Algyõi Hírmondó
KÖZÉLETI LAP • ÁRA: 100 Ft

X.

Algyői Repüléstörténeti Emléknap,
Hősök Napja és családi gyermeknap
2013. május 26. vasárnap

Szabadidőközpont, Algyő, Téglás u. 151.
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térzene
Taek Won Do-bemutató
szabadtéri könyvtár
arcfestés, kézműves játszóház, lovas kocsizás és ugrálóvár
Luhajtogatás
koszorúzás és megemlékezés a repülés algyői áldozatainak
emléktáblájánál –közreműködnek
az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai
térzene
a KOLOMPOS együttes koncertje
a BUBORÉK együttes interaktív, élő koncertje
Cuháré Táncműhely

15.00-18.00 III. Algyői Nemzetközi Vitézi Találkozó
12.00-14.00 haditábor felépítése
14.45
haditanács
15.00
bemutatkoznak a résztvevő csapatok, párviadalok
Résztvevők: Mária Terézia Huszárok Kun Attila vezetésével,
Norde Gard – „A középkor hajnalán”;
Hollószárny Lovagrend – „A mongol támadás utáni
Magyarország hadserege”;
Hősök Kapuja Hagyományőrző Baráti Kör
– „Északi népek vándorútja a 9-11.században”;
Iloncsuk Szabadcsapat – kunok;
I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület;
Dux Ruizorum - Szent Imre Testőrség;
Olas-Tiszaa Hagyományőrző Egyesület;
Windur Történelmi Életmód Rekonstrukciós Egyesület
15.30
lovas hadi bemutató – Mária Terézia Huszárok
16.00
látványos hídharc, majd becsület köre viadalok
és árulás köre viadalok
16.30
élő csatajelenetek
17.00
magyar agár bemutató és agár futtatás (coursing)
– a Tisza Parti Szélvész Kennel és csapata, valamint a
Magyar Agár Hagyományőrség közreműködésével
17.30
Ördögfű koncert
18.00
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Egészséghét
a Szivárvány Óvodában
A községi szintû Egészségnapok rendezvénysorozathoz kapcsolódva óvodánkban ismét megrendeztük
az Egészséghetet. Április 8–12. között
a hetet hagyományosan sportnappal
kezdtük és zártuk le. A gyerekek
szívesen mutatták meg ügyességüket
és kitartásukat a különbözô helyszíneken, ahol versenyjátékokban,
akadálypályákon mozoghattak.
A Zöld szívû kertész program
keretében komposztálót és esôvízgyûjtôt kapott óvodánk, amiket
együtt helyeztünk el a Gyermekkertünkben. Új ismereteket szerezhettek a gyerekek a kertészkedésrôl és a komposztálás szabályairól.
Rosszcsont Rudi történetének
segítségével tapasztalatokat sze-

rezhettek a helyes testápolás és
fogápolás témakörében.
Új elemként bevezettük Egészséghetünkön az Elsôsegélynyújtás. Ezzel
célunk az volt, hogy tudatosítsuk
a gyermekekben az elsôsegélynyújtás
és a segítségkérés fontosságát. Megnézhették az eszközöket és kipróbálhatták a csoportokban az orvosos
játékban. (Folytatás az 5. oldalon.)

PÁL DÉNES koncertje

Pünkösd
a Szentlélek ünnepe

A Szentlélek (latinul: Spiritus Sanctus) a kereszténységben a Szentháromság harmadik személye,
az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, kiáradása. A keresztény ikonográfiában galambként ábrázolják.
Az Ószövetségben, a zsidók
Isten lelkével azonosították,
a szentlelket. Ez a lélek az, amely
a teremtés kezdetén jelen van.
(1Móz. 1.2), amely Isteni erôt ad
a választottaknak.(1Sám. 16,13).
A prófétai tevékenység mozgatója.
(Iz. 61,1)

Az Újszövetségben Jézusra leszáll a Szentlélek, és ezáltal Isten
fia teljesíteni tudta küldetését.
A keresztények egységének alapja,
hogy „mindannyiunkat egy Lélek
itatott át.” (1Kor 12,13).
A szentlélek adományának tartják a különös lelki képességeket,
görög szóval a karizmákat, amelyeket a következô képességekre
értenek. Bölcsesség, tudomány,
hit, gyógyítás ajándékai, prófétálás. A jó és a gonosz lélek megkülönböztetésének képessége stb.
(Folytatás a 12. oldalon.)

A tartalomból
Üléseztek a képviselôk .................................................................... 3. oldal
Találkozás Fábián Janka írónôvel ................................................... 13. oldal
Hirdetések .............................................................................. 14, 15. oldal
Nyári táborok ................................................................................ 17. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................ 18. oldal
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Algyõi tükör

Évforduló
Tavaly ôsszel két ötvenéves évfordulót ünnepeltünk. Szüleim, Simon
János és Tóth Etelka ötven éve kötöttek házasságot, valamint Életem
párja, Szalma Antal is ötvenéves lett.
Idén április 13-án pedig egy igazán
különleges szülinapra ültünk össze:

nagypapám, Tóth János betöltötte
a 99. életévét. Ahogy mondani
szokta mostanában, miközben ös�szecsapja tenyerét: ’Most már lányom a századikat taposom!’
Gratulálunk!
Évi

