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Sikeres településfejlesztés – az elmúlt év beruházásait értékeli a polgármester
Tisztelt Algyôiek!
A múlt évhez hasonlóan az Algyôi
Hírmondó októberi számában szeretnénk tájékoztatást nyújtani a lakosságnak, hogy az elmúlt egy évben milyen
beruházások, projektek, pályázati le-

hetôségek valósultak meg településünkön. A község vezetésének továbbra is
legfontosabb célkitûzése a közpénzzel
való átlátható és hatékony gazdálkodás.
A végrehajtott beruházások az itt élôk
életkörülményeinek javítását, egy élhetô

A Vízügyi Építési Alapból finanszírozott munkák
Csomópont felújítások, mérôórák
felszerelése, szennyvíztisztító telepen technológia korszerûsítés
Költség: 25 millió Ft
A szennyvíztisztító telep szennyvízhez adagolt levegô befúvó rend-

szere üzemképtelenné vált, sürgôs
cserét kellett végrehajtani. Mivel a
telep elektromos energia felhasználásának 55%-át teszi ki a rendszer
mûködése, ezért egy korszerû, új
légbefúvó rendszert építettünk be.

és szép település, közös otthonunk, Algyô
fejlesztését szolgálja. Természetesen munkatársaimmal a kiírt európai uniós és
haza pályázatok folyamatosan figyelemmel
kísérjük, és a felhívásokra lehetôségeinkhez mérten benyújtjuk elképzeléseinket.

Alábbiakban a 2011/2012. év fontosabb beruházásainak összesítését, az
elmúlt egy évben végzett jelentôsebb
projekteket mutatom be a kedves Algyôieknek.

A fürdô elôtti park és parkoló
kialakítása

Szabadtéri fintess park

A Borbála fürdô látogatottságának
növekedése miatt igény merült fel
a fürdô elôtti parkolók bôvítésére.
A bôvítéssel egyidejûleg a közvilágítási hálózatot is fejlesztettük.
Költség: 38 millió Ft
A „Téglagyári tó” rekultivációja
után a környezet szépítése is megtörtént. Ebbe a gyönyörû környezetbe illesztve készült el – a Képviselô-testület jóváhagyása után
– egy minden igényt kielégítô fitnesz park. A 8 mozgásfejlesztô eszköz minden izomcsoport fejlesztésére, átmozgatására alkalmas,
ugyanolyan eszközök találhatóak
itt, mint egy beltéri edzôteremben.
A mozgásban elfáradt sportembereknek nyújt pihenést a tó partjára elhelyezett 3 új pad is.
Bekerülési költség: 7,2 millió Ft.

A Téglagyári tónál járdaépítés és fásítás
Nyári intézményi felújítások

Az Önkormányzat intézményeinek és létesítményeinek mûszaki
állapotfelmérése minden évben
megtörténik. Az intézményekben
folyó tevékenységhez igazítva, az
ott foglalkoztatottak zavarása nélkül, a nyári iskolai, óvodai, bölcsôdei szünetekre idôzítve állagmegóvást hajtottunk végre.
Tetôjavításokra, az esôcsatorna
rendszerek hibáinak kijavítására,
tisztasági festésekre, udvarrendezésre, füvesítésre ilyenkor van
lehetôség.

A 2011. évben rekultivált Téglagyári tó további fejlesztését hajtotta végre az Önkormányzat, a tó
köré térburkolatos járda, közvilágítási hálózatot alakított ki, pado-

kat és hulladékgyûjtôket helyeztek
ki. A terület fásítása is elkezdôdött:
szomorúfûz, és nyírfa telepítésével.
Költség: 13,8 millió Ft
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Lovaspálya kialakítása
Az algyôi lovas élet fejlôdéséhez
elengedhetetlenül szükség volt egy
állandó lovas pálya kialakítására.

A pálya elkészült, melyet az Algyôi
Lovas Napokon avattunk föl.
Költség: 23 millió Ft
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Járdaépítési program (2,5 km hosszan)
Az Önkormányzat folytatta az
elôzô évben megkezdett járda felújítási programját, melyhez az
alapanyagot a tavaly létrehozott
térkô-elem gyártó üzem szolgáltatta. Megújult: a Téglás utca Bartók Béla és a Lagúna köz közötti
szakasz páros oldala, aTéglás utca
Hóvirág és a Géza utca közötti
szakasz páratlan oldala, valamint
a Vásárhelyi utca Fûzfa sor és a
Halászcsárda közötti szakasz páratlan oldala.
Költség: 30 millió Ft.

A Borbála fürdô csurgalék víz elvezetés
A Borbála fürdô fejlesztése, korszerûsítése miatt szükség volt a használt
vízelvezetés bôvítésére. A projekt
megvalósításakor új, 300 milliméter

átmérôjû csôvezetéket fektettünk
le, mely a fürdô csurgalék vizét juttatja el a Szénasági csatornába.
Költség: 75 millió Ft.

10 db hirdetôtábla
a buszmegállókban
A buszmegállókban levô hirdetôtáblák elhasználódtak, cseréjük
szükségessé vált.
Költség: 550 ezer Ft.

A Bartók Béla utcai játszótér járda építése és a közvilágítás bôvítése
Útfelújítások (Szüret utca, Berek utca, Rodostó utca)
Az Önkormányzat az elôzô évben
megkezdett útfelújítások folytatása mellett döntött, a legrosszabb

állapotú utcák úttest burkolata
helyére került új aszfaltréteg.
Költség: 44 millió Ft.

A Bartók Béla utcai játszótéren levô
járdát sok iskolás használja az új
iskola megközelítésére, ezért a járdát meg kellett hosszabbítani a
Tiszavirág utcai gyalogátkelôhely-

hez. A járda biztonságos használatához szükség volt a közvilágítás
bôvítésére, a tér új kandeláberes
világítást kapott.
Költség: 2,6 millió Ft.
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Belterületi fásítás
A közterületen álló fák nemcsak
esztétikai célokat szolgálnak,
hanem egy település „tüdejét”
adják. Az Önkormányzat elkötelezte magát, hogy minden évben
újabb és újabb fák telepítésével
járul hozzá a levegô minôségének
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Sátorhely kialakítása

javításához. Ennek az elkötelezettségnek köszönhetôen a Piac téren,
a Bartók Béla és a Sirály utcán, a
Szabadidô Központ területén, a
Sport utcában, illetve a Borbála
fürdôben történt fapótlás.
Költség: 2 millió Ft.

Pályázati forrás felhasználásával a
Szabadidôközpont területén minden igényt (víz, elektromos vétele-

Virágosítás a település-kapuk környezetében
és a Bartók Béla utcán

zés, szennyvíz - elvezetés) kiszolgáló sátorozó helyeket alakítottunk ki.
Költség: 1,4 millió Ft.

Kastélykert utca 106. számú ingatlan felújítása
Alkotóházat avatott Algyô, hiszen
az Önkormányzat által megvásárolt Kastélykert utca 106. számú

ingatlan a felújítás befejezése után
az algyôi alkotók közös munkáját
szolgálja. Költség: 25 millió Ft.

Ifjúsági Klub

Az Önkormányzat a település fiataljai számára a Könyvtár udvarában álló épületszárnyban egy felújított ifjúsági klubot alakított ki.
A település képének kialakításakor
felmerült, hogy ne csak a szokásos
helyeken legyenek virágok elhelyezve, hanem a településre érkezô már az Algyô helységnév tábla
mellett színes virágokkal találkozzanak. Ennek köszönhetôen a
Kastélykert utcán, a Téglás utcai
körforgalomnál, valamint a Vásárhelyi utcán is virágszigeteket alakítottunk ki. A Bartók Béla utcán
két helyen is ilyen szigetekben
gyönyörködhetünk.
Költség: 500 ezer Ft.

A nyílászárók cseréje, festés, mázolás, burkolás elvégzése után a
berendezés is megújult, új eszközök
is beszereztek. Költség: 1 millió Ft.
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Lôtér
Az Önkormányzat a megalakult
Algyôi Lövész Klub részére kialakította az új lôteret, melyet a
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Gyermekkert építése

fiatalok és idôsebbek is szívesen
használnak az átadás óta.
Költség: 1,3 millió Ft

Polgárôrség részére autó vásárlása

Az Önkormányzat a Polgárôrség
részére a szolgálat ellátásának javítása érdekében egy SUZUKI SX4

típusú autót vásárolt. Költség:
2 millió Ft.

A Szivárvány Óvoda nagymértékû
fejlesztésének köszönhetôen új
készségfejlesztô térrel bôvült, ovifalu – gyermekkert kialakítása történt meg. Ennek részeként bolt,

posta, templom, kemence, madárbarát sarok szolgálja az apróságok
készségfejlesztését.
Költség: 6,6 millió Ft.

Kedves Algyôiek!
Hiszem, hogy a további fejlesztésekkel
Algyô a jövôben is szép és tartalmas
település lesz.
Bízva az emberek jó szándékában,
a közösség erejében, kérem továbbra is

támogatásukat közös munkánkhoz: a
„Szeretem Algyôt!” program további
folytatásához!

Tiszavirág utcai leállósáv kialakítása
Az Önkormányzat az új iskola mellett a közlekedés biztonságosabbá
tételéhez 70 méteres hosszban a

Tiszavirág utcai útburkolat mellé
leállósávot alakított ki.
Költség: 1,3 millió Ft.

Herczeg József
polgármester

Algyõi Hírmondó

Algyô napja – ünnepségek a 15. jubileumon
Gyermekkert avatás, koszorúzások, kitüntetések

Algyô napját, azaz az önkormányzatiság, a Szegedtôl 15 éve október
1-jén visszaszerzett önállóság ünnepét idén szeptember 28-án tartotta a nagyközség polgársága.
Gyermekkert avatásával a Szivárvány Óvodánál kezdôdött Algyô
napjának idei ünnepe. A szeptember 28-án tartott megemlékezésen
a volt Fehér iskola épületénél megkoszorúzták Fehér Ignác emléktábláját, majd a tisztelet virágait
helyezték el a nagyközségi temetôben a Hôsök, a díszpolgárok és
az ismeretlen katona sírjánál.
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete ünnepi
ülést tartott a Faluház színháztermében. Az ünnepséget Algyô
polgárai közül is számosan megtisztelték jelenlétükkel. Herczeg
József polgármester ünnepi köszöntôjét követôen, ünnepi mûsor
keretében adták át az önkormányzati kitüntetéseket és díjakat.
Ozsváth Lászlóné
„Algyô Nagyközségéért”
kitüntetett
„Algyô Nagyközség Képviselô-testülete a 2012. július 25. napján
megtartott soros zárt ülésén a
290/2012. (VII.25.) Kt. határozat
értelmében OZSVÁTH LÁSZLÓNÉ úrhölgynek Algyô nagyközségben az oktató-nevelô munka
területén végzett kimagasló szakmai tevékenységéért „ALGYÔ
NAGYKÖZSÉGÉRT” kitüntetést
adományoz”. A bejelentést laudáció követte, melybôl kiderült: Ozsváth Lászlóné Kecskés Valéria – Valika Szolnokon született, majd
késôbb szüleivel Algyôre költözött.
Általános iskolai tanulmányait Algyôn és Szegeden végezte, késôbb
ott ismerkedett meg élete párjával:
Lászlóval.
A gyermekek iránt érzett szeretete már az érettségit követô nyáron az Algyôi Napközi Otthonos
Óvodába vezérelte. Elsô munkahelyén ebben az évben töltötte a
30. évet, de életútját a folyamatos
képzés és tanulás jellemzi.
Valika az óvodapedagógusi pályát, hivatás - szeretetbôl választotta, de a gyermekek szeretetén
kívül nagy gondot fordított a jó

munkahelyi közösség kialakítására.
2003-ban sikeres Vezetô óvodapedagógusi Szakvizsgát tett. Fontos számára a minôségi munkavégzés, melyet a kollégáktól is
elvár. Kész az innovációk befogadására és alkalmazására, mely a
mai kor vezetôi számára elengedhetetlenek.
Folyamatosan kutatja a pályázati lehetôségeket és igyekszik tudása
legjavával szabadidejét sem kímélve az óvoda fejlesztése, a pedagógiai munka színvonalának emelése
érdekében elkészíteni azokat.
2008. óta a Szivárvány Óvoda
vezetôjeként lelkiismeretesen, jó
célokra törekedve a társadalmi
változásokat figyelemmel kísérve
végzi vezetôi munkáját. Kiemelt
feladatának tekinti a különleges
gondozást igénylô és tehetséges
gyermekek megsegítését.
Vezetôi munkája és az általa
vezetett kollektíva szakmai tevékenységére garancia a Kiváló Referencia intézmény cím, melyet
három éve nyert el az intézmény.
16 éve tagja az Algyôi Nôegyletnek, a vezetôség tagjaként,
munkájával, ötleteivel segíti a közösséget, hozzájárul az egyesület
színvonalas tevékenységéhez.
A múlt tiszteletét és szeretetét a
szüleitôl és a nagyszüleitôl tanulta,
az emlékeket ma is mélyen ôrzi
szívében.
Személyiségében, hûen tükrözôdnek Váci Mihály szavai: „És
érezzék egy kézfogásból rólad,
hogy Jót akarsz és Te is tiszta jó
vagy, s egy tekintetük elhitesse
véled, hogy szép dolgokért élsz - és
érdemes élned…”
Alkotói díjas: népszínház
és újságíró
„ALKOTÓI DÍJ” kitüntetést adományozott önkormányzat a MÓRA
FERENC NÉPSZÍNHÁZ közösségének „Algyô nagyközség kulturális életében betöltött kimagasló
tevékenysége és az élô anyanyelvi

