Meteorológiai állomásra

A levegô projekt részeként április
21-én az iskola 3–8. osztályos
tanulói kilátogattak a Szegedi
Repülôtérre. Rácz Sándor bácsi és
pilóta társai szeretettel fogadtak
bennünket. Bemutatták a saját
gépeiket – helikoptert, vitorlázó
repülôgépet, személyszállító
repülôgépeket. Láttuk azt a helikoptert és repülôgépet is, amelyik
Algyôn szokta végezni a szúnyogírtást. Rózsavölgyi Vilmos bácsi
egy izgalmas bemutatót is tartott
helikopterével a levegôben. Ezt a
különleges programot Fróman
Gábor, az önkormányzat mûszaki
osztályának vezetôje szervezte számunkra. Köszönjük neki és segítôinek!
Késôbb átmentünk az Országos
Meteorológiai Szolgálat szegedi
állomására. Tóth Tamás megmu-

tatta a mûszereket, amelyekkel
mérik az idôjárási adatokat:
párolgás mérô kád, hagyományos
és automata hômérô, szélsebességmérô, billenôedényes és kézi
kettôs falú csapadékmérô, radiométer, mely méri a légköri vízgôz
koncentrációját. Egy nagy üveggömbbel mérik a napfény erôsségét és a napfénytartam idejét.
Megtudtuk, hogy minden nap
éjfélkor (nyári idô szerint 1 órakor) felengednek egy meteorológiai ballont, amely 35 kilométer
magasságig méri az adatokat.
Pontos elôrejelzést kaptunk elsô
kézbôl az elkövetkezendô néhány
nap idôjárásáról. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon, szívesen elmennénk legközelebb is!
Márta Csenge, Csiszár Krisztina és
Bíbor Máté 6.b osztályos tanulók
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Programkavalkád a Víz Világnapjától a Föld Napjáig
Hagyományainknak megfelelôen
idén is megrendeztük egyhónapos rendezvénysorozatunkat,
mely a Víz Világnapjától a Föld
Napjáig tartott, és központi
témája ebben az évben a LEVEGÔ
volt.
Nagyon sokrétû és színes programokon vehettek részt a gyerekek, illetve a szülôk is csatlakozhattak hozzájuk. Terepi túrán
vettek részt diákjaink Fülöpházán, ellátogattak a Szegedi Vadasparkba, a Szegedi Repülôtérre és
a Meteorológiai állomásra, elkerekeztek Nagyfára egy családi
tanyára, Albert András és Ábrahám
Krisztián a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóságának munkatársai elôadást tartottak a madarakról és a levegôszennyezésrôl, az
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelôség munkatársai
a levegômérést mutatták meg.
Mindezeken felül levegô témával
foglalkoztak különbözô szaktárgyi
órákon és tanórán kívüli foglakozásokon is a diákok és a pedagógusok. Az óvodások, a családok és
az osztályközösségek munkáiból
kiállítást rendeztünk az új iskola
aulájában, amelyet a tanév végéig
minden kedves érdeklôdô megtekinthet.

Április 19-én rendeztük meg
Fórumunkat, melynek meghívott
szakemberei voltak: Ábrahám
Krisztián a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóságának munkatársa, dr. Dózsa Gábor a SZTE
Juhász Gyula Pedagógusképzô
Fôiskolai Kar Technika Tanszékének fôiskolai docense és Ludányi
Attila az önkormányzat környezetvédelmi mérnöke. Meghívott vendégeink a közlekedés és a levegôszennyezés témaköreiben,
valamint a települési környezetvédelmi problémáival kapcsolatban
válaszoltak a gyerekek kérdéseire.
Az óvodások számára meghirdetett pályázatunkra nagyon szép
rajzok érkeztek be a Micimackó
csoporttól. Az ovisoknál I. helyezést ért el Kertész Mihály, II. lett
Süli Lóránt, III. lett Molnár Loretta
és Szilágyi Kira, akik oklevelet,
ÖKO-s játékos feladatgyûjteményt,
kifestôt, valamint Öko Panna és
Öko Palkó kalandjairól szóló kiadványt kaptak. Tóth-Kása Sára, Gyurcsik Tamás, Mészáros György, Nagypál Ferenc, Szabó Dorina, Kis Jázmin
és Balogh Lili emléklapot, kifestôt,
valamint Öko Panna és Öko Palkó
kalandjairól szóló kiadványt
kapott. Köszönjük a rajzaitokat!
Ö. P.

Kirándulás a homokbuckák vidékén és Kecskeméten
A Fülöpházi Természetvédelmi
Területre indultunk túrázni május
3-án Tóni bácsi buszával. Lujza
néni és Zsolti bácsi már vártak
minket. Eleinte kicsit csöpögött az
esô, de az idô jobbra fordult.
Két csapatra oszlottunk: a
kicsik Zsolti bácsival, a nagyobbak
Lujza nénivel mentek. Út közben
sokszor megálltunk, és Lujza néni
nagyon sok érdekes dolgot mesélt
nekünk: például, hogy a farkasalma lepke csak farkasalmát
eszik, és arra rakja petéit. Vagy
hogy az árvalányhaj fokozottan
védett, selyemkóró; veronika,
aminek 4 sziromlevele, 2 porzója
és 1 bibéje van, a báránypirosítóról pedig megtudtuk, hogy régen
az asszonyok lekaparták a gyökerét, összekeverték zsírral, majd az
arcukra kenték arcpirosítóként,
valamint a bárányokat ezzel a
növénnyel jelölték meg, innen

kapta a nevét. Hallottunk még a
galagonyáról, a kuytatejrôl, a sóskaburgonyáról, aminek a levelét
meg lehet kóstolni, serevény
fûzrôl, moháról, ami a szárazságban is képes élni; zöld gyíkról,
aminek az egész teste zöld, de a
hím nyaki része kék. Érdekességként hallottuk, hogy 1922-ben
csak egy pár nagykócsag volt a
Fehér-tónál, ezért úgynevezett
„kócsagôrt” állítottak a pár mellé,
hogy senki se bántsa ôket.
Fülöpháza után Kecskemétre
mentünk. Fagyiztunk, majd megnéztük a várost. Megcsodáltuk a
Cifra palotát, aminek tényleg zöld
az ablaka, és elénekeltük a róla
szóló dalt is. Mindenki nagyon jól
érezte magát, köszönjük ezt a
kirándulást!
Németh Éva, Márta Csenge,
Belovai Rita és Szilágyi Ákos 6.b
osztályos tanulók
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„Állati délután” az iskolában
Nagy hagyománynak örvendô
napközis állatkiállításunkat április
27-én rendeztük meg az iskolánkban. Nagy örömünkre ebben a
tanévben is sok tanuló, 30 diák
mutatta meg kedvencét a nagyközönségnek. Rendkívül változatos
volt a felhozatal, a kiállított állatok
között akadtak: nyuszik, kutyák,
macskák, hörcsögök, tengerimalacok, papagájok, kacagó gerlék,
pintyek, halak, teknôsök, perui
csótányok és még napos csibék is.
A programot Bacsa Bálint és
kutyájának, Csibének kutyafrizbee-bemutatója, valamint Orsy
Éva és Rexi nevû kutyájának
ügyességi bemutatója tette még
szórakoztatóbbá.
A résztvevô tanulók a kiállításon egy-egy szavazatot adhattak

le a nekik legjobban tetszô állatokra, így a következô eredmények születtek: I. helyezett lett
Bacsa Bálint és Csibe kutyája, II.
lett Molnár Bence és perui csótányai: Csabi és Csilla, valamint III.
lett Síkhegyi Luca és Sára kutyája.
Tárgyjutalommal díjaztuk ôket.
A különdíjat Szél Szilveszterné és
kutyája, Foltos Zsófi kapta a senior
tanuló kategóriában.
Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni a részvételt és
a segítséget.
Reméljük, hogy jövôre is
„állati” szép élményekkel zárhatjuk majd e neves rendezvényünket.
Juhászné Fekete Angéla
napközis nevelô

Matematika alsó tagozatos tanulóknak
Iskolánk alsó tagozatos tanulói
évfolyamonként izgalmas versenyen mérték össze tudásukat. A
feladatok a számolási készségen
túl a logikus gondolkodásra,
kombinatorikai készségre, az
összefüggések felismerésére, a
matematikai tudás sokrétû alkalmazására épültek. Eredmények:
az 1. évfolyamon I. helyezett lett
Nagy Krisztofer 1.a, II. lett Farkas
Dávid 1.b és III. lett Salamon
Milán 1.a. A 2. évfolyamon I.

helyezett lett Tóth Gergely 2.a, II.
lett Bogdán Bence 2.a és III. lett
Kiss Virág 2.a. A 3. évfolyamon I.
helyezett lett Varga Enikô 3.a, II.
lett Lantos Szabina 3.a és III. lett
Izbéki Flóra 3.b. A 4. évfolyamon
I. helyezett lett Belovai Krisztián
4.a, II. lett Pál Krisztián 4.b és III.
lett Belovai Koppány 4.b osztályos
tanuló. Iskolánkat a területi versenyen a 2–3–4. évfolyamon I. és
II. helyezést elért tanulók képviselik.