Az Algyôi Tojásmûhely az ópusztaszeri Húsvéton
„Jöjjetek BUJÁKODNI!” címmel
2013. március 31. és április 1. között számos húsvéti programmal
várta a bel- és külföldi vendégeket
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Az idei vendég
a „Palócországi” Buják volt.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
– Algyôi Tojásmûhely is bemutatkozási lehetôséget kapott. A skanzen alsóvárosi napsugaras házának
tornácán a két nap alatt Bereczné
Lázár Nóra népi iparmûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere veze-

tésével hagyományos tojásírást és
festést tanítottak az érdeklôdô vendégeknek az Algyôi Tojásmûhely
tagjai: Bakos Dorina, Balázs Dóra,
Balázs Petra, Pigniczki Kata és Nacsa
Izabella. A külföldi vendégek
angol, német és olasz nyelvû tájékoztatást is kaptak a lányoktól,
hogyan készül a hagyományos magyar hímes tojás.
INFO és képgaléria: www.opusztaszer.hu, http://www.facebook.com/
algyoi.tojasmuhely?fref=ts, www.gyeviart.hu

Nyugdíjas akció a Borbála Fürdôben
Ha nyugdíjas bérletet vásárol valaki a Borbála Fürdôben, akkor
most egy bérlet áráért kettôt adnak
neki. Az akció április 1-jétôl május
31-ig érvényes, és csak a 30 és 15
napos bérletekre vonatkozik!

A bérlet 2013. május 31.-ig használható fel!
Info: Borbála Fürdô (Algyô, Sport
u. 9.), telefonszám:+36-62-517-52,
www.borbalafurdo.hu
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Halálozás:

Anyakönyvi hírek

Csontos Lehel Imre 2013. 04. 13-án
elhunyt.
Béka poraira!
*
Születések:
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

Megszületett Tót Hanna – 2013. 03.
13-án, édesanyja: Sebôk Melinda, édesapja: Tót Szabolcs.

Jó egészséget kívánunk!

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a „Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampány megvalósítása Algyőn” című KEOP-6.1.0/A/11-20110159 számú pályázatának gyakorlati megvalósítása 2012. május
7-én kezdődött el.
A projekt legfőbb célja:
A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták
elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés, stb.) segítségével.
Az 5. rendezvény tevékenysége röviden:
A kampány negyedik rendezvényét 2013. április 17-én tartottuk,
a 3. és 4-es tanulóink számára. A tanulók az „Otthonunk” című filmet nézték meg. A film érdekes megoldást választott a Föld, mint
élő bolygó veszélyeztetettségének bemutatására. A jelen felvillantása után új technológiával vetítette elénk a sajnos közelinek tűnő,
ijesztő jövőt. A gyerekek számára elgondolkodtatóak voltak a feltárt
adatok, tények, a számukra még megfoghatatlan környezetszen�nyezés okozta következmények.
A diákok olvasgathatták Gévai Csilla „Nagyon zöld könyv”-ét és
megismerhették a témához kapcsolódó hasznos internetes oldalakat. A könyv a gyerekek számára érthetővé, kézzelfoghatóvá teszi a
környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. Komoly kérdésekről
mesél okosan, érthetően, humorosan.
A KÖRLÁNC Országos Egyesület szakemberei segítettek a film és
a szakirodalom értelmezésében. Az előadás és az interaktív foglalkozások a fenti témákhoz kapcsolódtak. Nagy hangsúlyt fektettek
a globális környezet- és természetvédelmi problémák lokálissá
vetítésére. A legnagyobb élményt azonban a fenntarthatóság pedagógiájára épülő játékokkal teli csoportfoglalkozások voltak.
Az ökológiai lábnyom fogalmával is megismerkedtek, és saját családjukra vonatkozóan számításokat végeztek.
„Bringázz a suliba!” címmel vetélkedőt hirdettünk a negyedikes
diákoknak. A tanulók csapatokat alkottak, és egy hónapig vetélkednek, hogy kinek, melyik csapatnak sikerül növelni a kerékpárral járó
tanulók számát. A legtöbb pontot gyűjtött csapat minden tagja értékes kerékpáralkatrész csomagot kap.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.algyo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Üléseztek a képviselôk: nagyító alatt az önkormányzati cégek
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete 23 napirendi pontot tárgyalt
meg a 2013. április 24-i soros, nyílt ülésén. A munkát Herczeg József
polgármester irányította.

Az algyôi önkormányzati képviselôk
elfogadták a 2012. évi Vízügyi Építési Alapból megvalósított felújítási és rekonstrukciós feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A Szegedi Vízmû Zrt. tájékoztatása
szerint tavaly a vízhálózat rekonstrukciójára, szennyvíztisztításra és
a csatornahálózat felújítására ös�szesen 12 millió 54 ezer 110 forintot használtak fel. Ám nem költöttek el 12 millió 645 ezer 890
forintot. Elfogadták a 2013. évi
Vízügyi Építési Alap terhére ezt
követôen elvégzendô munkák tervezetét is. Idén – többek között –
folytatódhat a vízhálózat felújítása,
a csatornázás és szennyvíztisztítás,
a szennyvíztisztító telep gépészeti
rekonstrukciója, valamint a települési csatorna rekonstrukció. Mindez közel 19 millió 290 ezer 60 forint.
Folytatódik a Szeged-Algyô ivóvízminôség-javító program is.
A képviselôk elfogadták a projekt
aktuális állásáról szóló tájékoztatót, valamint a kötelezô négyoldalú megállapodás aláírására felhatalmazták a polgármestert.
Tájékoztató
a költségvetésrôl
A könyvvizsgálói szóbeli kiegészítést követôen elfogadták a képviselôk az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérôl szóló tájékoztatót.