kultúra határainkon túli magyarság részére történô közvetítéséért”.
A méltatás kiemelte: az algyôi
Móra Ferenc Népszínház, amelyet
az Algyôi Faluház fogadott be, helyet és mûködési feltételeket biztosítva számára, 1998. március
14-én alakult. Avatóbeszédet Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének akkori elnöke mondott,
de ott „bábáskodott” a Népszínház
megszületése körül Bíró Zoltán és
Pozsgay Imre, Tóth Károly és az
Ötágú Síp Kulturális Egyesület is.
Az alakulás esztendejében Gárdonyi Géza: A lámpás címû színmûvével kezdôdött a bemutatók
sora. Az elôadás szereplôi ekkor a
Szabadkai Népszínház és a Szegedi Nemzeti Színház színészei voltak, a darabot Sinka Károly érdemes mûvész rendezte. A népszínház
mûvészeti vezetôjévé Kátó Sándor
színmûvészt nevezték ki, aki 1972ben végzett a marosvásárhelyi
Szent-Györgyi István Színmûvészeti Akadémián. Harminc éves
színészi pályája során több színház
társulatának (Sepsiszentgyörgy,
Temesvár, Budapesti Nemzeti
Színház, Szegedi Nemzeti Színház,
Szabadkai Népszínház) volt tagja,
számos magyar filmben szerepelt.
Az idôk folyamán a Népszínház
szereplôgárdája megváltozott: a
kôszínházi „profi” színészek helyét
átvették olyan tehetséges, nem
hivatásos elôadók, akik szabadidejüket áldozzák azért, hogy az
újabb és újabb elôadások a megszokott színvonalon kerüljenek a
közönség elé.
A Móra Ferenc Népszínház
hazai tájelôadásait általában Algyôhöz közeli településeken tartja,
illetve a Duna-Körös-Maros-Tisza
Euro-régión belül. Az utóbbi évek-

ben szoros kapcsolat alakult ki a
temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház és a Móra Ferenc
Népszínház között, hiszen az algyôi
társulat képes felvállalni azt, amit
a nagy díszleteit mozgatni képtelen
temesvári színház nem: ellátja a
Temesség magyarlakta településeit tájelôadásokkal. A társulat
2005-ben Csongrád megyei alkotói
díjat kapott.
A Népszínház hiánypótló szerepet vállal, amennyiben a magyar
vidék és a határainkon túli, magyarlakta területek színházigényét
próbálja kielégíteni mûvészi fokon,
rangos szerzôk közérthetô mûveinek közérthetô módon való bemutatásával. Elemi célkitûzése a
Kárpát-medence szórvány magyarsága felé történô élô, anyanyelvi
kultúra közvetítése. 2007-ben a
Népszínházat segítendô megalakult a Móra Ferenc Népszínház
Közhasznú Egyesület.
Az utóbbi években a Temes megyei turnék mellett barcasági tájolások jellemezték leginkább a
Népszínház határon túli munkáját,
melyek megvalósításában a Brassói
lapok Alapítványával mûködik
együtt.
ÚJSZÁSZI ILONA „Algyô nagyközség múltját feltáró, jelenét dokumentáló munkája elismeréseként” vehette át az „ALKOTÓI
DÍJ” kitüntetést. A döntés indoklásában elhangzott: Lapcom Kft.
Délmagyarország Kiadó újságíró
fômunkatársa korábban: újságíró,
rovatvezetô, mellékletszerkesztôként, a Délvilág szerkesztôségvezetôjeként, a Délmagyarország
hír- és információs rovatának vezetôjeként dolgozott.
Folytatás a következô oldalon!

A tartalomból
Ülésezett a képviselô-testület ..................................................... 7., 8. oldal
Kézilabdásaink jelentik .................................................................. 10. oldal
Anyakönyvi hírek ........................................................................... 11. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................ 13. oldal
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Algyô napja – ünnepségek a 15. jubileumon
Gyermekkert avatás, koszorúzások, kitüntetések

Folytatás az elôzô oldalról!
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Szegedi Egyetemi Kiadó és
Médiacentrum vezetôje, az universitas szóvivôje. Csongrádon született
Újszászi Ilona, családjával tíz éve
Algyôn él, az Algyôi Hírmondó szerkesztôbizottság tagja. Újságíróként
minden mûfajban ír és kipróbálta
magát, alkalmanként rádiós és televíziós mûsorokat is készített. Több
országos újságíró pályázaton nyert
elsô, második helyezést. Sikeres pályázatíró, számos média-projekt
magvalósítója. Tanári diplomája
kézhezvétele óta tanít: az egyetemen
újságírást, politológiát hallgattak
nála a diákok. Közremûködött az
újságíró egyetemi szak kidolgozásában, majd a szociológus szakos
hallgatók képzésében.
Publikációi a megyei lapok hasábjain mindig nagy sikert és olvasottságot értek el. Kiemelkedô
helyi kutatómunkát folytatott és
folytat: Algyô visszaszerzett önállóságát követôen feldolgozta az
önálló önkormányzati létet, a település életét, közösségeit, múltját
és jelenét. Számos helyi kiadvány
szakmai munkája segítsége nélkül
nem jöhetett volna létre. Így például az Algyô a maga kenyerén,
az Algyôi séták, az Algyôi Képeslapok, a Ki kicsoda Algyôn?, az
1956-os helyi eseményeket is feldolgozó A szabadság pillangója
címû kötet.
A Juhász Gyula- díjas, a Délmagyarország Újságíró Egyesület

Aranygyûrûjével, a Délmagyarország
szerkesztôségének Aranytollával kitüntetett szakember Szent-Györgyi
Albert emlékérmes, elnyerte az
SZTE Sajtódíját.
Algyôhöz a természet közeliség,

meghazudtolva sohasem fáradt. A
társadalmi szervezetek nótafája: ô
tudja a legtöbb helyi dalt és a legszebben is énekli azokat.
HORVÁTH JÓZSEFNÉ DOMBI
ILONA Algyô nagyközség civil

a Tisza, az emberek és az újságírás
köti. A gyevi környezet szülôvárosára emlékezteti. Életét Családjával választott otthonukban: Algyôn, a töltés lábánál Makovecz
Imre tervezte házukban élnek.

szervezeteiben végzett közösségépítô munkájáért nyerte el ezt az
elismerést, hiszen alapító tagja a
Parlandó Énekegyüttesnek, s így
a Gyevi Art Kulturális Egyesületnek is. Muzsikus családból származik, az ének és a zene szeretetét
szüleitôl örökölte. A 16 éve megalakult Algyôi Nôegyletnek, az
Ôsgyeviek Baráti Körének több

Elismerô oklevelek
„ELISMERÔ OKLEVÉL” kitüntetést adományozott Algyô önkormányzati képviselô-testülete
három algyôinek is. VIDÁCS JÁNOSNÉ IBOLYA részére azért,
mert az Algyôi Nyugdíjasklub és
az Algyôi Nôegylet aktív és szorgalmas tagja példaértékû családi
életet él, a település megbecsült
közéleti szereplôje. A templom
takarításában is élen jár, korát

Hangfürdô az algyôi Borbála Fürdôben
Az egész világ egy rezgés, mely az
elsô, ôsi hangtól származik. Belsô
egyensúlyunk keresésében segítséget nyújtanak az ôsi hangszerek:
gongok, tibeti tálak, shruti, ôsi
kagyló kürt, tengerdob. Ezek a
hangszerek hozzásegítenek a lazításhoz, a sejttisztításhoz.
A hangmasszázs, illetve hangfürdô
résztvevôi érdekes, ismeretlen világokban – utazásban vesznek részt.
Tapasztalja meg Ön is a hangok
hatását!

Hangfürdô idôpontok az algyôi
Borbála Fürdô termálmedencéjében:
október 27. (szombat) 20 óra;
november 24. (szombat) 20 óra.
Minden gyógyulni vágyót és érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk!
INFO: Borbála Fürdô, 6750,
Algyô, Sport u. 9., T.: 62/517-520,
www.borbalafurdo.hu, borbalafurdo@
algyo.hu, www.facebook.com/Borbala
Furdo.

évtizede lelkes tagja. Családi élete
is példaértékû.
KAPOTA MIHÁLY Algyô nagyközség civil szervezeteiben végzett
közösségépítô és szervezô munkáját így ismerték el: 2007. tavasza
óta vezeti a Mozgáskorlátozottak
Csongrád megyei Egyesülete Algyôi Csoportját, ami mára 60 tagot
számlál. A település köztiszteletben
álló polgáraként a Gyógycipô Kft.
résztulajdonosa, évrôl évre anyagilag is támogatja a csoportot, a
rászorulókat. Embersége, jószívûsége, segítôkészsége példaértékû.
A ceremónia bensôségességéhez
hozzájárult, hogy Zoltán Péter klarinétmûvész és Borsos Annamária
zongoramûvész mûsora, a választott zenemû ihletett elôadása illeszkedett minden egyes laudációhoz.
Az ünnepségen gyémánt diplomás pedagógusokat is köszöntöttek:
az algyôi óvodában évtizedeken át
dolgozó Garajszki Andrásné és Paulisz Béláné tiszteletére külön mûsorral kedveskedtek a mai ovisok.
Algyô napjának ünnepe zárásaként Szilágyi-Perjési Katalin alkotásaiból hangzottak el részletek:
„Aranykalitkák és angyalszárnyak”
címmel.
A. H.

Ôszi lomtalanítás: október 13.
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft értesíti Algyô lakosságát, hogy október 13-án, szombaton lomtalanítást végez a község
területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük,
hogy az elszállításra szánt lomot,
az adott ürítési napon legkésôbb
reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza!
A gyûjtés szelektív módon történik, ezért kérjük a papír, a mûanyag, a fém illetve a vegyes lom
hulladékot elkülönítve elôkészíteni!
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a lomtalanítás kizárólag a
lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretû berendezé-

si tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy,
edény, eszköz, ablaküveg). A késôn
kihelyezett hulladékok, valamint
az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák,
veszélyesnek minôsülô hulladékok
(például akkumulátorok, vegyszerek) elszállítása nem áll módunkban.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a (06-62) 425-231-es
telefonszámon kérhetô, illetve
Budai Zoltán 30-563-15-11-es telefonszámon.
Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Ügyvezetô igazgató
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Ülésezett a képviselô-testület: az állam fönntartja, az önkormányzat mûködteti az iskolát
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete szeptember 26-án tartotta
szokásos ülését.
A képviselôk megtárgyalták és
elfogadták a Szegedi Kistérség- és
Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és
Szolgáltató Nkft. 2011. évre vonatkozó egyszerûsített éves beszámolóját.
A képviselôk elfogadták a Csongrád Megyesi Településtisztasági
Kft. 2011. évi beszámolóját is.
Utóbbiból kiderül: a mérleg fôösszege: 279 millió 215 ezer forint,
a 2011. évi mérleg szerinti eredmény: 867 ezer forint.
Korrigált rendeletek
A Magyar Államkincstár által közölt normatív állami támogatások
átvezetése miatt szükséges volt
Algyô Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetésérôl szóló
6/2012. (III.05.) önkormányzati
rendeletének módosítása. Az elfogadott teljes anyag megtekinthetô: a www.algyo.hu/önkormányzat/
rendeletek menüpont alatt.
A képviselôk tájékoztatást hallgattak meg az önkormányzat 2012.
évi I. féléves gazdálkodásáról. Jóváhagyták azt 1 milliárd 335 millió
714 ezer forint teljesített bevétellel
és 1 milliárd 170 millió 343 ezer
forint teljesített kiadással. A gazdálkodás a pénzügyi ütemtervnek
megfelelôen átlátható, pontos, a
további likviditás biztosított.
A képviselô-testület elfogadta a
vállalkozások támogatására vonatkozó rendeletét, egyúttal a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai segítségét kérve. A helyi
foglalkoztatás és munkahelyteremtést célzó rendelet 2013. januárjától
lép hatályba és féléves határidôk
mellett nyújt segítséget. A vállalkozások munkahelyteremtô támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
letölthetô: a www.algyo.hu/önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.
Jogszabály-változás miatt szükségessé vált az állatok tartásáról szóló
12/1998. (V.21.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata. A védôtávolságokat is meghatározó módosított rendelet megtekinthetô az
alábbi elérhetôségen: www.algyo.hu/
önkormányzat/rendeletek.
A döntéshozók elfogadták az
önkormányzat mûködésérôl és

gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenôrzésérôl szóló
belsô ellenôrzési jelent.
Az adózók fizetési moráljáról
A képviselôk megfogalmazták a
gazdasági társaságok vezetôivel
szembeni elvárásokat, valamint az
intézményvezetôk teljesítménykövetelményeinek szempontrendszerét. A meghatározott követelmények célja, a gazdasági társaságok
vezetôi esetében a tulajdonosi érdekek érvényesítése, a vezetôkkel
szembeni szakmai követelmények,
feladatcsoportok világos, egyértelmû, átlátható értékelhetôsége.
Az országos tendenciához hasonlóan Algyôn is egyre inkább
megfigyelhetô a fizetési morál folyamatos romlása, a lakosság és az
adózók fizetési kötelezettségeinek
nem teljesítése. A hátralékokat,
a be nem érkezett összegeket az
önkormányzatnak kell megelôlegeznie. Éppen ezért a képviselô-testületi döntés értelmében
három árajánlatot kell bekérnie a
hivatalnak követeléskezelô cégekkel kapcsolatban. A képviselôk az
októberi ülésre kértek tájékoztatást a lakossági adósságnövekedésrôl, a követelések behajtásának
lehetôségeirôl.
Középpontban az iskola
A képviselôk tudomásul vették a
nemzeti köznevelésrôl szóló 2011.
évi CXC. törvényrôl, annak végrehajtásáról, valamint a helyi köznevelési feladatok elvégzésérôl
szóló tájékoztatót.
Törvényi lehetôségével és az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetôjének kérelme alapján a fenntartó képviselô-testület engedélyezte a helyi
iskola osztályaira és csoportjaira
megállapított maximális tanulólétszám 20%-kal történô átlépését.
Így minden iskolai csoportban és
osztályban a teljes létszámon mûködhet a szakmai munka.
A nemzeti köznevelésrôl szóló
2011. évi CXC. törvényt módosító
2012. évi CXXIV. törvény értelmében minden helyi önkormányzatnak 2012. szeptember 30-ig
szándéknyilatkozatban kellett állást
foglalnia, hogy a hazai alapfokú
köznevelési intézmények 2013. ja-

nuár 1-jei államosítását követôen
mûködtetni kívánják-e a helyi iskolákat. Az algyôi képviselô-testület szándéknyilatkozatában megfogalmazta, hogy az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola 2013. január 1-jétôl állami fenntartásba kerülését követôen is mûködtetni,
üzemeltetni, karbantartani kívánja az új iskola épületét.
Új formában folytatódhat az
iskolai néptáncoktatás a helyi általános iskolában. A Szeged Táncegyüttes Alapítvánnyal kötött éves
szerzôdést követôen az intézmény
Benczédi Györgyi néptánc pedagógussal és Hegedûs Edit néptáncossal fogja megoldani a gyermekek
oktatását. Az oktatási forma a
mindennapos testnevelés, az etnoráma szakkör és a Gyöngyvirág
Néptáncegyüttes keretében valósul meg az idei tanévtôl.
Az új iskola egy éves használata
alatt szükségessé vált a belsô falainak és lábazatainak védelme,
festése. A testületi döntés értelmében a tervezô bevonásával javasolt
színárnyalat próbafestését végzik
el az intézményi költségvetésbôl.
A teljes és végleges festésrôl a késôbbiekben döntenek a képviselôk.
Délnyugati lakópark
A képviselôk korábbi döntésének
megfelelôen a délnyugati lakópark
közmûvesítésének I. üteme szerint
50 millió forintból az ivóvízvezeték,
a szennyvízcsatorna, a gázvezeték
és a közvilágítás kiépítése, mûszaki ellenôrzése és engedélyeztetése
valósulhat meg. A most hozott döntés értelmében a délnyugati lakóterületbôl 17 telek értékesítése
indulhat el a közmûvesítés megkezdése elôtt, ha legalább 11 eladott telek vételárának telkenként
1/3-át a vásárlók befizették. Az ingatlanok értékesítési programtervét és az telkek vételárának meghatározását a hivatal Fejlesztési
Csoportjának kell kidolgoznia, a
programterv végrehajtása a Pénzügyi és Humán Bizottság általi
jóváhagyás után kezdôdhet meg.
A Szegedre vezetô bekötôút és
a 47-es számú fôút csatlakozásánál
új körforgalom kerül kialakításra
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. közremûködésével. A NIF
Zrt. indítványozta, hogy az állami

közút beruházás keretében az új
algyôi körforgalom közvilágításának költségeit az algyôi önkormányzat viselje. A testületi döntés
értelmében a 2013. évi költségvetés ismeretében döntenek a képviselôk az üzemeltetésrôl, a kérést
jelenleg nem áll módjukban teljesíteni.
A szennyvíz-bekötések tervezésének támogatására a Környezetvédelmi Alap nyújt támogatást. A
beérkezett kérelmek alapján 30
személy támogatására nyílik lehetôség. A módosított önkormányzati rendelet letölthetô a www.algyo.
hu/önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.
A képviselôk tájékoztatást hallgattak meg a Szeged-Algyô ivóvízminôség javító projekt aktuális
kérdéseivel kapcsolatban, elfogadták a támogatási szerzôdést és
megbízták Herczeg József polgármestert a vonatkozó szerzôdések
aláírására.
Az önkormányzat a Borbála
fürdô meghibásodott meleg vizes
tartályának cseréjét elvégezteti, és
biztosítja az új tartály beszerzéséhez szükséges 10 millió forintot a
költségvetés Általános Fejlesztési
Tartalék terhére.
Ló és tó
Az algyôi lovaspályát a nyáron
megépítették, az ünnepélyes átadást és pályaavatást a Lovasnapokon tartották meg. A szabadidôközponttal szembeni területen
kialakított lovaspálya a helyi és
térségi lovassport életbe kíván belépni. Öntözése és füvesítése szakmailag indokolt, így a testületi
döntés értelmében 3 millió forint
értékben a tereprendezést a mûfüves focipálya alól kikerült humuszból valósítják meg, a füvesítéssel együtt.
A Téglagyári tavat az elmúlt évben
szerzôdés alapján az Algyôi Természetvédô Horgászegyesület térítésmentesen használhatta, felügyelhette. A szerzôdés lejártát követôen a
képviselô-testület egyetértett a tó 10
évre történô térítésmentes használatba adására a fenti Horgászegyesületnek, mivel a tó fenntartása közfeladat.
Folytatás a 8. oldalon!

8

Intézményi hírek

Folytatás a 7. oldalról!
Út és tér
Már az idén elindulhat a helyi temetô megközelítését szolgáló út
fejújítása, valamint parkolók kialakítása közel 20 millió Ft. értékben. Az árajánlatok bekérését és
a díszkapu megtervezését követôen a részletekrôl a késôbbiekben
tárgyalnak a képviselôk.
Algyôn a közterületi játszóterek
fejlesztése folyamatosnak mondható. A legújabb döntés szerint
újabb fejlesztés keretében közel 3
millió forint értékben újabb játékeszközökkel bôvülhet és újulhat
meg a Bartók Béla utcai, a Pesti
utcai, a Tüskevár utcai és a Piac-téri játszótér.
Az ügyiratok megfelelô és szakszerû tárolása, valamint helyhiány
miatt indokolttá vált a polgármesteri hivatal irattára, a meglévô
épületrész felújítása, mely 3 árajánlat bekérését követôen valósulhat meg.
Új buszmegállók és parkolók
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által koordinált „Közösségi
közlekedés fejlesztése” címû nyertes pályázat keretében Algyôn 13
buszmegálló felújítása, 2 buszmegálló áthelyezése és 22 parkoló kialakítása valósulhat meg. A korábban megszavazott 2,1 millió forint
önerô mellé a képviselôk további
8 millió 291 ezer 210 forint önerôt
szavaztak meg.
Jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a település Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata. A szociális
szolgáltatásokat is tartalmazó teljes koncepció megtekinthetô a
www.algyo.hu/önkormányzat/straté-

giák és koncepciók menüpont
alatt.
Szakemberek bevonásával hamarosan elkészül a település teljes
marketing- és reklámstratégiája.
A képviselôk által kiválasztott településarculati elemeket feldolgozó teljes stratégiát várhatóan novemberi ülésükön tárgyalják a
képviselôk. Az intézmények és a
lakosság számára is bemutatják az
új településarculat tervét.
Az Algyôi Alkotóház bútorzata,
felszerelése és rezsiköltségére 3
millió 284 ezer forint összeget szavaztak meg a képviselôk. A házban
a szakmai munkát a Faluházzal
kötött szerzôdés keretében a Gyevi
Art Kulturális Egyesület valósítja
meg. A könyvtár folyamatos állománygyarapítása elôsegítésére 235
ezer 895 forint értékben pedig
polcokat vásárolhat.
Technikai változtatások miatt
módosították az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyôi Faluház,
Könyvtár és Tájház, az Egyesített
Szociális Intézmény, valamint a
Polgármesteri Hivatal alapító okirata.
Herczeg József polgármester
tájékoztatást tartott az elôzô ülés
óta történt fontosabb eseményekrôl, ezt követôen zárt ülésen tárgyalták a képviselôk az Algyô Park
Kft. tagi hitelre vonatkozó taggyûlési határozatát, az Egészségház u. 42. szám alatti 2. számú
gépkocsi tároló helyiség bérbeadását, a Tüskevár utcai ingatlanok megvásárlásának ügyét, valamint az önkormányzat fejlesztési
területeinek biztosításához szükséges ingatlancserét.
B.L.N.

Sikerrel zárult a nyári szociális
gyermekétkeztetés
Idén is sikerrel zárult a nyári szociális gyermekétkeztetés. Algyôn a
23/2012 (IV.18.) NEFMI rendelet
– a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás
– értelmében, Algyô Nagyközség
Önkormányzata a területén lakóhellyel rendelkezô rászoruló kiskorú gyermekek után igényelhetett

támogatást. A vissza nem térítendô
támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 400 forint
volt. Az Önkormányzat és a Gyevitur Kft jóvoltából, 4092 adag
ételt osztottak ki 2012. június 18.
és augusztus 31. között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô kiskorú gyermeknek.
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Iskolai határidônapló
Október:
(A tanítási napok száma: 18)
11. Helyesírási verseny az 5–8. évfolyam részére.
12. 16.00 Iskolába csalogató program:
„Tündérek és varázslók” (sport, alsós állomások).
13. 15.00 50 éves osztálytalálkozó.
15–19. Ökohét. Téma: A paprika, feldolgozása tanórán és tanórán kívüli foglalkozások keretében.
15–17. Tanulmányút Erdélybe „Határon
túl” pályázat keretében 7.a és 7.b osztályok
részvételével.
15–27. Ôszi egészségnap.
18. Napközis és tanulószobás igények
felmérése az ôszi szünetre (október 27.,
29., 30.,31., nov. 10.) Igényfelmérôk
kiosztása: október 15.
19. 14.00 Csere-bere a napköziben.
19. 13.00 Iskolai ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére.
19. 14.30 Évszaktúra: Kerékpártúra Hódmezôvásárhelyre 1–4. évfolyam részére.

22. PIHENÔNAP (munkanap okt. 27.)
25. 14.00 Mese-és prózamondó verseny az 1–4. évfolyamban.
25. 14.30 Matematika háziverseny az
5–8. évfolyam részére.
26. 14.00 Projektzáró a napköziben:
„Ôsz, ôszi népszokások”.
27. Tanítás nélküli munkanap.
29–nov.4. Ôszi szünet (szünet elôtti
utolsó tanítási nap október 27. szombat,
szünet utáni elsô tanítási nap november 5.
hétfô).
26. KEOP-6.1.0/A/11-2011/0159
„A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedés-mintákat ösztönzô
kampány megvalósítása Algyôn” címû
pályázat következô rendezvénye.
November:
6–7. Ebédfizetés november hónapra
(20 nap).
15. 16.30 Fogadóóra.
21–25. Nyílt napok az alsó tagozatban.
Tanítási hetek októberben: 1–5. A hét
8–12. B hét 15–20. A hét 20–26.

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Víz a háztartásokban
Mielôtt a háztartásokban általánosan elterjedt a vezetékes víz, a mindennapi életben sokkal jobban
odafigyeltünk a vízre. A palackozott
víz és a fürdôk korában az ivóvíznek
nem adjuk meg az azt megilletô
tiszteletet, pedig pénztárcánknak
is kedveznénk ezzel. A kényelem
uralkodik: kultúránk gondolkodás
nélkül több millió liternyi vizet
juttat a konyhai lefolyókba, pedig
egy kis odafigyeléssel is mérsékelhejük a vízpazarlást!
Sütés-fôzés közben is sokat tehetünk a vízmegtakarításért, így
míg az ebéd készül, a családi kas�szában is több marad!
Ne folyóvíznél mossuk a zöldséget és a gyümölcsöt, öblítsük le
ôket egy tál vízben, amit aztán
virágöntözéshez használhatunk.
A fôzéshez mindig használjunk
az ételnek megfelelô méretû
edényt. Egy túl nagy fazék több
vizet igényel, több energiát használunk fel a melegítéshez. Ha tehetjük, inkább pároljunk, így a
vízmegtakarítás mellett tápanyagokat is megôrzünk! Keressünk
olyan recepteket, amelyeknél a
zöldséget hozzáadott víz nélkül
süthetjük, fôzhetjük meg.