Köszönet az Algyôi Nôegyletnek
A Magyarországi Montessori
Egyesület Dél-alföldi Területi
Körének bázisóvodája az algyôi
Szivárvány Óvoda április 16-án
tartotta meg szakmai konferenciáját az algyôi Faluházban. A vendégek fogadására gyönyörûen
terített asztalt varázsoltak a
Nôegylet tagjai. Megszámlálhatatlan finomság érkezett perceken
keresztül a Faluház aulájába, a

vendégek pedig mindent meg is
kóstoltak!
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak a tagoknak, akik finomságaikkal hozzájárultak a konferencia sikeréhez!
Külön köszönjük Juhász Sándorné
Évikének, hogy gyönyörû asztali
dekorációkat varázsolt az asztalokra.
Szivárvány Óvoda nevelôtestülete

Köszönet az „ismeretlen feladónak”
Hálásan köszönöm az „Ismeretlen” feladónak a felénk irányított
szeretetét. Jó tudni, érezni, hogy
vannak jó emberek. Hisz az életben az a legnagyobb csoda, hogy

bármelyik pillanatban, bármilyen
csoda megtörténhet „Veled”,
fôleg úgy, hogy ha hiszed, ha
vágyod, és ha teszed a csodát! Szeretettel: a Vásárhelyi út 29.-bôl
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Török Rita

A Pilisbôl hazatérve
Hétvégén a Pilisben jártunk, így volt ez megírva,
csúsztunk, másztunk, néhol majdnem, hogy sírva.
Olykor nehéz volt a terep, az alföldinek legalábbis szokatlan,
edzôdtünk, csak úgy halkan, magunkban.
Köszönet illeti a csapatot mely kísért bennünket,
néha ôk tartották testünket, lelkünket.
Ittunk Mária vizébôl, megmásztuk az Oszoly-hegyet,
láttuk a Holdvilágárkot, s benne éreztük a régi lelkeket.
Az élmények hosszú sora feledteti a veszélyt,
mely utunk során ott lesett, folyton remélt.
Fente fogát ránk, néhányszor jelezte,
de épségben, egészségben tértünk haza este.
Feltöltôdve jöttünk vissza Algyôre,
szép emlékekkel gondolunk Dobogókôre.
Vezetve voltunk-e, vagy küldve?
Mind-Egy, új erôt kaptunk egy idôre.
Figyeltünk magunkra is, és egymásra,
megértünk tán’, egy újabb fajta látásra.
Üzenem a fáknak, a hegyeknek, a csapatnak:
Bízom, a minél elôbbi viszontlátásban!
2012. május 23.

Erima Gyermekbajnokság régiódöntô
Sajnos véget ért a küzdelem az
Erima Gyermekbajnokságban csapataink számára. Mindkét csapatunk nagy akarattal és elszántsággal játszott, de sajnos ez most
nem volt elég a továbbjutáshoz.
Nagyon jó csapatokkal találkoztunk, ahol évek óta kiváló utánpótlás nevelômunka folyik. Eredmények fiúk: Vörösmarty M. Ált.
Isk. – Algyôi Sportkör 13–5;
Algyôi Sportkör – Kecskeméti
Sportiskola 24–18; Szentesi SIKiss – Algyôi Sportkör 21–12;
Algyôi Sportkör – Iregszemcse
19–12. Végeredmény: 1. Szentesi

SI, 2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 3. Algyôi Sportkör, 4.
Iregszemcse, 5. Kecskeméti
Sportiskola, 6. Lajosmizsei UKC.
Eredmények lányok: Algyôi
Sportkör – Kecskeméti Sportiskola 19–10, Tamási KC – Algyôi
Sportkör 24–13, KSZSE – Algyôi
Sportkör 14–7, Algyô – UKSE
Szekszárd 22–24. Végeredmény:
1. KSZSE, 2. Tamási KC, 3. UKSE
Szekszárd, 4. Algyôi Sportkör, 5.
Kecskeméti Sportiskola, 6.
HLKC.
Miklósné Kocsis Éva
edzô

Siker a területi matematika versenyen
Az alsó tagozatos tanulók területi
matematika versenyét április
19-én Domaszéken rendezték.
A 2.-3.-4. osztályosok diákok mérhették össze tudásukat. Iskolánkat
az alábbi tanulók képviselték: Tóth
Gergely 2.a, Bogdán Bence 2.a, Varga

Enikô 3.a, Lantos Szabina 3.a, Belovai
Krisztián 4.a, Pál Krisztián 4.a. Elôkelô helyezésekkel tértünk haza:
Tóth Gergely 2.a osztályos tanuló II.,
Bogdán Bence 2. a osztályos tanuló
III. helyezést ért el. Mindketten
továbbjutottak a megyei versenyre.
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Az algyôiek javaslatait is várják:
kitüntetô címek adományozása
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete az idén is adományozni
kíván „Algyô Díszpolgára” címet,
„Algyô Községért” kitüntetést,
illetve „Alkotói Díjat” és „Elismerô Oklevelet”. A kitüntetô
címek, díjak és elismerô oklevél
alapításáról és adományozásuk
rendjérôl szóló 18/2007. (X. 3.)
Önkormányzati rendelet alapján
Algyô Község kitüntetés, Alkotói
Díj, Elismerô Oklevél adományozását a Testület bizottságai, a
község lakosai, a községben
mûködô társadalmi szervezetek
és közösségek kezdeményezhetik.
„Algyô Nagyközség Díszpolgára” cím annak a köztiszteletben
álló állampolgárnak adományozható, aki életmûvével vagy valamely kiemelkedôen jelentôs munkájával olyan általános elismerést
szerzett, amellyel hozzájárult a
község szellemi és anyagi fejlôdéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez. A címet a Képviselô-testület
adományozza, melyre évenként
kerül sor és legfeljebb 1 állampolgár kaphatja. A 4. §. Értelmében
a díszpolgári cím adományozását
a Képviselô-testület bizottságai, a
község lakosai, a településen
mûködô társadalmi szervezetek és
közösségek kezdeményezhetik.
„Algyô Nagyközségért” kitüntetés annak az élô természetes
vagy jogi személynek, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkezô közösségnek adományozható, aki vagy amely a település
gazdasági, társadalmi, szellemi
fejlôdéséhez, valamint a lakosság
érdekében hosszabb idôn át végzett eredményes tevékenységével
jelentôsen hozzájárult.
„Alkotói Díj” annak adományozható, aki mûvészeti, kulturális, közéleti, irodalmi, kutatás-fejlesztési
tevékenységével a községnek elismerést szerzett.
„Elismerô Oklevél” annak az
élô természetes, vagy jogi személynek, valamint jog személyiséggel nem rendelkezô közösségnek adományozható, aki vagy
amely az oktatás-nevelésben, közszolgálatban nyújtott kimagasló
tevékenységet, valamint eredmé-