Ez átlátható, szakmailag jó gazdálkodást mutat: az önkormányzati vagyon közel 388 millió forinttal nôtt. A bevételi oldal: 4
milliárd 566 millió 939 ezer forint.
A kiadási oldal: 2 milliárd 431
millió 687 ezer Ft volt.
A képviselôk elfogadták az önkormányzat 2012. évi egyszerûsített beszámolóját.
Elkészült Algyô Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. Az elfogadott
tervezet értelmében a testület jövôre nem indítaná el a gondozási
díj bevezetését a bölcsôdei ellátásban, a térítési és bérleti díjak emelése legfeljebb az elôzô évi infláció
nagyságának megfelelô mértékûek lesznek. Várhatóan nem módosítják az intézményi rendszert.
A helyi gyermekvállalás támogatására programot fognak kidolgozni. A helyi önkormányzat felülvizsgálja a helyi adórendeleteket.
Tartalékok képzése várható és
folyamatos az adósságkezelés.
A lakossági igényeknek és jelzéseknek megfelelôen több járdát
építenek. Kátyúzással és aszfaltozással várhatóan felújítanak utakat.
Ennek köszönhetôen az önkormányzat 2013. évi költségvetésérôl
szóló 4/2013. (III.27.) önkormányzati rendeletét módosítják.
Beszámolt a Gyeviép Nkft.,
a Gyevitur Kft., az AKTV Kft.
A döntéshozók elfogadták a GYEVIÉP Nkft. 2012. évi beszámolóját.

A cég idei tervei között szerepel
a nyereségorientált vállalkozási
tevékenység bôvítése, a térkôelem-gyártás lakossági igényeinek
kiszolgálása. A GYEVIÉP Nkft.
ügyvezetôjének bére 2013. május
1-jétôl bruttó 350 ezer forintra
változik.
A GYEVITUR Kft. tavalyi mérleg beszámolóját is megismerték
és elfogadták a képviselôk. A cég
vesztesége 24 millió forint volt,
melyet idén az egyes fejlesztésekkel, beruházásokkal kíván csökkenteni. A GYEVITUR Kft. ügyvezetôjének bére 2013. május 1-jétôl
bruttó 325 ezer forintra változik.
A várható nagyberuházásokra
tekintettel a GYEVITUR Kft. elkészítette a 2013. évi közbeszerzési
szabályzatát. Az elfogadott szabályzat megtekinthetô a cég honlapján,
a www.borbalafurdo.hu-n.
Elkészült a GYEVITUR Kft. idei
közbeszerzési terve, mely tartalmazza – többek között – a fürdô
öltözôszárny bôvítését, az 1.200
négyzetméteres élménymedence
építését, a szabadidôközpont területén meglévô szállóépület és
konyhaépület bôvítését.
A képviselôk elfogadták az AKTV
Kft. 2012. évi beszámolóját. A TÜK
Bizottság hosszú távú, részletes fejlesztési tervet kért az ügyvezetôtôl.
Új házirend a
Szivárvány oviban
Jogszabályváltozás miatt a Szivárvány Óvoda felülvizsgálta házirendjét, melyet az óvodavezetô
szóbeli kiegészítését követôen
jóváhagyott a fenntartó. A szülôket
is érintô változásokat tartalmazó

alapdokumentum megtekinthetô
az óvoda hivatalos honlapján:
a www.algyoiovi.hu-n.
Ugyancsak módosult a Szivárvány Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzata.
A kötelezô tartalmi elemek között
létszámigénylést is benyújtott az intézményvezetô, melyet a késôbbiekben fog részletesen megvizsgálni
a fenntartó képviselô-testület. Ellenben az óvodapszichológus státusza támogatást kapott. A felülvizsgált SZMSZ letölthetô az óvoda
honlapján: a www.algyoiovi.hu-n.
A képviselôk elfogadták a 2013.
elsô negyedévi szociális ellátásokról szóló beszámolót.
Közbiztonság
és a kamerarendszer
A közbiztonság javítása és az ezzel
kapcsolatos jó közérzet erôsítése
érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be a települési kamerarendszer további kiépítésére,
bôvítésére. A TÜK Bizottság javaslatára a késôbbiekben a település
nagyobb, forgalmasabb keresztezôdéseit is vigyázhatják térfigyelô
kamerák.
Pályázatok kora
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-11 számon települési szilárdhulladék gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztésére
pályázatot nyújtott be. Algyô esetében, társulási tagönkormányzatként a pályázat megvalósításához
szükséges önerô mértéke: 3 millió
355 ezer 433 forint.
A testület döntött a méhnyak-rák
program kapcsán az árajánlattevô
személyérôl. A szerzôdések megkötését követôen az algyôi állandó
lakcímmel rendelkezô és a határidôre beérkezett szülôi nyilatkozattal
rendelkezô 12. éves leány gyermekek dr. Molnár Mária rendelôjében
vehetik fel a HPV – védôoltást, melyet idén 100 százalékban támogatott az önkormányzat.
A képviselôk zárt ülésen tárgyaltak a költségalapú bérlakásokra
benyújtott pályázatokról, valamint
egy ingatlan használatba adásáról.
BLN
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Intézményi hírek