Használjunk kuktát, hogy vizet
energiát, és idôt takarítsunk meg!
Hogyan takarékoskodhatunk
mosogatás közben?
Ha magasabb hômérsékletû vizet
használunk, mosogatószert takaríthatunk meg, hisz az önmagában
is zsíroldó hatású.
Mosogatáskor csak a szükséges
mennyiségû tisztítószert használjuk – ez csökkenti az öblítôvíz
mennyiségét.
Ne folyassuk a csapot öblítéskor.
Használjunk egy edény vizet, vagy
tegyünk dugót a lefolyóba a mosogatáshoz és az öblítéshez is!
Ha mosogatógépet használunk,
várjuk meg, amíg megtelik! Ne
indítsuk be néhány koszos edény
kedvéért.
Még jobb, ha az összes edényt
kézzel mosogatjuk el, mert ha nem
energiagazdaságos a mosogatógépünk, akkor kevesebb vízbe kerül
a mosogatás.
Forrás: www.zoldmod.hu Zöldmód a környezettudatos portál
Bezdán Dóra és Tóth Adrienn
8.a osztályos
Algyôi Zöld Diákparlamenti
képviselôk
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Intézményi hírek

Bemutatkoznak a kiscsoportosok
Nyáron játszó délelôttön találkozhattunk elôször a gyerekekkel és
szüleikkel. Családlátogatáson bepillanthattunk otthonukba.
Csoportszobáinkat igyekeztünk
vidámmá, barátságossá tenni. Életkoruknak megfelelô játékeszközök
várták az új ovisokat.
Néhányan a Bóbita bölcsödébôl
már ismerték egymást, de az otthonról jött gyerekek is érdeklôdve szemlélték társaikat.
Az elsô naptól kezdve próbálunk
segíteni abban, hogy biztonságosan, magabiztosan tájékozódjanak

a csoportszobában, az óvoda többi
helyiségében és az udvaron.
Szívesen játszanak együtt, már
ismerik egymás nevét, jelét, észreveszik, amikor hiányzik valaki.
Örömmel vesznek részt az
óvoda közös rendezvényein, bátran bekapcsolódtak a Szüreti mulatságba, a népi gyermekjátékokat
is kipróbálták.
Mi, a legkisebbek is szeretnénk
továbbra is aktívan részt venni
minden óvodai programban, rendezvényen!
Kiscsoportosok

Fejlesztô pedagógus kerestetik
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet fejlesztô pedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
idôtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidôs. Munkavégzés helye: 6750
Algyô, Sport u. 5.
Feladatok: Az iskola tanulási
nehézséggel küzdô tanulóinak szûrése, egyéni és csoportos fejlesztések végzése. Tanulástechnikai
módszerek ismertetése, igény szerint szakmai fórumok szervezése.
Illetmény és juttatások: „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: fôiskola, bármely pedagógus és a beilleszkedési,
tanulás, magatartási nehézségekkel
küzdô gyermekek, tanulók szûrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség
vagy gyógypedagógus a tanulásban
akadályozottak vagy logopédia vagy
pszichopedagógia szakiránnyal, fel-

használói szintû MS Office irodai
alkalmazások) ismeret, büntetlen
elôélet.
Elônyt jelent: felsôfokú képesítés, szakvizsgázott fejlesztô pedagógus végzettség.
Benyújtandó dokumentumok:
szakmai életrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetô: A munkakör legkorábban 2012. november 5. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 17.
Elbírálás határideje: 2012. október 26.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola, 6750 Algyô Sport
u. 5.
Kérjük, a borítékon feltüntetni
a II.189/2012. azonosítószámot.
E-mail: algyoiskola@gmail.com
e-mail címre, a tárgyban „fejlesztô” megjelöléssel.
További információ kérhetô
Iván Zsuzsanna igazgatótól a 62517-192 telefonszámon.
Az álláshirdetés a www.kozigallas.hu honlapon is megjelent 2012.
szeptember 24-én.
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Szüreti hét az óvodában
Beköszöntött az ôsz. Mint minden
évben, az algyôi óvodában a gyerekek szüreti mulatsággal köszöntötték ezt az évszakot. A szülök,
családtagok betekintést kaphattak
erre a napra.
A mulatságot két nagycsoport
elôadása nyitotta meg. A gyerekek
mûsora kellô hangulatot teremtett
ahhoz, hogy minden gyermek az
óvó nénikkel kézen fogva táncra
perdüljön a mûsor után. Sok szülô
is kedvet kapott és csatlakozott a
táncoló gyereksereghez a szüreti
hangulatba öltöztetett udvaron.
Szemmel láthatóan mindenki jól
érezte magát a Szivárvány Óvoda
szüreti mulatságán.
A Magor Magyarjai Hagyományôrzô Egyesület tagjai adtak lehetôséget a gyerekeknek és a szülôknek, hogy betekintést nyerhessenek
a régi hagyományos játékok világába. A gyerekek nagy örömmel
próbálták ki a játékokat, a kézzel
hajtott körhintát, célba dobást, járhattak gólyalábon, hôs vitézként
gyôzhették le a sárkányt és még
sok érdekes játékkal tehették pró-

bára az ügyességüket. Nemcsak a
gyerekek, hanem az óvó nénik és
a szülôk is szívesen próbálták ki
ezeket a régi játékokat, és egy kicsit
ôk is újra gyerekek lehettek.
A táncház nagy sikerrel zárta az
óvodások szüreti hetének programjait. A Kankalin néptáncegyüttes
fantasztikus hangulatot csempészett az óvoda falai közé, elfeledtetve mindenkivel a borongós esôs
idôt. A gyerekek nagy lelkesedéssel
táncoltak az óvó nénikkel, dajka
nénikkel, szülôkkel kézen fogva.
Az együttes sikerét az is mutatta,
hogy bizony a gyerekek visszatapsolták ôket még egy közös táncra.
Milán anyukája
a Katica csoportból

Algyôrôl hajóval utaztak
a szegedi Munkácsy kiállításra
Rendhagyó módon tekintették
meg az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola diákjai a szegedi Móra
Ferenc Múzeum Aranyecset címû
Munkácsy kiállítását. A 110 felsôs
algyôi tanuló és felnôtt kísérôik
szeptember 21-én, pénteken az
algyôi régi kompkikötôbôl induló
személyszállító hajón utazott a Ti-

szán egészen a szegedi hajóállomásig. Az egyedülálló utazáson az
országos hírû ökoiskola tanulói
megismerkedtek a Tisza élôvilágával és természeti kincseivel.
*
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.
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Sport és egészség

Sportágválasztó az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában
Második alkalommal hívtuk meg
tanítványainkat és szüleiket az iskolánk kiemelt sportágai bemutatására. A célunk, segítséget adni a
választásban, információkkal, bemutató edzésekkel. Helyszíneken
betekinthettünk az edzéseken folyó
munkába: kézilabdában – Ficsór
Barna és Deák Tamás, a lányoknál
Miklósné Kocsis Éva, labdarúgásban
– Makra Zsolt és Balogh Norbert,
úszásban – Zsura Zoltán, Zsura Brigitta és Magosi Krisztina, atlétikában
Retkes Zsolt és Varga Ágnes.
Az emeltszintû testnevelésnél
négy sportág: úszás, kézilabda,
labdarúgás és atlétika közül lehet

Tornyi Barna 1. a osztályos sportiskolás álma
Tanító néni: Kedves Barni! Nagy
örömünkre szolgált, hogy sok iskolába
csalogató programunkon vettél részt.

választani, alsóban heti kettô
edzésre kell járni. A sportiskolában
három sportág közül választhatnak
a gyerekek: úszás, kézilabda és
labdarúgás, az atlétika nem válaszható. Csodálatos sportkomplexumok biztosítják a sportolási lehetôségeket: tornacsarnok, uszoda,
labdarúgópályák.
Köszönet a szülôknek, hogy eljöttek és érdeklôdésükkel segítik
az iskolánk sportéletét!
Szeretettel várunk minden tanulónkat az edzésekre!
Varga Ágnes
testnevelô

Újra üzemel közösségi
lôtér Algyôn
Az Algyôi Lövész Egyesület Kastélykert utca 44. szám alatti légfegyveres közösségi lôterét szeptember 29-én adtak át Algyô
Nagyközség Önkormányzata képviseletében Herczeg József. Az eseményen megjelentek az általános
iskola képviselôi Iván Zsuzsanna
igazgatónô vezetésével, a település
volt polgármestere, dr. Piri József,
valamint számtalan érdeklôdô felnôtt és gyermek. A közösségi létesítmény felavatására a Csongrád
Megyei Sportlövô Szövetség elnökének, Andrássy Árpád vezetésével
a Szegedi Lövész Klub tagjai is
eljöttek.
Herczeg József polgármester
megnyitó beszédében méltatta azt
a széleskörû társadalmi összefogást, amelynek köszönhetôen több
évtized után újra indulhat a lövész
sporttevékenység Algyôn. Ehhez
kívánt jó munkát az utánpótlás
nevelésében és kiváló eredmények
elérésében.
Tóth Árpád egyesületi elnök köszönetét fejezte ki, hogy a közösségi összefogással létrejött helyen
lehetôség nyílik nem engedély
köteles légfegyverek használatának
megtanulására.
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Tíz éves kortól szülôi engedél�lyel gyakorolható szakszerûen biztosított keretek között az utánpótlás nevelés. A l4 éven felüliek
már akár egyesületi taggá is válhatnak, de csak szülôk, törvényes
képviselôjük írásban közölt nyilatkozatával. Az egyesület a szolgáltatásáért pénzt nem kér.
Az átadást még ünnepélyesebbé
tette, amikor bemutatták a megjelent lövész élsportolókat, akik a
magukkal hozott nemzetközi szintû felszereléseikkel kápráztatták
el a megjelent érdeklôdôket.
Az esemény befejezô részeként
a vendégek megismerhették a tanulást és gyakorlást szolgáló légpuskákat és felügyelet mellett ki
is próbálhatták azokat.
A rendezvény érdeklôi közül
már voltak, akik kérték felvételüket az egyesületbe. A társadalmi
szervezet tevékenységét a helyszínen szerdánként l5–17 óra és
szombatonként 10–12 óra között
végzi és várja az érdeklôdôket.
Az Algyôi Lövész Egyesület elnökeként Tóth Árpád ezúton mond
köszönetet mindenkinek az együttmûködésért és kíván további sikeres és eredményes közös munkát.

Az pedig külön öröm, hogy az algyôi
óvodások mellett Te egy szegedi óvodából látogattál el hozzánk. Miért?

Barna: Azért jöttem szívesen,
mert jókat lehetett játszani.
Tanító néni: Melyik csalogató
tetszett a legjobban?
Barna: Amikor a tornacsarnokban fociztunk, meg minden. Ja és
az, amikor a termünkben meséltél,
mondókát tanultunk és kaptam
egy macit.
Tanító néni: Sportiskolás lettél.
Melyik sportág tetszik a legjobban?
Barna: Az úszás és a foci.
Tanító néni: Tudsz már úszni?
Ha igen, akkor melyik úszásnemben?
Barna: A mell és a gyorsúszás
megy.
Tanító néni: Melyik sportág áll
közelebb a szívedhez? Miért?
Barna: A foci, mert híres focista szeretnék lenni.
Tanító néni: Kívánom, hogy az
álmod váljon valóra!
Szebeni Lászlóné tanító néni

Anyatejes Világnap
Az Anyatejes Világnapot . szeptember 13-án ünnepeltük Algyôn.
Rendezvényünket Némethné Vida
Zsuzsanna alpolgármester asszony
nyitotta meg.
Bácsfalusi Katalin dentálhigiénikus tartotta az elsô elôadást a gravidák és a kisgyermekek fogápolásáról. Dr. Isaszegi Katalin a
baba-mama jóga alapjait mutatta
be az anyukáknak, ezzel jó hangulatot teremtett a jelenlévôk körében. A gyerekek segítségével

tombola tárgyakat sorsoltunk ki a
megjelentek között, majd mindenki kapott 1–1 szál virágot.
A rendezvény alatt a résztvevôk
a Vámos Cukrászda által készített
finom süteményekbôl válogathattak.
Köszönjük mindazoknak, akik
eljöttek és velünk töltötték ezt a
délutánt! (A rendezvényen készült
képek megtekinthetôk Algyô honlapján, a „galériában”.)
Védônôk

Kézilabdásaink jelentik!
Az NBI/B – ben újonc KSZSE –
ALGYÔ nôi kézilabda csapata elsô
hazai mérkôzésén keményen küzdött a Vasas gárdája ellen, de kevés
tapasztalatuk ebben az osztályban
még nem volt elég a gyôzelemhez.
Az FKSE - ALGYÔ NBII - es férfi
kézilabda csapata viszont sikeresen
rajtolt a bajnokságban, miután
hazai pályán 26:22 – re legyôzte
a Kiskunmajsa csapatát.
További kézilabda események:
2012. október 13. (szombat) 18
óra: KSZSE-Algyô – Hajdúböszörmény TE (ifjúságiak 16:00);
október 20. (szombat) 18 óra:
FKSE-Algyô – Martfû KKKE (ifjúságiak 16:00);

október 28. (vasárnap) 17 óra:
KSZSE-Algyô – Hajdúnánás Termál SC (ifjúságiak 15:00);
november 03. (szombat) 18 óra:
FKSE-Algyô – Makó KC (ifjúságiak 16:00);
november 10. (szombat) 18 óra
KSZSE-Algyô – Szent István Építôk
(ifjúságiak 16:00).
Mindkét csapatunk az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnokában, a Sport utca 5.
szám alatt várja az érdeklôdôket.
Szurkoljunk együtt az Algyônek!

Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser
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Házasság

Algyõi tükör

Anyakönyvi hírek

Szili Szabolcs és Bálint Napsugár 2012.
szeptember 14-én házasságot kötött.
*
Házassági évforduló
65 éve együtt

Két szeretô lélek, hosszú évek óta együtt
megy az úton egymás mellett szépen. Bár
a tûz már nem perzsel, úgy mint akkor
régen, mégis szépen ragyog, mint csillag
az égen. Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom, legyetek boldogok, mint sok sok
éve e napon!
Vidács Jánosnak és Herczeg Juliannának
65. házassági évfordulójuk alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván: 3 gyermeke,
7 unokája, 8 dédunokája, menye és két veje
*
60 éve együtt
A munka, a megértés és az egymás iránti
szeretet kapcsolja össze immár 60 éve
Bakos Józsefet és Gonda Annát. Mind-

ketten szegény családból érkeztek az 1952ben kötött házasságukba. Máig vallják:
elôre haladni csak úgy lehetett, hogy mindent megbeszéltek, közösen terveztek,
takarékoskodtak, vagyis mindenben összedolgoztak, nem szét!
Bakos Józsefnek és Gonda Annának 60.
házassági évfordulójuk alkalmából jó
egészséget, sok boldogságot kíván az
egész család, a rokonság, a barátok és
ismerôsök!

*
Születés:
Kiss Zsolt született: 2012. 09. 07. – édesanya: Bozsity Szuzana, édesapa: Kiss Róbert

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyô,
Kastélykert utca 40.) minden héten
szerdán 14–17 óra között fogadóórát tart. Idôpontok: október 10.,

október 17., október 24.; november
7. Soros, nyílt képviselô-testületi
ülés: 2012. október 31. szerda 9 óra.
További ionformáció: Polgármesteri Hivatal, telefonszám: 62/517-517;
e-mail: pm@algyo.hu, alpm@algyo.
hu; honlap: www.algyo.hu.

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend
A 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
értelmében a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az
alábbiak szerint alakul: 2012. október 22. hétfô – pihenônap, október

27. szombat – munkanap; november
2. péntek – pihenônap, november
10. szombat – munkanap; december
15. szombat – munkanap, december
24. hétfô – pihenônap
P.H.

Módosul a menetrend
A Tisza Volán Zrt. tisztelettel tájékoztatja az utazóközönséget, hogy
2012. szeptember 1-jétôl az alábbi
helyközi és távolsági vonalakat érintô menetrend módosításokat vezet
be: 1100, 1514, 5000, 5001, 5004,
5005, 5010, 5015, 5032, 5047,
5050, 5055, 5056, 5063, 5064,
5110, 5111, 5125, 5129, 5140,
5160.
A részletes tájékoztató a www.
tiszavolan.hu oldalon.

Menetrendi információ (kék
szám): (40) 828-000 (éjjel-nappal);
forgalmi szolgálat: (62) 421-388
(éjjel-nappal); Tisza Volán Pont ügyfélkapcsolati iroda: 6721 Szeged,
Szent István tér 3., nyitva tartása:
munkanapokon hétfôtôl csütörtökig
8–12 óra és 12.30–15.30 óra között,
pénteken 8–13 óra között; telefon:
(62) 555-099, fax: (62) 555-091,
e-mail: pont@tiszavolan.hu.
Tisza Volán Zrt.
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„KönyVásár” a Könyvtárban!
Újra adott a lehetôség selejtezett
és hagyaték könyvek megvásárlására a Könyvtárban. Könyvritkaságok, klasszikusok, best-sellerek,
krimik, lexikonok, szótárak, bekötött folyóiratok, szakácskönyvek,
kertészeti könyvek között válogathatnak. Gyarapítsa magán- vagy
családi könyvtárát kedvezô áron!

Leljen ritkaságokra és különlegességekre az algyôi könyvtárban!
A könyvek darabonként 50 forintba kerülnek.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig
naponta 9–12; 13–18 óra között.
Várunk szeretettel Mindenkit!
Adél és Noémi

Könyvtári programok
Kedves Olvasóink!
Az Algyôi Könyvtár 2012-es programjairól szeretnénk Önöket/Benneteket tájékoztatni.
Október 26. (péntek) 18 óra,
Faluház: a Könyvtár és a Mozgolódó Képkör közös rendezvénye
– Grandpierre K. Endre: „Történelmünk központi titkai” címû
könyv bemutatója. Vendégünk:
Grandpierre Attila (fizikus, csillagász, író, a Vágtázó Csodaszarvas
frontembere).
November 10. (szombat) 9 óra,
Könyvtár: Könyvtári Kávéházi
Napok – Fonó „leányjáró nap” – A
fiúk és a lányok összecsapása.
Ügyességi vetélkedô óvodás és alsó
tagozatos gyerekeknek.
December 1. (szombat) 9 óra,
Könyvtár: Könyvtári Kávéházi
Napok – Advent. Karácsonyi sü-

temények és italok versenye: Szülôk részére rendezzük, akik a helyszínen nevezhetnek az elkészült
finomságokkal. A zsûrizést követôen eredményhirdetés és díjátadás lesz a könyvtárban.
Karácsonyfa díszítô verseny:
A résztvevô gyerekek megalakítják
csapataikat, majd mindegyik feldíszít
egy kis fenyôfát, a helyszínen készített díszekbôl. Lehet hozott anyagból
is dolgozni. Az elkészült alkotásokat
zsûrizzük, majd díjazzuk. A karácsonyfák az advent végéig megtekinthetôk lesznek a könyvtárban.
Kérjük Önöket és Kérünk Benneteket, hogy minél több rendezvényen vegyetek részt, a jó hangulatról mi gondoskodunk!
Szeretettel Várunk Minden Érdeklôdôt!
Könyvtárosok: Adél és Noémi

Szépségverseny, fôzés, vetélkedô, sport, zene:
Ôszköszöntô Családi Nap
Immár hagyománnyá vált – a
Nomád Fôzônap utódjaként, a
Gyevitur Kft szervezésében – az
Ôsz Köszöntô Családi Nap Algyôn,
a Szabadidôközpontban. Idén a
szeptember 22-i rendezvényen
mintegy 25 csapat képviseltette
magát. A fôzôversenyt pörkölt és
grill kategóriában hirdették meg,
az alábbi eredményekkel zárult.
Pörkölt kategória: 1. Lábtengó
Szakosztály (marha pörkölt), 2.
Algyôi Polgármesteri Hivatal (babgulyás), 3. ESZI (gulyás).
Grill kategória: 1. Gyeviép
NKft., Kovács Máté vezetésével (pácolt, nyárson sült birka), 2. Algyôi
Nôegylet (Sült keszeg), 3. Algyôi
Kerecsen Egyesület (Rablóhús).
E napon mindenki jól érezhette magát: a kicsiknek a Magor
Magyarjai 150 féle népi játékkal

készült, ezekkel a gyerekek a helyszínen kedvükre játszhattak, de
nem hiányzott a póni lovagoltatás,
és a meseszínház sem. A nagyobbak játékos családi vetélkedôn –
palacsintaevô, sörívó, valamit kerékcsere versenyben – mérhették
össze erejüket barátaikkal, társaikkal.
E nap és rendezvény adott helyet,
nem kevés érdeklôdéssel, a Régiók
Szépe Szépségverseny Középdöntôjének, mely az Országos verseny
egyik állomása volt. A mûsor keretei közt láthattunk divatbemutatót,
akrobatikus táncbemutatót, valamint Sub Bass Monster énekelt a
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A napot tombolasorsolással és a
Mystery Gang koncertjével fejeztük
be sokak megelégedettségére.
Gyevitur Kft.
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A Búzavirág Asszonykórus az Olümposz lábánál
A Hontravel Kft.-nek köszönhetôen csodálatos nyolc napot töltöttünk az Égei-tenger partján,
Parálián.

Tavasszal országos nyugdíjas
ki-mit-tud középdöntôjén vettünk
részt Hévízen, melyet a Hontravel
Kft szervezett. A versenyen görögországi utazáshoz nyertünk százezer forintot, melyet szeptember
21–30. között váltottunk be.
Nagy izgalommal készültünk az
útra, hiszen voltak közöttünk olyanok is, akik még nem látták a tengert. A hosszú út fáradalmait –
amint megláttuk a csodás kékséget
s az Olümposz égbe meredô szikláit –, azonnal elfeledtük. Elhatároztuk, hogy a napozás, fürdés,
hajókirándulás mellett megismerkedünk a környék nevezetességeivel is, és részt veszünk a fakultatív programokon.
Elsôként kalózhajóra szálltunk.
Ez egy egész napos napozóprogram volt, ahol uozoval, borral és
üdítôvel kínáltak bennünket, miközben kalózruhában, tôrrel, pisztollyal és kampóskézzel, no meg
tengerészsapkában a kapitánnyal
lehetett fényképeket készíteni. Jó
móka volt!

Láttunk kagylótelepet, amibôl
persze csak a sorban elhelyezett
kék hordók látszanak, mivel a tenyésztett kagylók a hordókból lenyúló köteleken helyezkednek el.
Kikötve egy kis falucskánál, Alikesnél, megtapasztalhattuk a sólepárló és az iszapfürdô jótékony és
szépítô hatását. S míg mi gyógyítgattuk elhasználódott tagjainkat,
addig kapitányunk és legénysége
isteni étkeket készített számunkra.
Visszatérve a kalózhajóra, degeszre ehettük magunkat kagylóval,
sült görög kolbásszal és salátával,
s természetesen mindezt borral
öblögetve. Hazaúton a bátrabbak
a kapitány invitálására a hajóról
ugráltak a tengerbe, s nem maradhatott el a szirtaki, a közös táncolás
sem.

A Meteorák – a világ nyolcadik
csodájaként emlegetett, sziklára
épült kolostorváros – a legnevezetesebb látnivalók egyike. Mi sem
hagyhattuk ki az égbe meredô sziklaerdôt, a természetnek e csodáját.
Hazafelé egy ikonfestô mûhelyében álltunk meg. A görög vendégszeretetet itt is megtapasztalhattuk.
Édességgel, uozóval, üdítôvel kedveskedtek nekünk, majd bemutatták

az ikonfestés folyamatát, s azután
kedvezményesen vásárolhattunk.
A következô kirándulásunk az
Olümposz-hegyre vezetett. (Az Istenek lakhelye csúcsát - a Mitikászt,
mely 2918 m magas - majdnem
mindig felhô borítja, s 1913-ig
ember nem is mászta meg.)
Rövid buszozás után megálltunk
Tempi völgyében. Itt a Pineosz
folyón egy függôhíd vezet át az
Agia Paraszkevi barlangkápolnához. Állítólag, aki alatt megremeg
a híd, annak nem tiszta a lelkiismerete. Miután megtekintettük a
kápolnát, Aphrodite forrásában
(a legenda szerint fiatalító) mi is
megmosdottunk, Daphné forrásában pedig a szemünket mostuk
meg (ez szembetegségre jó).
Innen Litochoro városáig mentünk. A nemzeti parkhoz vezetô
úton bementünk a temetôbe. Nagyon érdekes a görögök temetkezési szokása.
A sírokat csak 5–10 évig használják, utána a csontokat áthelyezik egy kis kápolnaszerû építménybe dobozokba (amin rajta az
elhunyt neve és fényképe), eltelt
ismét 10 év akkor ezek a kis dobozok átkerülnek egy nagyobb raktárba és ott tárolják ôket. A felszabadult sírhelyeket újra
„hasznosítják”, és a márvány fejfákat összezúzzák.
A temetôt gondozzák, mossák
a sírt és a rajta lévô kavicsokat. A
legtöbb fejfán két fénykép van,
egy ifjú- és egy idôs kori.