nyes tanulmányi és sport teljesítményt ért el.
Algyô Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri a lakosságot, a társadalmi szervezetek
vezetôit, hogy legkésôbb július 9.
(szerda) napjáig a polgármesteri
hivatalba szíveskedjenek írásban
eljuttatni javaslataikat, hogy a
kitüntetésekben az arra legméltóbb személyek részesülhessenek
és a Képviselô-testület a július
havi testületi ülésén fenti ügyben
döntést hozzon. A döntést köve
tôen a címeket Herczeg József polgármester adja át az Algyô Napja
alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen.
*
A „Virágos Algyôért Cím” adományozására évente egy alkalommal az alábbi hat kategóriában
kerül sor, a szakmai bizottság
szakembereinek közremûködésé
vel. A „Tiszta udvar, rendes ház”
kategóriában minden év augusztus 31-ig lehet nevezni, a
„Közönség-díj”-as kategóriára a
Faluházban, minden évben kiállításra kerülô fotók alapján,
augusztus 31-ig lehet szavazni.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra Algyô Napján
kerül sor az ünnepi testületi ülés
keretében.
A „Virágos Algyôért Cím” kategóriái: A legszebb virágos elôkert,
A legvirágosabb ablak, erkély,
Tiszta udvar, rendes ház, Közönség-díj.
Ügyintézôk:
• Címek adományozása: Bereczné
Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és
sportreferens (62/517-517/932,
nora.kozoktatas@algyo.hu, www.
algyo.hu). Postai cím: 6750
Algyô, Kastélykert u. 40.
• „Virágos Algyôért Cím” és kategóriái: Szolgáltatóház: GYEVIÉP NKFT., Kovács Máté,
62/765-900, gyeviep@algyoktv.
net.
Dr. Varga Ildikó
Jegyzô
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Magyar Kézmûves Remek cím
az archaikus gyimesvölgyi írott tojásoknak
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított és szervezett Magyar Kézmûves Remek
cím jubileumi díjátadó ünnepségét és a kiállítás-megnyitót április
26-án tartották a budapesti Vajdahunyadvárában, a Magyar
Mezôgazdasági Múzeumban.
A magyar kézmûves hagyományok és adottságaink jobb hasznosítása érdekében a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elsô
alkalommal 2002-ben hirdette
meg az alkotó kézmûves termékek jutalmazására a „Magyar
Kézmûves Remek” elismerô cím
adományozását. A különleges
elôállítási technológiát ôrzô és
kiemelkedô minôségû kézmûves
termékek díjazásának célja a
hagyományôrzô vállalkozói kultúra, a kézmûves szakma rangjának emelése és újabb piaci lehetôségeinek feltárása.
A Magyar Kézmûves Remek
pályázat ismertsége és rangja folyamatosan emelkedett. Míg 2002ben 27 pályázó nyújtotta be alkotását, közülük 14-en nyerték el a
Magyar Kézmûves remek címet,
2012-ben rekordszámú – minden
idôk legtöbb pályázata – 121
pályamû érkezett, a zsûri pedig 46
Kézmûves Remek címet adományozott.
A címet elbíráló, neves szakembereket felvonultató zsûri döntése

meghozatalában kiemelt követelmény volt a termékek eredetisége,
nemzeti kultúrát ôrzô, egyedi értéket képviselô hagyományhûsége, a
kivitelezés kiváló minôsége és
turisztikai hasznosíthatósága.

A Magyar Kézmûves Remek
címet nyert pályázók termékeibôl
az MKIK a címátadást követôen
minden alkalommal kiállítást rendez, amely az idén három és fél
hétig (április 26 - május 20. között)
volt látható a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban.
A GYEVI ART Kulturális Egyesület Algyôi Tojásmûhely vezetôje,
Bereczné Lázár Nóra Alkotói díjas
hímestojás-festô népi iparmûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere
„Archaikus tôtöttrózsa és csillagábrázolások gyimesvölgyi írott tojásokon” tárgyú pályamunkájával
második alkalommal vehette át az
országos hírû szakmai címet.
Ajánlott oldalak: www.mkik.hu,
www.csmkik.hu, www.mezogazdasagimuzeum.hu

Elsô hagyományteremtô Ki mit tud Algyôn
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában május 25-én rendezték
meg az elsô Ki mit tud?-ot, hagyományteremtô céllal. Köszönet az
iskola vezetésének, tanárainak,
dolgozóinak a rendezvény létrejöttéhez tanúsított önzetlen segítségükért, illetve az Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház
munkatársainak támogatásáért, a
fellépô gyerekek színvonalas produkcióiért és szüleik támogatásáért.
A háromtagú szakmai zsûri elégedett volt a színvonalas, színes
alkotásokkal és produkciókkal,
ezért lehetett az, hogy csak arany
és ezüst valamint kiemelt arany
oklevelet osztottak ki.

Képzômûvészeti alkotással
indult versenyzôk: Radu Jázmin,
Mircse Gréta, Juhász Fanni, Tóth Szilvia, Janecskó Tamara, Nagy Natália,
Vincze Viktória.
Tánc kategóriában indult versenyzôk: Molnár Zita, Molnár Loretta,
Oláh Csilla, Mircse Gréta, Horváth
Viktória, Nagy Emese, Mészáros Kitti,
Kis Virág, Igaz Nikoletta, Pál Andrea,
Pál Vivien és a Szuper Négyes
Zenés produkcióval indult versenyzôk: Németh Réka, Zakar Zsanett,
Kertész Laura, Süli Virág, Molnár Judit,
Kertész Tekla, Üveges László, Üveges
Gabriella, Herczeg Napsugár, Keresztes
Kolos, Gyurcsik Andrea, Tóth Gergely
Árpád, Kerekes Péter, Bíbor Máté.
Pataki Andrea
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Zarándokút Csíksomlyóra
446-ik búcsú volt a 2012-es évi.
Az algyôi busz 48 fôvel indult el
május 24-én reggel. Jó hangulatban,
sok-sok ismerôssel, keltünk útra. Elsô
nap Kolozsváron megtekinthettük a
híres Botanikus kertet, melynek alapítója Alexander Borza volt. Ezt
követte a fôtéren lévô Szent Mihály
templom látogatása, valamint szintén
a fôtéren található Mátyás király
lovas szobra. Kellemesen elfáradva
érkeztünk meg Hargitafürdôre, ahol
a Csiki Panzió tulajdonosa várt bennünket az elmaradhatatlan áfonya
pálinkával.
Másnap indultunk Szovátára a
Medve tóhoz, ezt követte a sóvidék
legszebb bányájának látogatása.
A nap zárásaként ellátogattunk
Korondra, hol mindenki kedvére
vásárolhatott, de itt még várt meglepetés a csoport több tagjára, nevezetesen a helyi vízimalomban sült pisztráng.
Eljött a várva várt búcsú napja,
melynek az idei mottója: Máriával
Jézus anyjával. Nagyon-nagyon
sokan voltunk, de a helyhez illendôen
fegyelmezetten. Csöndben, mindenki
átszellemülten baktatott le a hegyrôl.
Hazatérve a szállásunkra meglepetés
várt bennünket a finom vacsorán
kívül, mégpedig élô zenével szórakozhattunk, énekelhettünk, és aki bírta,
rophatta a táncot éjfélig.

Negyedik nap Gyimesbükk az ezeréves határ a csodálatos tájjal. A vasútállomásra berobogó Székely gyors és
a Gyimesi expressz látványa, a sok-sok
magyarral, szívet melengetô volt,
arról nem is szólva, mikor a Magyar
mozdony gurult az Aranycsapat képével díszítve az utolsó volt Magyar
Ôrházhoz. A Rákóczi várról széttekintve a tájon mindenütt a zarándokok látványa is jó érzéssel töltötte el az
embert. Kaptunk újabb meglepetést: a
szervezônk kedves felesége csíkborzsovai, ahol azért álltunk meg a busszal,
hogy felvegyük, de kedvesen mindenkit leinvitált a buszról és olyan de
olyan finom kürtöskalácsot ehettünk,
amit csak ôk tudnak sütni, és hozzá a
jellegzetes köménypálinkát ihattuk.
A hangulat továbbra is igazán kitûnô
maradt. Szomorúan vettük tudomásul, hogy elérkezett az ötödik egyben a
zarándoklat utolsó napja.
Hazafelé indulva megálltunk a
Szent Anna tónál és a Mohosi lápnál.
A lápon végig vezettek bennünket,
ami mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad a benne lévô
medvecsapásokkal. Éjfélre érkeztünk
meg Algyôre.
Szeretném megköszöni a csoport és
a magam nevében is a Szervezôknek
a fáradságos munkájukat és a csodálatos helyeket ahova elkalauzoltak
bennünket.
H. G.