Nyílt nap a bölcsôdében
Minden év április 21. a bölcsôdék
napja. Ilyenkor ünnepeljük azt,
hogy immár 161 éve mûködik bölcsôde Magyarországon. 1852. április 21-én nyitotta meg kapuját
Budapesten az elsô bölcsôde.
Az elmúlt 160 év alatt sok változáson ment át ez az intézményi
ellátás.
A 21. századi bölcsôdék gyermek és családcentrikusak. A bölcsôdében dolgozó szakemberek
szakirányú végzettséggel rendelkeznek, és kisgyermeknevelôknek
hívják ôket. Kimondottan a 0-3
éves korosztályra szakosodtak. Jól
ismerik ennek a kornak az életkori sajátosságait. Magyarországon magas színvonalú a bölcsôdei
ellátás. Európai viszonylatban is
élvonalban járunk.
A „bölcsôdék napja” alkalmából
az algyôi Bóbita bölcsôde nyílt napján, 2013. április 17-én azok a szü-

lôk, nagyszülôk és érdeklôdôk látogattak az intézmnybe, akik
az elkövetkezô idôszakban bölcsôdei szolgáltatást szeretnének igénybe venni gyermekeik részére, vagy
csak kíváncsiak voltak a felújított
intézményre. Az érdeklôdôk vetítéssel egybekötött tájékoztatón vehettek részt. A kisgyermekes szülôknek kiosztották a felvételi
kérelmeket. A terített asztalra olyan
ételek kerültek, amelyek heti rendszerességgel szerepelnek a bölcsôdei étrendben. Megkóstolhatták
a vendégek a zöldséges rakottat,
a tojáskrémes és sonkakrémes kenyeret. A gyermekek szüleikkel
együtt próbálhatták ki a sok szép
új játékot. Lehetôség volt beszélgetésre, ismerkedésre, játékra.
Kellemes délutánt tölthettünk
együtt.
Gyömbér Kornélia

Bölcsis hírek
Játszócsoport
Az algyôi Bóbita Bölcsôdében – sikeres pályázatnak köszönhetôen
–, lehetôség nyílik játszócsoport
mûködtetésére. Az érintett korosztály: 10-36 hónapos.
A játszócsoport célja, hogy a kisgyermeknek szülôjével együtt biztosítson hasznos idôtöltést, elmélyítse a szülô - gyermek kapcsolatot,
segítse a gyermek szocializációját.
A szolgáltatás az algyôi intézmény megfelelôen felszerelt csoportszobájában valósulna meg,
kedvezô körülményeket teremtve

arra, hogy a gyermekek szüleikkel,
hozzátartozóikkal együtt játszhassanak. A szolgáltatás havonta egy
alkalommal, 2 órában vehetô
igénybe, térítésmentesen. A megfelelô idôpont kiválasztására felmérést végzünk. A részletekrôl
a Hírmondóban olvashatnak
az érintettek.
Gyermeknap
Május 31-én 16:30 órakor gyermeknapi programok lesznek a bölcsôdében. Szeretettel várják a bölcsôdébe járó gyermekeket és
szüleiket.

Herpai József sakkoktató
a Szivárvány Óvodában
A Mol Új Európa Alapítványa díjazta pedagógiai munkájáért Herpai Józsefet, aki nemrég vendégségben járt óvodánkba. A sakkedzô,
több mint 25 éve tanít matematikát és sakkot a szegedi Tisza parti
Általános Iskolában. Ô volt az elsô
edzôje Lékó Péter nagymesternek,
valamint Papp Petra nôi nagymesternek.
Nekünk, óvó néniknek, a felkészülésben nagy segítség, sakk-oktató könyve kezdôknek.

Ezen a nyílt napon érdeklôdô
szülôk jelenlétében, gondolkodtató, logikai készségeket fejlesztô
feladatokat adott óvodásainknak.
Dicsérte a gyerekek, és az óvó
nénik felkészültségét, aktivitásukat.
Az óvodai Sakoca könyvet ezekkel a sorokkal dedikálta: „Nagy
öröm látni ilyen óvodát, ahol ilyen
szeretettel, gondossággal és ráadásul
sakkal is nevelik a gyerekeket!”
Búsné Lami Anikó,
Nagy Józsefné
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Versenyek alsó tagozatos tanulóknak
Márciusban igazi megmérettetés
várt az alsó tagozatos tanulókra.
Tehetségüket széles skálán mutathatták meg. A versmondó versenyen a tanulók elôadókészségét
élvezhettük. A nyelvtan-helyesírás
versenyen édes anyanyelvünk ismerete volt a tét, a matematika
versenyen a számolási és logikai
készségeikrôl gyôzôdhettek meg
a diákok. A természetismereti verseny pedig az általános mûveltség
mellett külön felkészülést is igényelt
az év fájából, a házi berkenyébôl és
az év madarából, a gyurgyalagból.
*
A Versmondó verseny eredményei: 1-2. évfolyamon I. helyezett
lett Ács Zsófia 2.a, II. lett Nyilas Lili
2.b, III. lett Canjavec Panna 2.a,
különdíjban részesült Mészáros
György 1.b osztályos tanuló. 3-4.
évfolyamon I. helyezett lett Kertész
Tekla 4.b, II. lett Üveges László 4.b,
III. lett Zakar Zsanett és Tóth Szilvia
4.b, különdíjban részesült Jernei
Richárd 3.b osztályos tanuló.
A területi versmondó versenyen
Üveges László 4. b osztályos tanuló
I. helyezést ért el és továbbjutott
a megyei versenyre, Kertész Tekla
4. b osztályos tanuló különdíjban
részesült.
*
Matematika verseny eredményei:
1. évfolyamon I. helyezett lett Németh Bercel 1.a, II. lett Urbán Dorottya 1.a és III. lett Belovai Petra
1.a osztályos tanuló; 2. évfolyamon
I. helyezett lett Farkas Ádám 2.b,
II. lett Kéri Dominik 2.a és III. lett
Nagy Krisztofer 2.a osztályos tanu-