A nemzeti parkban elgyalogoltunk Zeusz „fürdôkádjához”. A sziklák között, szédületes mélységben
kristálytiszta patakvíz csordogált.
Úgy látszik Görögországban is forróság volt ezen a nyáron, mert itt
vízesésnek kellett volna táplálnia
a fürdôkádat.
Hazafelé menet még megnéztük
Platamon várát, s néhányan meg
is másztuk. Gyönyörû kilátás nyílt
a tengerre.
Hazautazásunk elôtti estén görög-estre voltunk „hivatalosak”. Az
elôételbôl és fôételbôl álló vacsorára egy hangulatos étteremben
került sor, és korlátlan borfogyasztás dukált. Az esten görög zenészek, énekesek és népviseletbe
öltözött táncosok szórakoztattak
bennünket. Kiváló alkalom volt a
görög gasztronómia és kultúra
megismerésére. A vendégszeretet
ismét megmutatkozott, hiszen bennünket is bevontak a szórakozásba,
táncba. A szirtakit együtt táncoltuk
a görög táncosokkal.
A kirándulás azonban nemcsak
a görög emberekkel, kultúrával gazdagított bennünket, hanem lehetôséget teremtett magyar nyugdíjas
társaink megismerésére is. Együtt
énekeltünk, kirándultunk, pihentünk, barátkoztunk dombóvári, hôgyészi, dunaharsányi, csokonyavisontani és röszkei társainkkal.
Mindezt köszönjük a Hontravel
Kft-nek, személy szerint Práger
Istvánné Vadaszán Auréliának.
nj

Biztonságban otthon és az iskolában
A Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési Osztálya a 2012/13-as tanévben is
számos programmal szeretné támogatnia a térségben élô diákok,
szülôk és pedagógusok biztonságos mindennapjait óvodás kortól
egészen az egyetemig.
Továbbra is várjuk az óvodák
jelentkezését az országos Ovi-zsaru programra, mely a nagycsoportosok biztonságra nevelô programja. A két kézbáb, Rendôr Robi és
Rosszcsont Ricsi már 31 megyei
intézményben tevékenykedik eredményesen.

Az általános iskolások számára
a DADA program mellett folytatódik a TiniKék prevenciós elôadássorozat. A középiskolásoknak
pedig, a Lépésrôl-lépesre együtt
a biztonságért nemzetközi szinten
is ismert és elismert prevenciós
kiállítást ajánljuk. A bemutatót a
hozzá kapcsolódó komplex bûn- és
baleset-megelôzési projektekkel
együtt eddig már több mint százezren látták.
A Szegedi Tudományegyetemmel együttmûködve az elsô félévben két bûnmegelôzési témájú
kurzust indítunk. Szeptember 12-

tôl Drogprevenció témában huszonnégy órában tizenkét alkalommal vehetnek részt elôadásokon a
Juhász Gyula Pedagógusképzô kar
hallgatói. Szeptember 13-tól pedig
a SZTE BTK hallgatói kapcsolódhatnak be a 20 órás, 10 alkalmas
„Fiatalok biztonsága – jövônk záloga” bûnmegelôzési mûhelymunkába.
Akik szeretnék jobban megismerni a CSMRFK Bûnmegelôzési
Osztályának tevékenységét, azoknak figyelmébe ajánljuk a www.
bulisbiztonsag.hu prevenciós honlapot, amely kicsiktôl a nagyokig,

diáktól a pedagógusig mindenki
számára könnyen hasznosítható
szakmai háttéranyagot, letölthetô
kiadványokat, komplex prevenciós ismeretet kínál.
M. Toronykôy Márta r. ôrnagy
CSMRFK BMO vezetôje
*
A témával kapcsolatban felmerült
egyéb kérdésekre a Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési Osztályán kaphatnak
választ: barka@csongrad.police.hu.
Tel. 62/562-410
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Október 8–12-ig 12:30–16:30-ig
Október 15–19-ig 7:30–12:00-ig
Október 24–27-ig 12:30–16:30-ig
Október 29–31-ig 7:30–12:00-ig
November 5–10-ig 12:30–16:30-ig
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TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Október 8–12-ig 7:30–12:00
Október 15–19-ig 12:30–16:30
Október 24–27-ig 7:30–12:00-ig
Október 29–31-ig 12:30–16:30-ig
November 5–10-ig 7:30–12:00-ig
Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

Telefonszám: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

Hétfô 12.00-tôl 18.00 óráig. • Kedd 12.00-tôl 18.00 óráig.
Szerda 8.15-tôl 14.15 óráig. • Csütörtök 7.00-tôl 13.00 óráig.
Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.
Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés,
fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.
Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
rendelése minden héten

Hétfô,szerda 12,30 órától 16,30 óráig ( délután)
Kedd, csütörtök, péntek 07,30 órától 11,30 óráig ( délelôtt)
Telefonos elérhetôség: 62/ 267-707 • 06-30/638-18-63

Gyermek és felnôtt központi sürgôsségi
orvosi ügyelet
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

Dr. Molnár Mária

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

AZ ISTEN SZERETET
Az ô akarata az, hogy egészséges légy !
Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl !
Adj lehetôséget magadnak, és
Gyere el Isten szent jelenlétébe,
Ahol imádkozunk a gyógyulásodért.
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô, Géza u. 1.
Minden csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes
Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06 20/2046-66-138
E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály
Web: www.ksze.org

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

Szeretném megköszönni Polgármester Úrnak valamint a
Tisztelt Képviselô Testületnek, hogy lehetôvé tették a Vásárhelyi utca járdaépítését. Külön köszönet a Coop bolt elôtti
járdáért. Több kerekes székes utcabeli használja!
Kovács Józsefné
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Homlokzati és
gurulóállvány bérelhetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést és
festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

Hirdetések

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

„Minden szerdán és pénteken 19.00 órától az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában (Algyô, Sport u. 5.) alakformáló torna! Igény szerint táplálkozási tanácsadást is tartunk!
A torna idôtartama 1 óra, alkalmanként 700 forint.
Edzôk:
Dr. Szatmári Zoltán egyetemi docens – testnevelô tanár
Dr. Fritz Péter fôiskolai docens – testnevelô tanár
Várunk minden formálódni vágyó hölgyet és urat!
A részletekrôl érdeklôdni a 30/467-2545-ös számon lehet.”
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„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

Tanya eladó
Algyôn,

betonút mellett, 1626
m2 telekkel, 2 ha földdel, nagy melléképületekkel.
Gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas.
Ár: 35 millió Ft.
Tel.: 06-30/63-11-7941

16

Algyôi tükör

2012 október • Hírmondó

A rodostói idôutazó
Zágonban tartotta Bene Zoltán Bujdosók címû drámájának ôsbemutatóját az algyôi Móra Ferenc Népszínház. (Az algyôi bemutatóra
november 10-én, szombaton 19
órakor kerül sor.) A – számtalan
vendégjáték után most már nyugodtan leírhatjuk – Barcaság színtársulata Tatrangon és Brassóban
is fellépett. A kortárs szegedi író
mûvének színpadi adaptációja érezhetôen megérintette a közönséget.

Zágonban – Mikes Kelemen szülôfalujában – sem árt, az alig negyven kilométerre fekvô Barcaságon
pedig egyenesen indokolt a fejedelem kamarását, a magyar próza
megteremtôjét megidézni. Sokan
vannak ugyanis Erdélyországban,
akik hivatkoznak Mikesre, episztoláira, ám életének történéseit
alig ismerik, a Törökországi levelek pedig ott állnak olvasatlanul a
könyvespolcukon.
(…)
A Bujdosók természetesen és
szerencsére azok számára is élményt jelent, akik mit sem hallottak Mikes Kelemenrôl. A szerzô
– noha egyetlen nap történetét
meséli el – valójában élesen exponálja a fejedelmi kamarás és a
rodostói magyar kolónia életének
fôbb eseményeit. Megjelennek a
színen a történelmi figurák, Mikes
mellett II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi, a török nyomdászat megteremtôje, a valószínû erdélyi unitáriusból lett müteferrika, Ibrahim.
(Számomra még erôteljesebb volt
a dráma ilyetén hatása, hiszen tavaly jártam a darabban említett
helyszíneken, a sárfürdônél, a savanyú – igazából sós – víz forrásánál, a Magyarok utcájában, álltam
a megrozzant Bercsényi-ház elôtt
és ültem – Ali Kabul rodostói múzeumigazgató utólagos engedélyéért esedezem most! – a fejedelem által faragott karosszékben.)
Ám a Bujdosók nem válik pillanatra sem didaktikussá. Nem, mert

a szerzônek sikerül két fronton is
drámai feszültséget keltenie, s amikor a szálak összeérnek, akkor valósággal szikrázik a színpad. Egy
keserédes szerelem elfojtásának és
az értelmiségi lét drámai megélésének lehetünk tanúi, részesei.
Ádok Róbert minimalista eszközökkel rendkívül hitelesen jeleníti meg Mikes alakját, aki korban,
attitûdben sokkal közelebb áll a
ma entellektüeljéhez, mint akár
az ezredforduló sok szánalmas figurája. Felismeri helyét, szerepét
a bujdosók mikrotársadalmában,
ahol szinte oly észrevétlennek kell
maradni, mint az idôutazónak.
Éppúgy nem szabad beleavatkoznia a történésekbe, mint amannak.
Az ô küldetése nem a cselekvés,
hanem a tanúskodás.
Izzik a levegô, amikor Kôszeghy
Zsuzsival beszélgetnek a rodostói
rózsalugasban. Pál Anita nagyszerûen alakítja a szerelmes, mégis
inkább engedelmes árvát. A fiatalok szerelmének legmagasabb foka
azonban csupán annyi, hogy Mikes
bátorságot véve kijelenti: ô várja
Zsuzsit.
A szerelmet azonban megöli a
hûség. S a hûségnek számos példáját látjuk elôttünk felvonulni.
Mikes ragaszkodásán kívül a Zay
Zsigmond barátságát. A bárót kedveltté avatja Kothencz Tibor ízlésesen visszafogott, mégis mókás alakítása. Amely ebben is segítségére
van Ádok Róbertnek, hiszen az
általa életre keltett Mikes komolyabb ám nem komor karakterként
jelenik meg. (Noha epizódszerepe
van, hasonlóan mókás a fürdôszolgát játszó Csenki József is.) Hûséges a fejedelemhez Pápai Gáspár, a bujdosók követe a Magas
Portánál. Karakán figura, a ka-

maszkorú nézôk kedvencévé avatja Varga János. És a Bera Sándor
megformálta Sibrik Miklós ezereskapitány, valamint a Fodor Ákos
által megjelenített Sántha Miska,
hajdani kuruc lovaskatona, Rózsa
Dániel szegedi kereskedô megbízottja is azzá válnak.

A darab talán legmegrázóbb
jelenete Ibrahim müteferrika vallomása. A Bánk bán Tiborcát idézi
Cseszkó Mihály, amikor elmondja
monológját óhazája szeretetérôl.
És milyen egyszerû eszközökkel él
Bene Zoltán! A müteferrikává lett
hajdani kolozsvári diák csak akkor
lesz ismét önmaga, csak akkor
mondja ki újra keresztény nevét,
ha újra Magyarország földjére lép.
Mi tudjuk, soha nem lépett rá…
Egyetlen hûtlen szereplôje van
e darabnak. Bercsényi Miklós gróf,
akirôl tudjuk, aludt, míg felesége
haldoklott, s szemei nem könnyeket hullattak Csáky Krisztina után,
hanem szerelmes pillantásokat
vetettek Kôszeghy Zsuzsi felé. Dubecz Györgynek sikerül Bercsényi
személyiségének kettôsségét, emberi nagyságát és gyarlóságát egyszerre megjelenítenie.
Szólnunk kell a Bercsényi Miklós feleségét játszó R. Nagy Máriáról, aki valóságos nagyasszonyt
alakít a színpadon, és a magyarul
megtanult szolgálólányt megjelenítô Szabó Szilviáról is, akinek józan
ítélôképessége visszazökkenti a
már-már a szabadságharc romantikájának hálójába esô gyanútlan
nézôt.
Utoljára, de nem utolsó sorban:
a II. Rákóczi Ferencet játszó Kátó
Sándor – aki egyben a darab rendezôje is – egy bölcs, higgadt, erkölcsi magaslaton álló, valódi
nemes jellemet alakít, akinek van
alapja és van bátorsága erkölcsítéleteket is megfogalmazni. Ám
mint ország nélküli fejedelemnek,
visszafogott, józan kritikájával nem
tudja eltántorítani udvarának

megtévedt kalandorát. Sem Bercsényi vallási fundamentalizmusát
sem buja vágyát nem sikerül csillapítania.
Noha manapság nemhogy nem
divatos, de egyenesen szégyenteljesnek tartott érzelmekrôl: szerelemrôl és hûségrôl beszélni,
Bene Zoltán színmûve igazi dráma
marad, nem csúszik szappanopera-szerû érzelmességbe. Egy apokrif Mikes-levél megszületésével
zárul, mely kelt Rodostóban, 1723.
április 25-én. Keserû és önmarcangoló levél ez. Eltér a többi Mikes-levél stílusától, mert bántó
megjegyzéseket tartalmaz a fejedelmi udvar tagjaira nézve.
Nem csoda, ha szerzôje megsemmisítette, és nem találni a Törökországi levelek között. Van
viszont egy nappal késôbb keltezett episztola. A rodostói idôutas
önmagára erôltetett parancsolatával, amely minden idôutazás elsô
törvénye is.