Újdonságok a Borbála Fürdôben
A Borbála Fürdô vezetôsége értesíti a vendégeit, hogy a júniusi hónapban
az alábbi programokkal kedveskedik látogatóinak:
Június 15., 19.00 óra: HANGFÜRDÔ
Zenei- szöveges pihenés vízben. A keleti hangszerek, gongok, tibeti tálak,
shruti és a szívhez szóló énekek, citera, kalimba kísérettel egy rendkívül
érdekes zenei útra viszik el a hallgatót. A víz közelsége mélyíti az ellazulást.
A hang rezgései segítenek a kikapcsolódásban, pihentetôen hatnak a fizikai, szellemi és lelki testünkre.
Elôadó: HaLuna (Wilk Halina) hang és ôsi gyógymódok mestere.
Június 23., 9.00–18.00 óra: FELFRISSÜLÉS A BORBÁLÁBAN
Fejmasszázs aromaterápiával, vállmasszázs relaxációs zenével, kézmas�százs hûsítô szemmaszkkal. Hatékony kezelések képzett szakemberekkel.
Szépség és táplálkozás tanácsadás egész nap
17.00 óra: Kick- Boksz Aerobik Perneki Misivel
Ez a típusú mozgás a leghatásosabb fegyvere a ZSÍRÉGETÉSNEK! Amellett
hogy nagyon jó kondíciót ad, és megtanít egy kis önvédelemre, a hölgyek
által kritikusnak tekinthetô testrészeit dolgoztatja meg (comb, fenék, has).
Június 30., 18.00 óra: LATIN táncbemutató
A változás jogát fenntartjuk.
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Elsô MATASZ-szeminárium és kibôvített elnökségi ülés
A Magyar Tartalékosok Szövetségében folyó tevékenység szervezettsége, hatékonysága, javítása
érdekében – megyei vezetôségünk
javaslata alapján – a MATASZ
Elnöksége kihelyezett elnökségi
ülést rendezett Szegeden.
A rendezvényre meghívást
kapott a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Hadkiegészítô és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, több katonai
szervezet parancsnoka, korábbi
elnökök, a Szegedi Toborzóközpont Parancsnoka, a HM. EI.
ZRT vezetôi, több, eredményesen
mûködô MATASZ klubokkal rendelkezô települések polgármesterei, tanintézeti és kollégiumi igazgatók, megyei MATASZ elnökök,
és a MATASZ Klubok elnökei.
A szemináriumon a bevezetô
elôadást Dr. Czuprák Ottó nyá.
ezredes a MATASZ elnöke tartotta, melynek témája a KLUB, mint tevékenységi forma - helyük,
szerepük, kialakításuk lehetôségei
és tradíciói a honvédelmi elô- és
utóképzésben, továbbá a honvédelmi sportok jelentôsége a településeken folyó közéleti, közösségi élet alakításában.
A Csongrád Megyei Vezetôség
elnöke: Dr. Palotai Jenô nyá. ezredes „A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGÉBEN FOLYÓ

MUNKA KÖZPONTJA: A SZÖVETSÉG KLUBJA” címmel tartott
gondolatébresztô elôadást, melyben hangsúlyozta, hogy a MATASZ
társadalmi szervezet. Az alapvetô
feladatait a hazafias-honvédelmi
nevelést legeredményesebben a
társadalmi háttér tevékenységének
kedvezô alakításával, formálásával
végezheti. A klub, mint tevékenységi forma, a különbözô területeken csak a kölcsönös elônyök alapján mûködhet jól.
Ezt követôen az általános tartalékos és szakági klubok mûködésérôl,
az ifjúság körében végzendô oktatónevelô munkáról, a klubok anyagi
alapjainak megteremtésérôl, és a
hagyományápolás területein végzett
gyakorlati tevékenységrôl, azok
módszertani megvalósításáról az
eredményesen mûködô klubok
elnökei tartottak beszámolót. Így
Leléné Juhász Erika (Algyô), Széll Pál
t. mk. törzszászlós (Mindszent), Lôw
Szabolcs t. szakaszvezetô (Rúzsa),
Kocsis István t. ôrnagy, Bánki András
t. ôrnagy, és Dr. Vass László hô. alezredes (Szeged) osztották meg
tapasztalataikat a népes hallgatósággal. Elismerés, és köszönet,
munkájukért!
(Forrás: Dr. Palotai Jenô nyugállományú ezredes., www.mataszcsongrad.w6.hu)

Szerbiai MATASZ-vendégek a falunapon
Az algyôi Falunapokra a helyi
MATASZ Klub meghívására határon túli vendégek érkeztek, hogy
a már megkezdett baráti kapcsolatokat tovább építsék, bôvítsék
egy színes, programokkal teli tele-

pülési rendezvényen. A háromtagú tartalékos küldöttség tagjai
megismerkedtek az itteni klubtagokkal, a MATASZ sátorban letelepedve a sütés, fôzés rejtelmeibe

is beavattuk ôket, így betekintést
nyertek a falu kiemelt ünnepnapjába, találkoztak és kölcsönösen
üdvözölték egymást a polgármester úrral, néhány képviselôtestületi taggal, civilvezetôkkel, vállalkozókkal, megnézték az algyôi
intézményeket, nevezetességeket,
és kötetlen beszélgetést folytattak
a további együttmûködés lehetôségeirôl, közös rendezvények,
baráti látogatások megvalósulásáról. Polgármester úr meghívásának köszönettel tettek eleget és
közös, ünnepi ebéden vettek
részt, majd a közeli újra találkozás
reményében élményekkel és
információkkal felvértezve elbúcsúztak vendéglátóiktól.
Leléné Juhász Erika,
klub elnök
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Táborok Algyôn – 2012
Lovastábor: 2012.
június 25–június 29.
Az Algyôi Lovas klub és az Algyôi
Faluház, Könyvtár és Tájház
ismét megrendezi lovas táborát.
A tábor ideje alatt a gyerekek
betekintést nyernek a lótartás
ismereteibe, lovas ügyességi játékok segítségével fejleszthetik
képességeiket, és természetesen
minden nap délelôtt lovas oktatásban vehetnek részt. A tábor
programjai közé tartozik a lovas
bemutató, kirándulás, fürdôzés, a
sok játék.
Elsôsorban iskoláskorú gyerekek jelentkezését várjuk!
Jelentkezés: a Faluházban
június 1-jétôl, jelentkezési lap
egyidejû kitöltésével.
A résztvevôk maximális létszáma: 20 fô. Részvételi díj:
7000 Ft., mely magában foglalja
a napi háromszori étkezést, a
kirándulást, a programok díját.
A tábor vezetôje: Bakos István
*
Sporttábor a Sportcentrumban:
2012. június 25–29-ig
A tábor helyszínei: Sportcentrum,
Borbála Fürdô, Iskola sportlétesítmény
Focitábor Makra Zsolt, Balogh
Norbert vezetésével
Kézilabda tábor Miklósné Farkas
Éva, Csesznák György vezetésével
A tábor teljes összköltsége
12 000 Ft/fô
Az Algyôi Sportkör regisztrált
sportolóinak részvételi díja
7000 Ft/fô.
Érdeklôdni, jelentkezni:
Labdarúgás: Makra Zsolt
06/30/253-7578
Kézilabda: Miklósné Kocsis Éva
06/30/233-0333
Algyôi Sportkör: Horváth Nándor
06/20/947-1551
*
Hétfô–péntek tábor I.:
2012. július 26.
Hétfô–péntek tábor II.:
2012. július 9–13.
Két turnusban, a tavalyihoz
hasonló programokkal tábort
szervezünk.
A táborban lesz torna, fürdôzés,
kirándulás, kézmûves foglalkozás,
lovaglás, kerékpározás, sok játék
és verseny.

A hétfô-péntek tábor központja
a Tájház lesz, oda kell majd
érkezni minden reggel 8 órakor és
a nap végén, 17 órakor onnan
lehet majd hazavinni a gyerekeket.
Jelentkezés: a Faluházban
június 1-jétôl.
A résztvevôk maximális létszáma: 20 fô turnusonként.
Részvételi díj: 5000 Ft., mely
magában foglalja a napi háromszori étkezést és a programok díját.
A tábor vezetôje: Leléné Erika.
A táborok LEADER pályázaton
elnyert támogatás segítségével
valósulnak meg!
*
II. Kézmûves- és bábtábor 2012. július 16–20.
Az Algyôi Faluház, Könyvtár és
Tájház, valamint a Kócbabák Bábszínház csapata (2010-ben alakult
pedagógusokból) bábtábort indít
a tavalyihoz hasonlóan, ami fejleszti a gyermekek kreativitását,
kézügyességét, önkifejezését,
önértékelését és nem utolsó sorban elôsegíti a kiegyensúlyozott
lelki fejlôdésüket. Megtapasztalhatják az együttes alkotás örömét
és megismerhetik a drámajáték
ezen formáját. Továbbá ismereteket kapnak a következôk témakörökbôl: bábtörténet, bábkészítés,
dramatizálás és csoportmunka.
Elsôsorban a tavalyi kurzuson
résztvevôket és a bábozás, a szereplés iránt érdeklôdô, iskolás
gyerekeket várjuk.
Jelentkezés: a Faluházban
június 1-jétôl.
A résztvevôk maximális létszáma:
15 fô Részvételi díj: 7000 Ft.
A tábor vezetôje: Tamasik Ágnes
*
Könyvtártábor:
2012. július 16–20.
Az Algyôi Könyvtár várja a gyerekeket táborába, amely az idén a
hagyományos népi játékok köré
szervezôdik.
A tábor bázisa a Könyvtár és a
templomkert, ám a negyedik
napon a táborlakók a szentendrei
skanzent és a visegrádi királyi
várat látogatják meg.
Jelentkezés: a Könyvtárban
június 1-jétôl.
A résztvevôk maximális létszáma: 20 fô.