ló; 3. évfolyamon I. helyezett lett
Tóth Gergely 3.a, II. lett Kiss Virág
Napsugár 3.a és III. lett Bogdán
Bence 3.a osztályos tanuló; IV. évfolyamon I. helyezett lett Kertész
Tekla 4.b, II. lett Mesterházy Máté
4.a és III. lett Lantos Szabina 4.a és
Izbéki Flóra 4.b osztályos tanuló.
*
A Nyelvtan-helyesírás verseny
eredményei: 1. évfolyamon I. helyezett lett Németh Bercel 1.a, II.
lett Tornyi Barna 1.a és III. lett
Gyurcsik Tamás 1.b osztályos tanuló; 2. évfolyamon I. helyezett
lett Szutor Adél 2.b, II. lett Farkas
Dávid 2.b és III. lett Horváth-Teleki Hédi 2.b osztályos tanuló; 3.
évfolyamon I. helyezett lett Jernei
Richárd 3.b, II. lett Németh Réka
3.b és III. lett Nagy Olga 3.b osztályos tanuló; 4. évfolyamon I.
helyezett lett Varga Enikô 4.a, II.
lett Izbéki Flóra 4.b és III. lett
Kertész Tekla 4.b osztályos tanuló.
*
Természetismereti verseny eredményei: 2. évfolyamon I. helyezett
lett Szutor Adél 2.b, II. lett Ivancsics Bence 2.b és III. lett Temkó
Levente 2.b osztályos tanuló; 3.
évfolyamon I. helyezett lett Nagy
Olga 3.b, II. lett Németh Réka 3.b
és III. lett Kiss Virág Napsugár 3.a
osztályos tanuló; 4. évfolyamon I.
helyezett lett Kertész Tekla 4.b, II.
lett Lantos Szabina 4.a és III. lett
Varga Enikô 4.a osztályos tanuló.
*
Szegedi Vadaspark rajzpályázat I.
helyezett Mircse Gréta 3.a osztályos tanuló.

Ajándékkönyv

Köszönjük Szekeres Károlyné Jutka
néninek és Garajszki Évának az iskolának ajándékozott könyveket,
amikkel iskolai könyvtárunk állo-

mányát színesítették és gazdagították.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola diákjai és pedagógusai

Zenei hírek
A deszki XV. Marosmenti Fesztivált 2013. március 22-én rendezték meg. A Pro Musica Alapfokú
Mûvészeti Iskolát Gyurcsik Andrea,
Vágó Natália, Vágó Angéla és Németh
Éva algyôi zongorista növendékek
képviselték. Gyurcsik Andrea 2. helyezést ért el.

Felkészítô tanáruk: Dr. Zomboriné Gergely Klára.
Iskolánk 2013. április 25-én
rendezte meg hagyományos kamara hangversenyét, melynek
helyszíne Szeged, Fô fasor 68.
A koncerten minden algyôi növendék részt vett.
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Intézményi hírek

Egészséghét a Szivárvány Óvodában
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az óvodai Egészséghéten szó volt
arról is, hogy szívünk egészségének megvédése érdekében fontos
a sok mozgás, az egészséges táplálkozás. Ennek jegyében finom
salátákat készítettek a csoportok.
A gyerekek örömmel hozták otthonról a különbözô zöldségeket
és gyümölcsöket, így még szívesebben kóstolgatták azokat. Érdekességként lehetôséget biztosítottunk biobodzából készült szörp és
lekvár kóstolására is.
A „Kötélhúzás” címû vicces mesejelenettel hívták fel az óvó nénik
a gyerekek figyelmét a mindennapos testmozgás fontosságára.
Ezt követôen már alig várták, hogy

az udvaron kipróbálhassák az új
futó- és tandembicikliket.

A héten az egészséges életmód
témában készült rajzokból, munkákból kiállítást rendeztünk be,
amelyet minden érdeklôdô szülô
megtekinthetett.
Búsné Lami Anikó
és Siposné Kardos Kitti
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Föld napja a zöld oviban
A Föld napja, vagyis április 22.
alkalmából versenyt hirdettünk
a „Legzöldebb csoport” cím elnyerésére. Mivel fontosnak tartjuk
óvodai környezetünk folyamatos
zöldítését, szerettük volna óvodánkat „zöldebbé” varázsolni. A versenykiírás szerint amelyik csoportban a legtöbb szobanövény
található az lesz a gyôztes.
Kértük, hogy akinek lehetôsége
van egy-egy cserepes virággal bármilyen kicsi is legyen - segítse
kezdeményezésünket, közelebb
juttatva a csoportot a gyôzelemhez.
Április 22-én 9 óráig vártuk
a növényeket, amikor is megszámoltuk azokat csoportonként, és
ezt követte a díjak átadása.

Az elsô helyezést – 45 cserép virággal – a Gomba csoport nyerte
el, ôk kapták meg az „arany locsolókanna díjat”. Másodikak lettek
a Katica csoportosok – 37 cserép
virággal – így az „ezüst locsolókanna díjat” zsebelhették be. A többi
csoportban is általában 20-30 cserép virágról gondoskodnak, így
minden csoport kiérdemelte a „növénybarát csoport címet”.
A gyerekek vidáman, izgatottan
versenyeztek, így az akciót mindenképpen sikeresnek tartjuk!
A díjátadót követôen pedig
a Föld napja alkalmából, a zöld
jeles napot még emlékezetesebbé
téve elültettünk a Gyermekkertben egy kis gyümölcsfát a gyerekek
segítségével. Szegfûné Nemes Ottilia