Hagyom, hogy Önök fedezzék
fel e levelet!
Mert Bene Zoltán drámájának
és az algyôi színészek játékának
egyik legnagyobb erénye és eredménye, hogy sokan a nézôk közül
még az elôadás estéjén beleolvastak Mikes leveleibe.
Ambrus Attila,
a Brassói Lapok fôszerkesztôje
*
(A Móra Ferenc Népszínház társulata szeptember 21–25. közötti erdélyi
turnéján 22-én Zágonban 300, 23-án
Tatrangon 170, 24-én Brassóban, a
Redut Színházban 370 nézô elôtt vitte
színre a Bujdosókat. A turnéra nem
kerülhetett volna sor Algyô Nagyközség Önkormányzata, Herczeg József
polgármester, a Szegedi Vízmû Zrt.,
a Brassói Lapok Alapítvány, Kiss József
tatrangi polgármester és az RMDSZ
Brassó megyei szervezetének támogatása nélkül.
– A szerk.)
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Hirdetések

Válaszd az ITF Taekwon-do-t!
Az Algyôi Sportkör

ITF Taekwon-do Szakosztálya
2012. szeptember hónaptól
ismét tagfelvételt hirdet!
Itt a lehetôség, hogy elsajátítsd a tradicionális koreai harcmûvészet,
az ITF Taekwon-do technikáit!
• küzdelmek
• töréstechnikák
• önvédelem
• formagyakorlatok
• versenyzési lehetôség
6 éves kortól várjuk a régi tagokat és új jelentkezôket
egész szeptember folyamán, felsô korhatár nincs!
edzések helye: Algyô, Községi Edzôterem
edzések ideje: Péntek: 15 óra 30-tól 16 óra 30-ig
Vasárnap : 9 órától 10 óra 30-ig
érdeklôdni lehet:
Zsarkó Dániel Péter III. Dan-os mesternél
az edzéseken, vagy
a 06 70 948 3357-es, illetve a 06 20 429
0737-es telefonszámon, továbbá
a zsarkocsi@gmail.com címen.

A Hóvirág
virágüzlet
értesíti kedves vásárlóit, hogy Mindenszentek
alkalmából koszorúk kaphatóak. Élõvirágos
rendeléseket igény szerint felveszünk.
Tel.: 06 20 / 501 41 00
Központi fűtéses algyői
magánház - szoba,
konyha udvari kisházzal- eladó, szegedi
téglaépítésű lakásra
cserélhető.
Irányár: 15,2 millió Ft.
Érdeklődni:
06/30-491-62-43-as
telefonszámon.

Öregkishomoki
Búzás utca 50. szám
alatti 1720 m2-es telek
(szôlô, gyümölcsös)
lakható épülettel
eladó.
Érdeklôdni:
06-20/200-23-40-es
telefonszámon.
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Kedves
Vásárlóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az EGÉSZSÉGKUCKÓ
és PAPÍR-ÍRÓSZER üzletünk
OKTÓBER 1-tôl új helyszínen,
a COOP ABC-ben várja régi és új vásárlóit
kibôvült árukészlettel!
Kínálatunkból:
• speciális élelmiszerek
• diabetikus készítmények
• bio és reform élelmiszerek
• Himalájai só termékek
• wellness és fogyasztószerek
• ajándéktárgyak
• gyógynövények
Papír-írószer:
• iskolai tanszerek
• irodaszerek
• nyomtatvány
Nyitva tartás: h.–p.: 8–12; 13–17; szo.: 8–12
Minden kedves vásárlónkat szeretettel váruk!

Csongrádi Körös-torokhoz
közeli 2 szoba
összkomfortos 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.

38 m2-es, 5 m belmagasságú udvari
garázs, mûhely,
raktár céljára kiadó.
34–40 ezer Ft + rezsi
a Szamóca utcában.

Algyôi családi ház - két
családnak is megfelel1180 m2 telken,
21 millió Ft-ért eladó.
Algyô,
Aranyhíd u. 38 szám.
Érdeklôdni:
06-62/633-317
telefonszámon lehet
az esti órákban.

Érdeklôdni:
62/20-574-66-99-es
telefonszámon.

Irányár: 12 millió ft.
Érdeklôdni:
a 30/380-2139.
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Civil tükör
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Az algyôi Szalma Eszter meséli el olimpiai élményeit
Csodálatos élményekkel gazdagodtam a 2012. évi Olimpia július
27-i megnyitóján! Bár a csapatba bekerülni korántsem volt egyszerû.
Miként sikerült elérnem, hogy az idei olimpián, Londonban, táncolhattam a megnyitó ünnepségen? Elmesélem.

2011-ben, egy novemberi napon
egy hirdetésre lettem figyelmes
– kitöltöttem a kérdôívet és beküldtem az Olimpiai Bizottságnak.
Rá egy hétre kaptam egy üzenetet, amiben közölték, hogy várnak a válogatásra. Arra a napra,
amire engem hívtak be, több száz
ember volt odarendelve. Érkezési
sorrendben kaptuk a számokat,
nekem a 24 lett a számom. Ezen
a próbatáncon egy koreográfus
mutatta a mozdulatot, nekünk
utána kellett táncolni.

Két hét múlva kaptam a következô értesítést, hogy mehetek a
második fordulóra. Itt is sikeresen
teljesítettem a feladatokat. Ez után
nagy örömmel fogadtam a hírt,
hogy tagja vagyok a 49/a csoportnak.
Elérkezett április, amikor megkezdôdtek a próbák. Egész júliusig
tornacsarnokban gyakoroltunk,

majd júliusban már az olimpiai
stadionban találtuk magunkat.
Én Battersea-ban lakom, innen
kellett utaznom a STRATFORD
állomásáig. Ez alkalmanként 3 óra
utazást jelentett.
Amikor elôször léptem az olimpiai parkba, lenyûgözô látvány
fogadott. Az új építmények és
maga a stadion óriási volt. Sajnos
az idôjárás nem kímélt minket,
sokszor táncoltunk esôben. A próbák mindig izgalommal teltek, és
kihívás volt számunkra. Erre az
idôre már több száz ember gyûlt
ott össze egyszerre, egy idôben.
A bejáratnál minden alkalommal rendôrség ellenôrizte a belépôket, nem vihettünk be ételt, italt
magunkkal. Éppen ezért a szervezôk a csapatnak biztosítottak szendvicset és forró italokat.
A mi mûsorunk körülbelül. 40
percig tartott, mindig más részletet tanultunk egy-egy alkalommal.
Kiderült az is, mit jelentett a csoportszám. Például a 49 /a-b csoport a hatvanas évek, a 49/c csoport a hetvenes évek, a 49/d a
nyolcvanas évek és a punk, a 49/
e fa now section, vagyis egy új,
mostani tánc bemutatását jelentette. Egy-egy csoport 200, vagy
még annál is több emberbôl állt.
Pillanat alatt eltelt a próbaidô,
és elérkezett a megnyitó napja.
A fôpróba hétfôn és szerdán volt,
a megnyitó pénteken. A szerdai
fô-fôpróbára kaptam két jegyet
ajándékba, amit barátomnak,
Temkó Tamásnak és barátnômnek
Karolának adtam. Nagy örömömre részesei voltak ennek a fantasz-

Köszönet az adományozóknak és a segítôknek!
A Vöröskereszt algyôi alapszervezete ezúton köszöni meg a Családi
Napon résztvevô segítôknek és adományozóknak az önkéntes munkájukat és önzetlen felajánlásukat.
Varga Péternek a húst, Vámos Zoltánnak
a süteményt, Herczeg Ferencnek és
segítôjének, Berkes Istvánnak a fôzést. A kiosztásban segítôknek, Fróna

Mihálynénak, Herczeg Katalinnak és
Tóth Jánosnénak a munkájukat. Külön
köszönet az Eddy Design-nak, azaz
Oláh Endrének a reklám tábláért,
valamint, nagyon örülünk annak,
hogy vannak még Algyôn olyan vállalkozók, akik szociálisan érzékenyek!
Vöröskereszt algyôi
alapszervezete

tikus elôadásnak. A fôpróba is
pompásan sikerült: érezhetô volt
az emberek közelsége, hogy a stadion nem volt már üres. Igazából
egész héten fôpróbát tartottak:
minden csoportnak más és más
napon. Innen már csak az igazi
sztárok hiányoztak.
Elérkezett a várva várt nap.
Kettôre kellett odaérni, hogy
mindenki idôben „becsekkoljon”,
vagyis legyen idô a belépésre, átöltözésre, sminkre, bemelegítésre
s felkészülni a show-ra.
Sikerült belopóznom és megnézni a ceremónia elejét, amikor
a Királynô megérkezik. Láttam,
ahogy zöld mezôn a lovakat hajtják, a tehenek legelésznek, és
ahogy a kémények kinônek a földbôl. Láttam a Királynôt. Láttam a
nôvérkés blokk elsô részét, amikor
a gyerekeket altatják. Ekkor viszont már mennünk kellett vissza
a helyünkre, és vártuk izgalommal,
hogy végre mi kerüljünk színpadra.
Felelevenedett a hatvanas évek
stílusa, a zene elragadott. A ruhák,

a szoknyák csillogtak, villogtak, és
pörögtek.
A jelmezünket nem tudtuk választani, stylist-ok találták ki, kinek
mi lesz a legjobban ráillô ruha.
A frizurákat fodrászok segítségével
mindenki próbálta magának elkészíteni. Azóta is tartó barátságok
születtek. Hallottam, hogy sok ismerôs figyelemmel kísérte az olimpia nyitányát adó mûsort, és köszönöm azoknak, akik szorítottak
értem.
A stadion belülrôl leírhatatlanul
óriási. El sem hittem, hogy ott
vagyok! Óriási boldogságot éreztem, hogy ott lehettem és részese
lehettem ennek a világra szóló
eseménynek! A fellépés után a taps
elmondhatatlanul jó érzés volt.
Csak úgy zengett a stadion!
A sportolók felvonulását nézve
megvártuk a magyar csapatot és
utána mentünk az öltôzôbe. Átöltözés, majd a tûzijátékot néztük
meg az olimpiai parkból. Nem volt
hosszú, de életem egyik legcsodálatosabb tûzijátéka volt!
Szalma Eszter

Görbültek a botok
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi csoportja mozgalmas két
hónapot zárt. A Lovasnapokon
szokás szerint jelen voltunk, megcsodáltuk a paripákat, mellesleg,
hogy éhen ne maradjunk, jó csülökpörköltet fôztünk.
Két horgászversenyen is részt
vettünk. Immár hagyomány, hogy
a nyugdíjas klubbal évente megmérkôzünk a halfogásban. Ezúttal
csapatban mi nyertünk 17, ezüstérmesek a nyugdíjasok lettek 13
kilóval. Egyéniben a sorrend: Szabó
Mihályné Mari, Biczók György, Kiss
György. A kifogott halakat a sportszerûség jegyében természetesen
visszaeresztettük. Gratulálunk minden horgásznak! Horgászás közben
jön meg az étvágy, ebédre (minthogy ezúttal mi voltunk a kihívók),
jó babgulyással vendégeltük meg
a kihívottat és magunkat. Nyug-

díjasklubos barátaink is kitettek
magukért, egy szekérderéknyi süteménnyel kedveskedtek.
Szeptemberben még egy versenyen, ezúttal a szegedi társegyesületünk hívott meg bennünket,
ahol a házigazdák nem tisztelték
meg a vendégeket azzal, hogy a
gyôzelmet átengedjék nekünk.
Hiába, a hazai pálya elônye.
A családi napon is tiszteletünket
tettük, a sok érdekes program
megtekintése közben finom gulyáslevest ebédeltünk. Vigyáztunk,
hogy nehogy túlságosan lefogyjunk
a sok rendezvény között, ezért egy
kisebb palacsintahegyet elfogyasztottunk jártunkban-keltünkben.
Szeptember 29-én került sor
Kisteleken egyesületünk összevont
találkozójára, ahol a megyei összes
csoport tagjai egybegyûltek némi
tapasztalatcserére, beszélgetésre,
érdekes mûsorok mellett.
Várjuk azokat, akik érdeklôdnek
lelkes csoportunk iránt.
Sermann József
vezetôségi tag
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Visszatekintô és elôrepillantó