Részvételi díj: 5000 Ft.
A tábor vezetôje: Dudásné Molnár Adél.
*
Sporttáborok
A táborok helyszínei:
Borbála Fürdô, Strandpálya
Szabadidô Központ, Sportpálya
A táborok idôpontja:
2012. július 9–13.
„ FOCI TÁBOR” – Makra Zsolttal
2012. július 16–20. 	
„SPORTMIX TÁBOR”
2012. július 23–27.
„SPORTMIX TÁBOR”
2012. július 30–aug. 3.
„OVIS TÁBOR”
2012. augusztus 6–10.
„OVIS TÁBOR”
A táborokat vezeti: Magosi
Krisztina
Az alábbi sportokban kínálunk
nyári kikapcsolódást: úszás, labdarúgás, kerékpározás, görkor-

csolyázás, strandröplabda, strandfoci, strandkézi stb.
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány támogatja az algyôi gyerekek
táborozását. A támogatást 60 gyerek veheti igénybe, ezért az elsô
60 jelentkezô részére a tábor költsége: 7000 Ft. A 61. jelentkezôtôl
kezdve, illetôleg a nem Algyôn
lakó gyerekek esetében a tábor
díja: 12 000 Ft.
Jelentkezés, valamint további
információ: a Borbála Fürdô
pénztárában 517-520, valamint
30/336-98-53 telefonszámon.
*
Ezerjófû tábor:
augusztus 13–17.
Az EZERJÓFÛ Egészségvédô
Közhasznú Egyesület táborának
helyszíne a Tájház. Jelentkezés:
Berek Ágotánál a 30/605 3978
mobilszámon vagy a berekagota@
gmail.com e-mail-címen.
A tábor vezetôje: Berek Ágota

ÖBK Dalok szárnyán…
43.
Befagyott a Tisza vize…
Befagyott a Tisza vize
Nem lehet halászni,
Így hát kedves kis angyalom
Rád fogok vigyázni.

45. A Tisza mint folyó
Tiszába úszik egy nyúl
A legény utána nyúl
Az anyja mindenit
Vizes lett minden itt
Hollári, hollári hó.

Ne pazarold az életed
Egy halászlegényre,
Így hát kedves kis angyalom
Üljél az ölembe.

Tiszába úszik egy sámli
Sárika rá akar ülni
A sámli elúszott
Sárika lecsúszott
Hollári, hollári, hó.

*
44.
Hej, halászok…
Hej, halászok, halászok
Messze mén a hajótok,
Török Kanizsa felé
Viszi a víz lefelé.
Hej, halászok, halászok,
Mit fogott a hálótok,
Nem fogott az egyebet,
Vörös szárnyú keszeget.
Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik.
Nem eszik az egyebet,
Petrezselyem gyökeret.

Tiszába úszik egy harcsa
Fogom a kezedet Marcsa
Én fogom a tiedet
Te meg az enyémet
Hollári, hollári, hó.
Tiszába úszik egy ló
Óbudán mulatni jó
Hát mulassunk reggelig
Míg a nap felkel itt
Hollári, hollári, hó.
Tiszába nem úszik semmi
Valamit bele kell tenni
Én fogom a kukacom
És bele lógatom
Hollári, hollári, hó.
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Önkormányzat

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

Idôpontok: 2012. június 13.,
június 20. Soros, nyílt képviselôtestületi ülés: 2012. június 27.
szerda 9 óra. INFO: Polgármesteri Hivatal, T.: 62/517-517, ph@
algyo.hu, www.algyo.hu

Eladó telek
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az Algyô, belterület
1785/76 hrsz. (6750 Algyô, Tiszavirág utca 3.) alatti, 969 négyzetméter területû, közmûvesített
építési telket. A versenytárgyalásos értékesítés helye: Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatala
(6750 Algyô, Kastélykert utca 40.)
tanácsterem.

Értékesítés ideje: 2012. június
14. (csütörtök) 9.00 óra.
A kiinduló nettó vételár: 5 millió
forint. A pályázati felhívással együtt
kezelendô részletes pályázati kiírás
az Algyô Nagyközség honlapján
(www.algyo.hu) elérhetô.
A versenytárgyaláson a ráajánlás (licit) összege: nettó 100 000 Ft
összegenként történik.
Dr. Nagy Judit Pálma aljegyzô

Folytatás a 3. oldalról!

július 28-án nyitja meg kapuit,
mûködtetésében szerepet vállal az
algyôi alkotókat tömörítô GYEVIART egyesület.
A nemzetközi szabványoknak is
megfelelô lovas pálya kialakításának terve ugyancsak a képviselôk
elé került. A Szabadidô Központtal szemben lévô terület átalakításához szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatása a Településfejlesztési csoport, a döntés elôkészítés a TÜK bizottság feladata.

Bemutatják az algyôi önkormányzati ingatlanokat, hogy azok hasznosításáról könnyebben lehessen
dönteni – határozták el a képviselôk. Ezek közül 135 belterületi,
több mint 70 külterületi ingatlan.
A több mint kétszáz algyôi önkormányzati ingatlan között találni
közel 40 olyan területet, épületet,
amelynek sorsáról eddig nem volt,
vagy épp folyamatban van a döntés. E területek, ingatlanok hasznosítási tervei között szerepel például
utcanyitás, zöldség-gyümölcs elárusítóhely kialakítása, temetô bôvítés,
kisüzemi terület, bérbeadás, lovas
oktatás is. A képviselôk mostani
állásfoglalása beépül az önkormányzat késôbb elkészítendô
vagyongazdálkodási tervébe.
Az önkormányzati ingatlanok
közül kiemelték a Kastélykert utca
106. számú épületet, amelyet
Alkotóházként hasznosítanak.
Az épület – amelyen belül még
dolgoznak a felújítást és a terek
kialakítását végzô szakemberek –
az Algyôi Faluház, Könyvtár és
Tájház kezelésébe kerül, ezért a
képviselôk módosították az intézmény alapító okiratát is. Az Alkotóház – a tervek szerint – idén

Ovisok és iskolások
8 óvodai csoportot indíthat az új,
2012 ôszén induló nevelési évben
a Szivárvány Óvoda. Ezzel együtt
– a Szülôi Szervezet döntését elfogadva – a képviselôk úgy határoztak, hogy belsô átszervezéssel meg
kell oldani a Süni és a Gomba
csoport létszámának csökkentését
a helyi rendeletben engedélyezett
mértékre.
A pedagógiai szakszolgálati feladatok elszámolásáról is szó esett.
Az eddigi megállapodást többletszolgáltatást – logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadást – igényelve kiegészítették.
A Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatási kérelmérôl nem
döntöttek a képviselôk, a téma-
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„Levegôs” záróvetélkedô
Április 20-án került sor az egyhónapos rendezvénysorozatunk
zárónapjára. Izgalmas, játékos
„levegôs” feladatokat oldottak
meg a gyerekek, záróvetélkedônkön ügyességi feladatban sem volt
hiány. Volt ott totó, ûrhajózási szövegértés, keresztrejtvény, pingpong labdás labirintus, papírrepülô hajtogatás, napenergiával
mûködô helikopter, szélmalom és
vízimalom makett összeállítása.
A játékos nap végén, a kültéri
sportpályán élôképként egy szélmalmot formáztak meg a gyerekek. A zárónap versenyén az osztályok 4 kategóriában versenyeztek

és az alábbi eredményeket érték
el. Az 1–2. évfolyamon: I. helyezett lett a 2.a osztály, II. lett az 1.a
osztály, III. lett az 1.b osztály és
IV. lett az 2.b osztály. A 3–4. évfolyamon: I. helyezett lett a 3.a osztály, II. lett a 4.a osztály, III. lett
a 4.b osztály és IV. lett a 3.b osztály. Az 5–6. évfolyamon: I. helyezett lett az 6.a osztály, II. lett az 6.b
osztály és III. lett az 5. osztály;.
A 7–8. évfolyamon: I. helyezett lett
a 7.b osztály, II. lett a 8. osztály és
III. lett a 7.a osztály.
Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány tárgyjutalommal díjazta
az osztályokat.