Vár az óvoda!
Ajándék könyvek Kárpátaljára
Ezúton szeretnénk megköszönni
a kedves felajánlásokat, könyvadományokat, amelyek eddig hozzánk érkeztek! A gyûjtéssel az a
célunk, hogy segítsük a Kárpátalján élô magyar olvasókat és
a könyvtárakat azáltal, hogy jó
állapotban lévô, igényes magyar
nyelvû felnôtt-, és gyerekkönyveket ajándékozunk nekik. Erre
azért van szükség, mert – az ottani könyvtárosok elmondása alapján – Kárpátalján a magyar nyelvû
könyvbeszerzés meglehetôsen nehézkes: jellemzôen a könyvtárakban a legújabb magyar nyelven
kiadott könyv is 1980-as kiadású!
Ezért az ottani iskolák számára
nagy segítséget jelentene már akár
néhány darab magyar nyelvû

könyv, gyermek és ifjúsági kiadvány is! Az algyôiek nagylelkûségét
bizonyítja, hogy már eddig is több
mint száz kötetnyi könyv érkezett!
Viszont május végéig még van lehetôség adományozni! Május
25-én fogadja az Algyôi Könyvtár
azokat a kárpátaljai küldötteket,
polgármestereket, önkormányzati képviselôket, intézményvezetôket, civil szervezetek képviselôit,
akik Szegedre és a környezô településekre látogatnak kulturális
intézményekbe és könyvtárakba.
Ekkor szeretnénk minél több
könyvet átadni nekik, az algyôiek
ajándékaként.
Mindenki segítségét elôre köszönjük!
Könyvtárosok

Tágra nyitottuk az óvoda ajtaját,
lehetôséget biztosítottunk azoknak
a kisgyermekeknek, akik az elkövetkezendôkben az óvodába fognak járni, hogy szüleikkel együtt
betekintést nyerhessenek intézményünk életébe. A kellemes idôjárás
kedvezett az udvari játékok kipróbálásának és a Gyermekkert

megtekintésének. Miközben a szülôk filmvetítés segítégével ismerkedhettek meg az intézményben
nyújtott lehetôségekrôl, addig
a gyermekek a csoportszobábanjátszottak, kis bábjelenet színesítette a programot.
Szalainé Tombácz Erika,
Molnár Kitti
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Sport és egészség

Felkészülten indul a bécsi
Maratonon az algyôi kajakos
2013. április 18-án Gödöllôn rendezték meg az Országos Mezei
Diákolimpiát, ahol közel 200 induló közül elsôként ért célba a Dugonics András Piarista Gimnázium
csapata, melynek tagja volt Kopasz

Bálint, az Algyôi Sportkör kajakosa is. Hamarosan megkezdôdik
a kajakosok számára a vízre szállás.
Az elsô verseny, amelyen az algyôi
versenyzô is részt vett: a bécsi Maraton Bajnokság május 5-én.
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Szivacskézis lányok az országos elôdöntôben
U9-es szivacskézis lánycsapatunk
a megyei elôdöntôbôl az I. helyen
jutott tovább a megyei döntôbe
a következô eredmények alapján:
Algyôi Sportkör – Szeged KKSE
9–8 (5–3), Algyôi Sportkör – Vörösmarty Mihály Általános Iskola
35–5 (17–2), Algyôi Sportkör –
Szentesi SI. II. 16–4 (10–3).
A megyei döntôben a következô
meccseket játszották: Algyôi Sportkör – KSZSE 2–11 (2–6), Algyôi
Sportkör – HLKC 7–10 (5–7), Algyôi
Sportkör – Zsombó 12–6 (4–5), melynek köszönhetôen III. helyen végeztek és bejutottak a régiódöntôbe.
Az április 21-én megrendezett
régiódöntôben a csoportmérkôzések után: Gézengúz Kalocsa –
Algyôi Sportkör 3–23 (0–10), Al-

gyôi Sportkör – Kézilabda Szeged
SE 7–17 (4–8), keresztjáték a másik
csoport elsô helyezettjével: Kecskeméti SI – Algyôi Sportkör 10–21
(6–11), döntôt játszhattak a lányok
a Szeged SE-vel, melynek eredménye Kézilabda Szeged SE – Algyôi Sportkör 13–5 (4–1). Ezekkel
az eredményekkel a régiódöntôt
a II. helyen zárták az Algyôi Sportkörösök, ezzel bejutottak az országos elôdöntôre.
A szivacskézis csapat tagjai: Igaz
Nikolett 3.a, Nagy Emese 3.a, Kiss
Virág 3.a, Pál Vivien 3.a, Mészáros
Kitti 3.a, Oláh Lilla 3.a, Molnár Zita
3.a, Mircse Gréta 3.a, Horváth Viktória 3.a és Szekeres Rebeka 3.b osztályos tanulók, edzôjük Miklósné
Kocsis Éva.

Happy Hét az iskolánkban
Az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
idén is meghirdette az országos,
vízfogyasztást népszerûsítô programját 2013. április 15-19. között.
A programhoz az algyôi iskola is
csatlakozott. Az „Igyál vizet!”akció keretében különbözô foglalkozásokat szerveztek a gyerekekkel közösen. Céljuk, hogy felhívják
tanulóik figyelmét az ivóvízfogyasztás fontosságára, valamint
a cukros üdítôk és energiaitalok
egészségkárosító hatásaira.