Visszatekintés az Ezerjófû nyári táborra
Az ôszi nyárból is jólesik visszaemlékezni ezekre az augusztusi
napokra a Tájházban. Az idén is
gazdag és mozgalmas programot
sikerült összeállítani augusztus 13tól 17-ig. Alapelveink nem változtak, egészséges étkezést, mozgást,
és tevékenységet igyekeztünk biztosítani a gyerekeknek. Az ANTSZ
két ellenôre is meglátogatott bennünket és nem talált kifogásolni
valót a gyerekek ellátásának körülményeiben.
Kilószámra fogyott a paprika,
paradicsom, uborka, lilahagyma a
héten, hiszen a tízóraihoz és az
uzsonnához is kaptak a gyerekek
friss zöldséget. Jó étvággyal ették
a rozsos kenyeret, és a Farkas Imréné Terike által készített többféle
fûszerezésû kecskesajtot is. Napi
7–8 liter gyógynövénybôl készült,
mézzel ízesített tea és üdítô gördült
le a gyermektorkokon. Minden
reggel 20–25 perces gyermekjóga
foglalkozással kezdôdött, melyet
Gercsó Gabriella tartott. A felnôttek
közül is bekapcsolódtak a tornába
a rendszeresen jógázók.
A gyógynövényes foglalkozások
mellett volt lovaglás, gyógynövénygyûjtô kerékpártúra, fáramászás,
rejtekhely építés, „csendes pihenô”
a játszótéren, kecskeetetés, kecskesimogatás Farkas Imrééknél. A vízi
sportokban is kipróbálhatták ma-

gukat a gyerekek Kopasz Péterné
Irénkével és id. Canjavec Tamással
kajakoztak, Kopasz Péterrel kenuztak, és ifj. Canjavec Tamás motorcsónakjával sétahajózásra vitte a
lelkes vállalkozókat. Az egész
napos kirándulás két programból
tevôdött össze: délelôtt a Füvészkertben tartalmas és érdekes foglalkozáson vettek részt a gyerekek,
délután pedig a makói kalandparkban próbálhatták ki biztonságos körülmények között vállalkozó
készségüket, és kitartásukat.
Az Egyesület tagjai biztosították
a szeretetteljes és türelmes felügyeletet, és a programok lebonyolítását. Így Makán Ferencné,
Gercsó Gabriella, Nagy Józsefné, Canjavecné Borbás Annamária, Téglás
Albert, Bakó Ferencné, Nagy Menyhértné és Merlákné Dombóvári Ibolya,
köszönet nektek.
Köszönjük Herczeg József polgármester úrnak, hogy a polgármesteri alapból jelentôs összeggel támogatta, és ezzel lehetôvé tette a
táborunk lebonyolítását. A Faluház
vezetôjének és dolgozóinak köszönjük a helyszín biztosítását, Kopasz
Péternek, Kopasz Péterné Irénkének,
id. és ifj. Canjavec Tamásnak, Farkas
Imrének és Farkas Imrénének, a Lovasklub tagjainak pedig a programokban való közremûködésüket.
Berek Ágota táborvezetô

Néptánc Algyôn 6–tól 99 éves korig
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában hagyománnyá vált a heti
rendszerességgel tartott néptánc
foglalkozás. Az idei tanévtôl tovább
szélesítjük a lehetôségeinket. Az elsô
osztályosok a mindennapos testnevelés keretében hetente kétszer néptáncolnak, népi játékokkal ismerkednek. Az alsó tagozatos gyerekeknek
„Etnoráma” címmel komplex honés népismereti szakkört tarunk, mely
hazánk fôbb tájegységeinek táncával,
hagyományaival, népmûvészetével
és gasztronómiájával foglalkozik. Az
5–8. osztályos diákok a Gyöngyvirág
Néptánccsoportban tanulják a magyar néptánc elemeit. Az elmúlt
években a gyerekekben fogékonyság
alakult ki a múlt és a jelen valódi
értékeinek befogadására, megôrzésére.

Iskolai kezdeményezésre szeptembertôl lehetôség nyílik, hogy a
jelenlegi, a leendô és a volt szülôk,
valamint külsôsök is megismerkedjenek a néptánccal. Várjuk azoknak
a felnôtteknek a jelentkezését, akik
szeretnének egy, a magyar hagyományokat is tisztelô és megôrzô
közösséghez tartozni. Elôzetes néptánctudás nem szükséges, csak a
kitartás és a lelkesedés „kötelezô”.
A próbákat minden héten csütörtökön ½ 6–tól ¾ 7-ig tatják.
A munka elkezdôdött, melyhez továbbra is lehet csatlakozni.
Köszönjük, hogy a „szülô-tánchoz” a Faluház helyet biztosít!
Hegedûs Edit
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
néptánc oktatója
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Ezerjófû hírek
Szakkör
Kedves szülôk! Az EZERJÓFÛ Egyesület minden A héten szerdán 15
órától tartja Ezerjófû egészségfejlesztô szakkörét a Fehér Ignác
Általános Iskolában. Szeretettel
várjuk az eddigi résztvevôket, és
az új jelentkezôket is! Ficsor Barna
tanár úrnál lehet jelentkezni, és a
késôbbi foglalkozásokon is be lehet
kapcsolódni a szakkör munkájába.
A foglalkozásokat Berek Ágota természetgyógyász pedagógus és Canjavecné Borbás Annamária egészségfejlesztô pedagógus tartja.
*
Tanfolyam
Az EZERJÓFÛ Egészségvédô
Közhasznú Egyesület alapfokú
gyógynövény tanfolyamot indít
felnôttek részére a Fehér Ignác
Általános Iskolában. A tanfolyam
8x2 órás, hetente 1 alkalommal
17 óra 30 perctôl 19 óra 30 percig
tart. A gyógynövényeket felhasználás szerinti csoportosításban ismertetjük sok gyakorlati tanáccsal.
Érdeklôdni és jelentkezni Berek
Ágotánál lehet az alábbi elérhetôségeken: mobil: 30/605 3978,
e-mail: berekagota@gmail.com
*
Nyílt nap volt
A Kulturális Örökség Napjai keretében szeptember 15-én a Tájházban tartott nyílt napot az Ezer-

jófû Egészségvédô Közhasznú
Egyesület. Látogatóikat Ezerjó
teával, gyógynövény felismerô játékkal, ajándék teakeverékkel és
fûszercsomagokkal várták.

Bár az idén nem hirdettek gyógynövény csere-berét, látogatóiktól
különleges gyógynövényeket is
kaptak, s az egyesület tagjai is ajándékoztak.
A gyógynövény felismerô játék
Hajdú Misi vezetésével olyan jól
sikerült, hogy minden teakeveréket
megnyertek a játékosok, és a fûszercsomagokból is alig maradt. Az ôszi
egészség napok záró rendezvényén,
a Családi Napon a gyógynövény
felismerô játékot ismét megrendezik, és más meglepetéssel is várják
az érdeklôdôket.
B. Á.

Harmonikák és harmonikások hétvégéje
A MATASZ részeként mûködô
Délalföldi Harmonikabarátok
Klubja október 12-én és 13-án
ismét megrendezi nagy sikerû éves
Harmonikafesztiválját. A fesztiválprogram idén is október 12-én
(pénteken) 18 órakor az algyôi a
Faluházban kezdôdik. Másnap,
13-án (szombaton) 17 órakor Szegeden a tápai Heller Ödön mûve-

lôdési házban folytatódik a bemutató kiváló hazai és külföldi
harmonikások közremûködésével.
Belépôjegyet a helyszínen, így például Algyôn lehet vásárolni, az ár:
800 forint / fô. Minden érdeklôdôt
szeretettel vár a klub rendezôsége.
Bakos József elnökségi tag,
helyi szervezô

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid határidôvel vállalom. Használt, jó állapotban
lévô kerékpárok értékesítése.
Telefon: 06-20/431-8503.
*
Két szobás panellakás, buszmegállóhoz
közel albérletbe kiadó.

70 ezer Ft/hó rezsivel együtt.
Érd.: 06/30 2398948
*
Bartók Béla utcai 54 m2-es parkettás,
légkondicionált panellakás tehermentesen
eladó.
Érd.: 06/30 6770530
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Mi? Hol? Mikor?

Borestek a Tájházban

2012 október • Hírmondó

OKTÓBERI – NOVEMBER ELEJI VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
OKTÓBER 11. (csütörtök) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 15. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 24. (szerda) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 29. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 9. (péntek) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár.
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig a Faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
OKTÓBER 18. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha vásár.
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óráig a Faluház elôtti parkolóban játék, bizsu,
ajándéktárgyak vására!

OKTÓBERI – NOVEMBER ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október 9. (kedd) 18 óra
Dr. Mód László néprajzkutató borkóstolással egybekötött elôadása
Az európai szôlô- és borkultúra fejlôdése címmel.
Október 30. (kedd) 18 óra
Dr. Mód László néprajzkutató borkóstolással egybekötött elôadása
A Kárpát-medence szôlô- és borkultú-

rája (történeti rétegek, termesztési eljárások, borkészítési technikák) címmel.
November 13. (kedd) 18 óra
Dr. Mód László néprajzkutató borkóstolással egybekötött elôadása
Szôlôhegyi ünnepek, szokások címmel.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak:
a Borbarátok és a Faluház

GYEVIFESZT
Október 19-én, pénteken 18 órakor a Faluház színpadán megmutatkoznak az algyôi szólisták,
csoportok, közösségek. A rendez-

vényt nótamûsor zárja Bakró Lajossal és népi zenekarával, valamint
Kurina Terhes Irén és Fodor Károly
nótaénekesekkel.

„Milyen jó lenne nem ütni vissza…”
József Attila verseit elôadja: HOBO
2012. október 13-án, szombaton, 18 órakor az Algyôi Faluház
színháztermében.
„Nem József Attilát mutatja be ez a
mûsor. Ô rég túl van ezen. Újrafel-

fedezésre sem szorul. Személyes okból
vettem elô sorait. Bajban sokszor segít.
Úgy forgatom kötetét, mint mások a
Szent Könyveket. Tanításai talán átvezetnek ezen a nehezen megfogható
és jellemezhetô idôn, ahol a Múlt már
nem érvényes és még nem született meg
az Új”
(HOBO)
Belépés: 500 Ft

Október 9. (kedd) 18 óra – Borestek a Tájházban – Az elsô
este. Dr. Mód László néprajzkutató borkóstolással egybekötött
elôadása Az európai szôlô- és borkultúra fejlôdése címmel.
Október 10. (szerda) 10–15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának találkozója a Civil Szervezetek Házában.
Október 11. (csütörtök) 16 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a Tájházban.
Október 12. (péntek) 18 óra – „Algyô, az én falum” címû pályázat eredményhirdetése és emlékezés Süli Andrásra a Könyvtárban. Felolvasó-est. (Gyevi Art
Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre).
Október 13. (szombat) 18 óra – Milyen jó lenne nem ütni vissza. József Attila
verseit elôadja: HOBO. Belépô: 500 Ft.
Október 16. (kedd) 17 óra – a Foltvarrók Körének foglalkozása a Tájházban.
Október 19. (péntek) 18 óra – GyeviFeszt – megmutatkoznak az algyôi szólisták,
csoportok, közösségek a Faluház színpadán. Utána nótamûsor Bakró Lajossal és
népi zenekarával, valamint Kurina Terhes Irén és Fodor Károly nótaénekesekkel.
Október 23. (kedd) 18 óra – Nemzeti ünnep. Megemlékezés és koszorúzás az
Országzászlónál.
Október 24. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a klubteremben – Berek Ágota
természetgyógyász elôadása. Téma: Gyógynövényekkel gyermekeink egészségéért!
Október 25. (csütörtök) 16 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a Tájházban.
Október 26. (péntek) 17 óra – Kiállítás megnyitó – tárlat Tóth Bogyó István
elektrográfiáiból.
Október 26. (péntek) 17 óra – Halloween játszóház a Tájházban.
Október 26. (péntek) 18 óra – Mozg(olód)ó KépKör a klubteremben: Történelmünk központi titkai. Grandpierre Attila könyvének bemutatója. (Algyôi Kerecsen
Egyesület).
Október 29. (hétfô) 17 óra – a Foltvarrók Körének foglalkozása a Tájházban
Október 30. (szerda) 18 óra – Borestek a Tájházban. A második este. Dr. Mód
László néprajzkutató borkóstolással egybekötött elôadása A Kárpát-medence szôlô- és
borkultúrája (történeti rétegek, termesztési eljárások, borkészítési technikák) címmel.
November 6. (kedd) 16 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása
a Tájházban.
November 10. (szombat) 10 óra – Fonó: „leányjáró nap” – Fiúk és lányok
összecsapása (ügyességi vetélkedô gyerekeknek) a Könyvtárban.
November 10. (szombat) 19 óra – a Faluház színháztermében a Móra Ferenc
Népszínház bemutatja Bene Zoltán: Bujdosók címû drámáját.
November 12. (hétfô) 17 óra – a Foltvarrók Körének foglalkozása a Tájházban.

Algyõi Hírmondó
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A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
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