Ebrendészeti feladatok ellátása Algyôn
Lakossági bejelentés és kérés alapján alábbiakban tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy Algyô
Nagyközség belterületén 2011.
szeptember 01. óta az eb rendé-

szeti feladatokat a Gyeviép Nkft.
látja el. A kóbor ebekkel kapcsolatos bejelentéseket a 06-62/765900-as telefonszámon tehetik meg.
Gyeviép Nkft.

kört júniusi ülésükön ismét napirendre tûzik.
Az Ovi-Sport és az Ovi-Foci
programot, illetve a megvalósításhoz szükséges pályázat benyújtását
minden bizottság támogatja.
Indokolt a gyermekek mindennapos sportoktatásának a bevezetése.
A program alkalmas arra, hogy az
óvodások elsajátítsák több labdajáték alapjait is. Az óvoda területének, udvarának bôvítési lehetôségeit a polgármester javaslatára,
az önkormányzati képviselô-testület kérésére megvizsgálják.
Emelt szintû angol, emelt
szintû testnevelés, közoktatási
típusú sportiskola, csoportbontások, tehetséggondozás – ezek jellemzik az eddigi önkormányzati
döntések nyomán az algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolát. Most
arról határoztak a képviselôk,
hogy e célok teljesüléséhez szükséges feladatokhoz igazítható a
tantárgy- és órakeret felosztás,
illetve az évi több mint 2 millió
forint többlet költség.
7 napközis csoportot alakíthat
az algyôi iskola – döntött a képviselô-testület. Ezzel javul az iskolaotthonos nevelés és oktatás feltételrendszere, illetve hatásosabban
szervezhetôek a tanórán kívüli

foglalkozások. Az ôsszel induló
tanévben az alsós évfolyamokon
várhatóan 161 napközis gyerek,
míg a felsôsök között 30 tanulószobás diák tanulmányait segítik.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola és tornacsarnok takarékos vízellátásáról is határoztak
a képviselôk, illetve módosították
az intézmény alapító okiratát.
E dokumentumban szerepel,
hogy az intézmény „általános
iskola, közoktatási típusú sportiskola (sportágai: kézilabda, futball,
úszás”, valamint szakfeladata az
„iskolai diáksport-tevékenység és
támogatás”, az „utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása”,
valamint a „máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás”.
Az önkormányzati képviselôtestület tudomásul vette az Algyôi
Zöld Diákparlament éves tevékenységérôl szóló beszámolót.
Pályázati támogatási összegekrôl is döntöttek a képviselôk, valamint megalkották a vezetékes és
rádiótelefonok használatának
szabályzatát. Áttekintették a testület lejárt határidejû határozatainak leltárát, illetve tájékozódtak
az elôzô ülésük óta történt fontosabb eseményekrôl.
A. H.
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Hirdetések

Új szolgáltatással bôvül az Algyôi Könyvtár!
Minden hónap elsô szombatján Nyílt Napot tartunk 9–13 óráig
Programok: • Kölcsönzés, netezés, fénymásolás, stb.
• Családi programsorozat
• Játszóház
• Képességfejlesztô játékok
• Sok Móka és kacagás
Idôpontok: Június 2., Július 7., Augusztus 4.
Meglepetésünk:
Kávéház a Könyvtárban
Hangulatos kerthelyiségben, finom kávéval és üdítôitalokkal
várjuk olvasóinkat, családokat és minden érdeklôdôt.
Töltsön el nálunk egy kellemes délelôttöt!
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Papír Világ
Minden, ami egy irodába, munkahelyen,
tanuláshoz kell, nálunk megtalálja!

Kedvezményes TANSZERVÁSÁR!
Kedves Szülők!
Az algyői iskola által kért tanszerek, 1–8. osztályig
egységcsomagban, kedvező áron, kényelmesen beszerezhetők Algyőn, a Papírvilág és Egészségkuckóban!
• M
 inden csomaghoz apró meglepetéssel kedveskedünk.
• Már Június 15-től felkészülten várjuk kedves
vásárlóinkat!
• Ticket Service és Sodexo beiskolázási utalványt
elfogadunk.
• Minden 2500 Ft feletti vásárlónk sorsoláson vesz
részt.
Keressen minket a Búvár utcában,
a Pagoda ABC mögött!

Elôjegyzés
csirkére!
Fehér húshibrid 2,5 kg, 440 Ft/kg
Vörös és babos húshibrid 2 kg,
540 Ft/kg
Kettôs hasznosítású 1,5 kg 610 Ft/kg
Tojó jérce 1,2 kg 710 Ft/kg
Kopasztás: 100 Ft/db
Érkezik: június 23-án, szombaton,
reggel 9 órakor
Érdeklôdni: Algyô, Berek u. 22.
Telefonszám: 06-62/267-093

„REKVIEM”
Temetkezési
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

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

Tûzifa eladó:
tölgy és bükk
Érdeklôdni:
06-20/455-72-31,
06-30/571-36-40

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt, jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése.
Telefon: 06-20/431-8503.
*
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.
*
Algyôn, 54 m2-es panellakás eladó. Telefon: 06/30 6770530
*
Algyôn, régi építésû családi ház eladó.
Telefon: 06/30 2398948

Dr. Major József
Jogosult
állatorvos

Algyô, Tápé,
Sándorfalva
külterületén jó minôségû
termôföldet
bérelnék, vásárolnék.
Elôre fizetek.
Ár: megegyezés szerint.
Telefonszám: 06-20-591-88-48

Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.
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Civil tükör

Foltvarró továbbképzés volt Algyôn

Gombocz Ági Zalaapátiból május
4–6. között immáron második
alkalommal járt Algyôn. Magyarország egyik elismert szabadgépi
tûzést oktató foltvarrója. Tavaly
már járt nálunk, akkor alapfokon
ismertette meg velünk a szabadgépi tûzés fortélyait. A hosszúra
nyúlt hétvégét ezúttal Karcagról,
Makóról, Hódmezôvásárhelyrôl,
Szegedrôl és a Vajdaságból érkezett kedves foltvarró társainkkal
töltöttük.

Aranycím
Gálné Ildikónak
A Magyar Kéz
mûves Remek díj
aranycímet nyert
Gálné Nagy Ildikó
algyôi szônyegszövô, népi ipar
mûvész.

Idén a Faluház adott helyet a
foglalkozásunknak. Kényelmesen
elfértünk 14-en a Faluház emeleti
klub termében. Mindenki hozta a
varrógépét, egyéb foltvarráshoz
szükséges eszközét és textiljeit.
Elsô nap a szabadgépi tûzés
második lépcsôfokára léptünk. Ez
alkalommal bonyolultabb mintaelemeket rajzoltunk elôbb a
papírra, majd a varrógép segítségével az anyagra. A nap végére
ugyan elfáradtunk, de mindenki
nagy lelkesedéssel tért haza a sok
szép tûzés mintával.
Második nap Ági, Fúzió címû
alkotásának elkészítési technikáját
mutatta be nekünk. Nagyon izgalmas feladat elé álltunk. Íves textilcsíkokat varrtunk egymás mellé.
Majd színes ferdepántok, érdekes
fonalak és organza felhasználásával díszítettük. Ekkor jött a nagy
attrakció. Köröket és más egyéb
síkidomokat vágtunk ki az összevarrt anyagokból. Ezeket áthelyeztük, majd bevarrtuk az új
helyükre. Ekkorra már mindenki
elfáradt. Házi feladatnak már
csak a szabadgépi tûzés maradt
hátra. Ami nagy munka lesz, mert
nem csak megvarrni, de kitalálni,
megrajzolni is kell a tûzés mintákat.
Az algyôi foltvarrók elkészült
Fúzió faliképeit a szeptemberben
nyíló kiállításon tekinthetik meg
az érdeklôdôk.
Ezúton szeretném megköszönni a Faluház dolgozóinak a
terem berendezését, és türelmét,
ahhoz, hogy szombat, vasárnap
– késô délután is – rendelkezésünkre álltak.
Izbékiné Cseuz Gabriella
és az Algyôi Foltvarrók
Köre tagjai
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Kecskeméten járt az Algyôi Foltvarró Kör
Idén második alkalommal látogattunk el a Kecskeméti Regionális Foltvarró Kiállításra és Találkozóra. Nagy sajnálatunkra ez
alkalommal az Algyôi Falunapokra esett ez a találkozó. Így
kénytelenek voltunk megosztani
a csapatot. Csoportunk egy része
helytállt a Szabadidô Központban. Hálás köszönet ezért nekik.
A csoport másik része pedig ellátogatott a kecskeméti kiállításra.
Ezúttal a Pegazus Transzfer
jóvoltából kényelmesen, gyorsan
odaértünk. A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban
gyûlt össze a népes foltvarró
sereg. Sokan érkeztek a délalföldi városokból és voltak, akik
határon túlról is ideutaztak.
Belépve a találkozó helyszínére,
a nagy nyüzsgéstôl szinte megszédültünk. Több száz lány, asszony,
idôsebb, fiatalabb beszélgetett az
aulában. A regisztrációs pultnál a
helyi foltos lányok sok szeretettel
fogadtak bennünket. A bejelentkezést követôen megtekintettük az
emeleten berendezett kiállítást.
Szebbnél szebb, igényesen kivitelezett, ötletes alkotást vehettünk
szemügyre. Láttunk hatalmas ágytakarókat, aprólékosan kidolgozott faliképeket, gyönyörû táskákat és egyéb textilbôl, foltvarrással
készített apróságokat.
Helyet kaptak ezen a rendezvényen a foltvarrással kapcsolatos
termékeket forgalmazó kereskedôk
is. Itt kedvünkre válogathattunk a