A héten az alábbi programokat
valósítottuk meg: személyre sza-

bott pohár, palack elkészítése
az alsó tagozatos gyerekekkel; „Víz
Bár” kialakítása az aulában, ahol
szünetekben citrom- és narancskarikával, mentával ízesített vizet
kínáltak a 4.b osztályos „mixerek”;
szórólapok, plakátok készítése
rajzórákon. A tanítási órákon: a víz
hatása minden élô szervezetre,
vízzel kapcsolatos versek, dalok,
mondókák gyûjtése, a különféle
cukros üdítôk cukortartalmának
százalékos számítása, kísérletek
vízzel stb. Rajzverseny „Víz a legjobb szomjoltó” címmel. „Vízi
próba”- sportverseny a napköziben; Divatbemutató - vizes flakonok felöltöztetése az alsó tagozatosokkal; Flash mob - élôkép a 6.
osztályosok közremûködésével:
vízmolekula, víz szó.
Leléné Gonda Irén
az Egészségnevelési
Munkacsoport vezetôje

Sakk eredmények: 6. forduló
Üllés-Mórahalom 3,5–1,5
1. Nagy Zoltán-Molnár Jenô 0,5–
0,5; 2. Papp Zoltán- Tumbász Péter
0–1; 3. Balogh Ferenc-Kois János
1–0; 4. Kurucsai András-dr.Pipicz
M. 1–0; 5. Gábor Géza-Kátai Csaba
1–0.

Algyô-Meritum-Eötvös 4–1
1. Grószpéter Zoltán - Fridrik Richárd 0,5–0,5 ; 2. dr.Gonda János
- Vidu Armand 1–0; 3. Magyar István
- Papdi Pál Soma 1–0; 4. Hegedûs
Mihály - Savanya Bence 1–0; 5.
Gábor József - Kocsmár Ákos 0.5–0.5.

Mezei Bajnokságon iskolánk csapata
2013. április 13-án szombaton Szegeden, az Etelka soron Regionális
Mezei Bajnokságot rendeztek,
ahol az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola IV. helyezést ért el.
Csapatunkat négy fiú és négy lány
alkotta. Az U13-as mezônyben
11-12 éves gyerek versenyezhetett.
A táv összesen 8 km, nyolc 1 km-es
váltással, nyolc tanuló futotta, gigászi küzdelemmel. Csapatunk
tagjai: Koza Zsolt 4.a, Angyal
János 5.b, Gyömbér Mihály 5.b,
Lantos Szabina 4.a, Molnár Viktória 6., Kecskeméti Réka 5.b,

Gábor Zsófia 6. és Szekeres Márton 5.a osztályos tanulók.
A váltóversenyen szárnyaltak
diákjaink, akik a Titán Egyesület
tanulóival voltak nagy „csatában”.
Azonban a verseny közben egyik
diákunk rosszul lett, de csapatunk
felküzdötte magát a IV. helyre.
Versenyzôi, emberi nagyság,
ahogy ezt a csapatunk megélte,
teljesítette a napot. Igazi sportszerû csapatmunka. Köszönjük
Lantos Sándor és Angyal Jánosné
szülôknek a gyors szállítást.
Varga Ágnes testnevelô
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Algyõi tükör
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„...ha a hit pajzsát
tartod,
rajtad
az
üdvösség
sisakja
is!”
Algyôi alkotókat is beválogattak az országos kézmûves kiállításra
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA) az Ipartestületek
Országos Szövetségével (IPOSZ)
és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Kézmûipari Tagozata
a Magyar Kézmûvesség – 2013.,
valamint Szent István és kora – kézmûves szemmel címmel kettôs,
nyílt pályázatot hirdetett. A pályázaton hazai és határon túli magyar
alkotók egyaránt részt vehettek
természetes alapanyagból, kézmûves technikával készült mûveikkel.
Az országos kézmûves pályázatba
algyôi alkotókat is beválogattak.

A tematikai kötöttség nélküli kategórián belül általános népmûvészeti kategóriában indult a Gyevi Art
Kulturális Egyesület Algyôi Tojásmûhelye: Bakos Dorina, Balázs Petra,
Balázs Dóra, Pigniczki Kata, Szabó
Beáta, Klatka Eszter és Klatka Tünde:
Hagyományos gyimesi csángó írott
tojások Magyarország és Algyô
Nagyközség címer variációjával
címmel nyújtotta be alkotásait.
Általános képzômûvészet kategóriában Magyarné Varga Anna:
Árvácskák a fényben címû akvarellje jutott be.

Iskolai határidô napló
Május
9–12. A hebertsfeldeni iskola tantestületének látogatása.az iskolában.
10. 
17.00 Mûsor a Faluházban. Szeretettel várjuk a szülôket is!
7. 17.00 Szülôi ér tekezlet – anyák napi
mûsor az 3.a, 3.b, 4.b osztályokban.
7. 9.00 Szeged Városi Diákolimpia Többpróba Bajnokság I. és IV. korcsoport
részére.
8. 9.00 Szeged Városi Diákolimpia Többpróba Bajnokság III. korcsoport részére.
8. 17.00 Szülôi értekezlet – anyák napi
mûsor az 2.b, 4.a, 5.a, 7.a, 7.b osztályokban.
9. 9.00 Szeged Városi Diákolimpia Többpróba Bajnokság II. korcsoport részére.
9. 17.00 Szülôi értekezlet – anyák napi
mûsor az 8.a, 8.b osztályokban.
10. TV felvétel készítése (M1).
10. Biodiverzitás kiállítás.
10. 9.00 – 13.00 Megyei természetismereti vetélkedô 2-4. osztályosok részére.
10. 17.00 Szülôi értekezlet – anyák napi
mûsor a 6. osztályban.
12. TITOK verseny országos döntôje Budapesten.
13. Napközis ügyelet igények felmérése
május 21-re.
14–15. Megyei Diákolimpia Többpróba
Bajnokság Hódmezôvásárhelyen
(városi versenyrôl továbbjutás
esetén).
13-17. Erdei iskola az 5. osztályosok
részére Parádfürdôn.
13–17. Egészséghét.
17. 9.00 Természettudományos Diákkonferencia Hódmezôvásárhelyen.
17. 
14.00 Napközis projektzáró: Az egészség.