bôséges árukínálatból, gyönyörû
méterárut, rövidárut, foltvarrós
kellékeket csodálhattunk meg.
Miután mindegyikünk átböngészte a gazdag kínálatot, visszatértünk a helyünkre. A kecskeméti foltosok süteménnyel,
szendviccsel, innivalóval kedveskedtek az idelátogatónak. A kis
pihenô után körbejártunk és
megcsodáltuk a többiek foltvarrással készült tárgyait. Ötletet
merítve a következô találkozóig.
Nagy meglepetésünkre egy fiatalember bámulatos alkotásait csodálhattuk meg, aki néhány
hónapja kezdett a foltvarrással
foglalkozni.
A programot színesítette, hogy
aki elhozta a saját maga készített
foltvarrott alkotását, be is mutathatta, mesélhetett a készítésérôl.
A csoportunk egy újabb technikát
tanult a kiállítást megelôzôen.
Ugyan nem beszéltük meg, szinte
mindegyikünk elkészítette a maga
kis hullám szövött táskáját. Ezeket
nagy büszkeséggel be is mutattuk.
Még egy utolsó kört tettünk a
vásáron, megszemléltük a tömérdek mennyiségû textilt. Nagy
szívfájdalommal hagytuk ott a sok
méterárút, gyönyörû cérnákat.
Elbúcsúztunk az új és régi foltos
ismerôsöktôl.
Jövôre újra szeretnénk ellátogatni teljes létszámmal erre a jeles
foltvarrós rendezvényre.
Algyôi Foltvarrók Köre:
Izbékiné Cseuz Gabriella

Országos negyedik a Booming Dance
A pestszentlôrinci sportkastélyban
rendezték meg május 6-án a 15.
Országos Modern Tánc Bajnokságot, amelynek amatôr gyerek kategóriájában a Booming Dance Club
4. helyezést ért el. Koltai Enikô tanít-

ványai a képen látható csapattal
indultak a megmérettetésen. Balról
jobbra – felsô sor: Bangó Alexandra,
Kis Fanni, Vágó Angéla; középsô sor:
Tóth Vanessza, Kalusi Éva; alsó sor:
Kiss Linett, Vágó Natália, Kovács Enikô.
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Visszaemlékezés
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (11.)
Gergely Mihályné Czékó Klára: „A sárra emlékszem – túl a Tiszán volt a téesz-iroda”
Augusztusban zárjuk az adatgyûjtést. De addig 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 a nyolcadik ikszbe
lépô Gergely Mihályné Czékó Klárát kérdeztük, s válaszainak egy
részletét közöljük.

A kötelezô beszolgáltatások rossz emlékû helye – túl a Tiszán.
– Apukám bognár mester volt: a
mûhelyét itt, ezen a telken rendezte be, ahol a mai napig lakom,
immár 80 éve. Kései gyerekként a
családi történetekrôl kevesebbet
meséltek nekem, mint a nôvéreimnek. Így például arról is keveset
tudok, hogy a szüleim miként
ismerkedtek meg, de az bizonyos
1919-ben esküdtek, én 1932-ben
születtem, és még abban az évben
Irmából beköltöztek a faluba. Már
fiatalasszony voltam, amikor idegenek jöttek és leltároztak. Ezzel
„államosítottak”, vagyis apukám
ugyan továbbra is a saját telkén,
de már nem a saját bognár
mûhelyében dolgozott. És kis idô

múlva pedig a mûhely berendezéseit is kivitték a tangazdaságba,
amit valahol a vasútállomás környékén rendeztek be. Apukám
oda járt dolgozni, de nem számított téesz tagnak. Anyukám pedig
mint háztartásbeliként varrással
egészítette ki a konyhapénzt –
idézi a múltat Gergely Mihályné
Czékó Klára. Elismeri: gyerekkorában anyagilag stabilizálódhatott
a család, mert a három lányuk
közül, csak neki tudták a taníttatását fizetni: 4 polgárit végezhetett
a szegedi Margit – ma Gutenberg
– utcai iskolában, aztán pedig –
1947-ben – egy évig gyors- és gépírói tanfolyamra járt Mayer Lujzá-

Az algyôi községházán dolgozott 1957-ben: (balról jobbra – állnak) az irmai tanító,
Török István, Boldizsár Ferenc, Fekete Mária, Berta Sándor, Paulisz Béla, Farkas
Vilmos; (ülnek) Barnáné Papp Piroska, Pászti József, Süli Józsefné Barát Julianna.

hoz a Horváth Mihály utcába.
Ennek köszönhette, hogy adminisztrátorként dolgozhatott. (…)
„Sztálin utca 3./a” – olvasható
Gergelyné munkakönyvében az
elsô, 1949-ben elfoglalt munkahely, az Algyôi Földmûves Szövetkezet címe. Onnan „telepi adminisztrátorként” a Csongrád Megyei
Terményforgalmi Vállalat telephelyére került. A kötelezô beszolgáltatások idejét is átélte: azt mondja
a búzát, kukoricát beszolgáltató
gazdának fölírták a nevét, a termény fajtáját és súlyát, majd csekkel, késôbb készpénzzel fizettek
neki a központilag megállapított
összeget. Ott várakozva már nem
zúgolódtak a gazdák, legfeljebb
akkor, ha hosszú sort kellett kivárniuk. (…) Átszervezés miatt 1957ben munkanélküli lett: 260 forintot kapott.

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

Az algyôi községi tanács végrehajtó bizottsága (állnak – balról jobbra) Farkas
Vilmos, Varga Ferenc, Pászti József, Boldizsár Ferenc (tanácselnök), Juhász István;
(ülnek) Pósa András, Urbán Béláné, Berta Sándor…
– A sárra emlékszem: túl a
Tiszán volt a téesz irodája, ahol
1957 áprilisában helyeztek a terményfölvásárlótól. Csak pár
hónapot dolgoztam ott, aztán
visszakerültem a terményfölvásárlóhoz: túl a Tiszán alakították ki
az új átvevôhelyet, én is ott dolgoztam. De 1962-ben megszüntették a kötelezô beszolgáltatást,
így egyre kevesebben hozták oda
a terményt, bezárták a telepet, én
pedig 1963-ban az algyôi tanácsházára kerültem: a téeszektôl
messzire kerültem, adóügyekkel
foglalkoztam 28 éven át. (…)
Lapunk 2011 júniusi számában kezdtük sorozatunkat: a 85

idôt. Februárban a 85 éves Kapronczai András mesélt. Márciusban Bakosné Fekete Mária engedett bepillantást emlékeibe.
Legutóbb áprilisban Lakatos
Mihály vendégei voltunk. Hamarosan zárjuk sorozatunkat, de
augusztusig 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)!
Ú. I.
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
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GYEVI PATIKA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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

Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Június 11–15-ig 8,00–12,30
Június18–22-ig 12,30–16,30
Június 25–29-ig 8,00–12,30
Július 02–06-ig 12,30–16,30
Július 09–13-ig 8,00–12,30

Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

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

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.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Június 11–15-ig 12,30–16,30
Június 18–22-ig 7,30–12,00
Június 25–29-ig 12,30–16,30
Július 02–06-ig 7,30–12,00
Július 09–13-ig 12,30–16,30
Július 02-tôljúlius 13,-ig Dr. Kálmán Antónia szabadságon lesz.
Dr. Tóth Mária helyettesíti !!! Telefonszám: 62/267-909, 06-30/249-5708

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
rendelése minden héten

Hétfô,szerda 12,30 órától 16,30 óráig ( délután)
Kedd, csütörtök, péntek 07,30 órától 11,30 óráig ( délelôtt)

AZ ISTEN SZERETET
Az ô akarata az, hogy egészséges légy !

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

Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl !

Dr. Molnár Mária

Adj lehetôséget magadnak, és
Gyere el Isten szent jelenlétébe,
Ahol imádkozunk a gyógyulásodért.

csecsemô és gyermekszakorvos
Rendel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
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

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

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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IX. Algyôi Repüléstörténeti Emléknap,
Hôsök Napja és Családi Gyermeknap
Az algyôi hagyománnyá vált családi gyermeknapot a szabadidôközpontban idén május 27-én
tartottuk.

Meghazudtolva az elôrejelzéseket gyönyörû, napsütéses idô kedvezett a programoknak. Intézményünk sátránál arcfestéssel, lufi
hajtogatással, mézeskarika fûzés
sel, szélforgó készítéssel, hajfonással vártuk a gyerekeket, akik
jöttek is lelkesen.
A mozgékonyabbak a kétféle
ugráló várban vezethették le fölös
energiáikat, a bátrabbak pedig a
mászófalon tehették próbára
ügyességüket.
Egyesített Szociális Intézmény
dolgozói
*
Ezen a napon, a tradíciókat követve,
a repülés algyôi áldozataira is emlékeztünk, megkoszorúztuk emléktáblájukat. Az algyôi repülés emlékeit Palotai Jenô nyugállományú
ezredes, a MATASZ Csongrád
megyei elnöke idézte föl. Az ünnepségen közremûködött a csanádpalotai fúvószenekar és az Elsô Királyi
Hagyományôrzô Egyesület.
A koszorúzást követôen a gyerekeket szórakoztatta a színpadon a
Kócbabák Bt. bábelôadása és a
Jaffa Trió gyerekmûsora. Az Algyôi
Kerecsen Egyesület jóvoltából
pedig akadálypályán mérhették fel
ügyességüket az arra vállalkozók.
Délután kezdôdött el a Mandula Színház Alapítvány által

Köszönet a falunapi segítôknek
Köszönjük a GYEVIÉP NKft-nak a
rengeteg segítséget és munkát, a
GYEVITUR Kft-nek az együttmû
ködést és az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesületnek a terület biztosítását és az éjszakai ôrzést!
Köszönjük a Fôzôverseny 3 tagú
zsûrijének – Barta Lászlónak, Horváth Zoltánnak és Nacsa Józsefnek – a

derekas helytállást, a kitartó kóstolást és a 25 benevezett étek értékelését.
Köszönet a Lovasklub kocsisainak, hogy fogaton hozták-vitték a
vendégeket, valamint Zánthó Emilnek, hogy a kisbusszal a résztvevô
közönséget szinte egésznap odavissza szállította.

immár második alkalommal
szervezett vitézi találkozó, ezúttal elsôsorban honfoglalás kori
és középkori bemutatókkal és
több látványos párviadallal, csatával. A Szegedi Fegyház és Börtön 3-as objektuma kutyás csoportjának bemutatója is nagy
sikert aratott, a programot pedig

a Balkán Fanatik élô koncertje
zárta.
*
Köszönjük a GYEVIÉP NKft.-nak
a segítséget és munkát, a GYEVITUR Kft-nek az együttmûködést
és az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesületnek a terület biztosítását
és az éjszakai ôrzést!

„Algyô, az én falum”

A Gyevi Art Kulturális Egyesület
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). 1 alkotással bárki nevezhet, korhatári megkötés nincs,
azonban a pályázat terjedelme
maximum 3 gépelt oldal lehet.
Díjazás: I., II., III. díj névre
szóló gravírozott toll
A pályázat 2012. szeptember
1-ig folyamatosan beküldhetô az
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi
Lajosné, 6753 Szeged, Éva u. 14.
2. kategória: kézmûves alkotások (rajz, festmény, kép, üvegfestés, varrás, fafaragás, szövés,
fonás, kerámia, tûzzománc,…stb)
1 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 kézmû
ves 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 u. 5.) vagy az algyôi könyvtárban (Algyô, Kastélykert u. 63.)
Az eredményhirdetés és a pályamunkák kiállítása az Algyô Napja
rendezvénysorozat keretében lesz.
GYAKE
Tollforgatók Köre
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Mi? Hol? Mikor

Házhoz megy a Könyvtár
Új szolgáltatással
szeretnénk kedveskedni olvasóinknak. Az egyre
növekvô igény
miatt mozgó könyvtári szolgáltatást vezettünk be mindazok
részére, akik idôs koruk vagy
egyéb akadályozottság miatt nem
tudnak kimozdulni otthonról. Ha
igényben kívánják venni az ingyenes szolgáltatásunkat, kérjük,

telefonon jelentkezzenek, hogy
milyen könyveket szeretnének
olvasni, illetve mikorra kérik a
kiszállítást!
Reméljük, új szolgáltatásunk
még több olvasónknak könnyíti
meg a könyvtárhasználatot!
Telefonszámunk: 62/517-170
E-mail címünk: bibl@algyo.hu
Nyitva tartás: h.–p.: 9–12;
13–18 óráig
Adél és Noémi

Ismét miénk lesz az algyôi Fô tér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
augusztus 25-én (szombat) 17–20
óra között ismét megrendezi az
immár hagyományossá vált „Miénk
a tér” elnevezésû III. térfoglaló kavalkádját Algyô Fô terén, a szökôkútnál.
Várja mindazoknak a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek,
csoportoknak, fiataloknak és idôseknek a jelentkezését, akik dallal, tánccal, zenével, verssel, vagy
más produkcióval szeretnék megmutatni magukat.
A téren lehetôséget nyújtunk
kézmûves termékek kiállítására,
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Szeretnénk hagyományt teremteni azzal is, hogy a közönség által
legjobbnak ítélt produkciót egy,
az Alkotók Köre által készített
alkotással díjazzuk.
Valamennyi csoport és egyéni
fellépô a részvételrôl emlék-ajándékot kap.
Részvételi szándékát augusztus
1-jéig az alábbi elérhetôségeken
jelezheti:
Ménesi Lajosné – telefon:
06-30/254-4632; e-mail: mjuszti@
gmail.com illetve: Algyôi Könyvtár
– Tel: 62/517-170; e-mail: bibl@
algyo.hu

Novelláskötettel jelentkezik
Szilágyi Perjési Katalin
Tavaly az Ünnepi Könyvhét alkalmából jelent meg Szilágyi Perjési
Katalin, Aranykalitka címû kisregénye. Idén novelláskötettel
jelentkezik a szerzô, melybe az
utóbbi három év legsikeresebb
novelláiból válogatott.
A kötet címe Mackó Úr repülni
akar, bemutatója a Szegedi Bálint
Sándor Mûvelôdési Ház szervezésében június 14-én (csütörtökön) 19:30 órakor lesz. A belépés
díjtalan. A helyszínen a kötet
megvásárolható.

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
JÚNIUS 11. (hétfô) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 15. (péntek) 9–12 óra: Ruha – és vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 26. (kedd) 9–11 óra: Vegyes, apró iparcikk vásár.
JÚNIUS 29. (péntek) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 2. (hétfô) 9–11:30 óra: Ruha – és vegyes iparcikk vásár.
JÚLIUS 6. (péntek) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
*
Termékbemutató A FALUHÁZBAN:
JÚNIUS 15. (péntek) 9–13 óra: Termékbemutató az emeleti klubteremben.
*
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-tôl 11 óráig a Faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka.
*
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9-tôl 12 óráig a Faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, ajándéktárgyak vására!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚNIUS 13. (szerda) 17 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának találkozója a Faluház elôcsarnokában.
JÚNIUS 15. (péntek) 19 óra – Nosztalgia buli élô zenével.
Zenél a MrShame.
JÚNIUS 21. (csütörtök) 18 óra – a FOLKHÍD nemzetközi néptánc fesztivál
gálamûsora. Fellépnek temesvári, mezôtelegdi és török néptáncegyüttesek.
JÚNIUS 23. (szombat) 15 órától – Napforduló Ünnep. Szent Iván-éj a Tájházban.
JÚNIUS 25–29 (hétfô-péntek) – Lovastábor.
JÚNIUS 29. (péntek) 18 óra – ÖBK vezetôségi ülés.
JÚLIUS 2–6. (hétfô-péntek) – Hétfô-péntek Tábor I.
JÚLIUS 9–13. (hétfô-péntek) – Hétfô-péntek Tábor II.

Kézmûves kirakodók kerestetnek
az algyôi Anna-napi búcsúba
Kézmûveseket, népmûvészeket,
népi iparmûvészeket várnak a
szervezôk a július 29-én (vasárnap) megrendezendô algyôi
Szent Anna-napi búcsú kézmûves
kirakodóvásárába!
A jelentkezôk a Tájháztól a
templomig terjedô útszakaszon
(Kastélykert utca) állíthatják fel
sátraikat. A területet az algyôi
önkormányzat térítésmentesen
biztosítja a színvonalas kézmûves

Napforduló ünnep
Június 23-án ismét lesz a Napforduló Ünnep – Szent Iván-éj a Tájházban! A rendezvény délután 3
órakor az Ének Szent György vitézrôl címû zenés bábjátékkal veszi kez-
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detét, ami igazi vásári hangulatot
ígér. Zenél majd az Ördögfû zenekar
és több gyermekprogrammal várjuk
az érdeklôdôket, s nem maradhat el
a hagyományos tûzugrás sem!

termékeket árusítók részére.
A résztvevôknek a sátrat, asztalt
és széket maguknak kell biztosítani, áramvételezési lehetôség
nincs.
A helykijelölés idôpontja:
július 26. (csütörtök) 9 órától kezdôdik a Templomnál.
Jelentkezés: Algyô Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Molnár Lajos, telefonszám: 62/517-517.

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.