20. PÜNKÖSD – munkaszüneti nap.
21. 11.00-tól Nevelési értekezlet. Téma:
Tehetség. Az 1-3 tanítási órát tartjuk
meg.
22. 14.00 Az Algyôi Faluház és Könyvtár,
valamint az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola közös programja: „Tanuljunk egymástól” címû következô
rendezvénye.
21–24. Kimeneti mérések írása 2-8. évfolyam (matematika szövegértés).
24. 14.00 Napközis csere-bere.
24. 9.00 Algyôi Zöld Diákparlament ülése
az önkormányzat képviselôivel.
25. Hôsök napja Algyôn.
25. 8–12.00 Horgászverseny.
26. 9.00 Gyermeknap, koszorúzás a Szabadidô központban.
28. Fittség vizsgálatának elvégzése1-8.
évfolyamban.
29. 8–12.00 Országos kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyamban.
30. 12.00 Csoportos fényképezés.
31. Napközis ügyeleti igények felmérése
júniusra.
31. Gyevi zsongás a Borbála fürdôben.
31. 14.00 Parlagfüves vetélkedô a napközis tanulók részére.
Június
4-5. Júniusi ebédfizetés (10 napra).
7. Tanulmányi kirándulás.
13. Osztályozó értekezlet.
14. 17.00 Ballagás.
20. 17.00 Tanévzáró ünnepség.
Tanítási hetek májusban:
2–3. B hét 6–10. A hét
13–17. B hét 21 – 24. A hét
27–31. B hét

A Szent István és kora – kézmûves szemmel címû kategóriában
Molnárné Süli-Zakar Zita: ’ Árpád-kori agyagedények karcolt díszítéssel – cserépbogrács, fôzôedény, ivóedény címû munkáját
válogatta be a szakmai zsûri, míg
Bereczné Lázár Nóra és Szalmáné
Simon Éva: Szent István az egyházalapító – pogány és keresztény
szimbólumok hagyományos írott
tojásokon címû pályamunkáját is
kiállították. A 2013. május 2-án
a Budai Várban, az Országos Széchenyi Könyvtár Corvina Termeiben megnyílt kiállítást a nagyközönség június 1-jéig tekintheti meg.
A beválogatott és kiállított munkákból háromnyelvû színes fotóalbum is készült, melyben a Gyevi
Art Kulturális Egyesület alkotói is
bemutatkoznak.

Ajánlott internetes oldal: www.
amka.hu, www.iposz.hu, www.bkik.
hu, www.gyeviart.hu.

Kleine fishe, gute fishe!

Ezt mondja a német, ami szó szerint a „a kis hal jó hal”-at jelenti,
de voltaképpen a magyar „Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem
érdemli” szólásnak felel meg.
Ehhez tartottuk magunkat a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi
csoportjánál is. Április 20-án, horgászversenyt rendeztünk, amelyre
vendégül láttuk a szegedi és a forráskúti horgász tagtársainkat is.
A jó hangulatú versenyen a 25
induló 8 csapatra oszlott,
ahol végül az I. helyezést a Nagy László, Koltai József, Szabóné Marika összetételû
csapat nyerte el. Második
Szeged II., harmadik Algyô III.
csapata lett. Egyéniben (mint mindig), Szabóné Marika lett, minden
bizonnyal jól tud bánni a kukacokkal, mert már megilleti ôt
az örökös bajnoki cím. Második
egy szegedi tagtársunk, harmadik
Tóth József algyôi társunk lett. Gratulálunk nekik!
Köszönetet mondunk László István úrnak, a Kormorán Horgászegyesület elnökének a verseny
lehetôvé tételéhez, Németh István
úrnak a helyiség biztosításához
a verseny utáni összejövetelhez.

Ezen a baráti beszélgetésen tapasztalatcserét folytattunk a megyebeli horgásztársakkal, amit
Borzi Jóska barátunk csülökpörköltje tett még emlékezetesebbé.
Köszönjük továbbá a megyei elnökség és Tóth Margit elnök as�szony anyagi támogatását a rendezvény lebonyolításához.
Áprilisi klubdélutánunkat megtisztelte Herczeg József polgármester úr. A sokirányú kérdésáradat
többsége az úthálózatra,
a buszközlekedésre,
az egészségügyi ellátásra irányult, amire polgármester úr készséggel válaszolt. Ezúton is
köszönjük a tájékoztatást.
A március 27-ére tervezett,
a zord idôjárás miatt elmaradt
mezôhegyesi kirándulásunkat
május 22-én, szerdán tartjuk. Utazás vonattal, az Algyôrôl 7:40-kor
az Orosháza felé tartó vonattal,
érkezés vissza 17:15-kor.
Várjuk a csoportunkhoz csatlakozni szándékozók jelentkezéseit
a klubfoglalkozásainkon, amelyek
idôpontját a Hírmondóban olvashatják!
Sermann József
kommunikációs igazgató
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„Értünk dolgoznak”
Nincs Algyônek olyan lakosa ki e szükséges „rossz” helyen ne tette volna már
tiszteletét.
Hiszen ezen a helyen a tisztelet és
a megbecsülés kölcsönös.
A nagy tiszteletben és megbecsülésben tartott nyugdíjba vonult Lantos
gyógyszerész házaspárt szintén olyan
emberséges, kedves gyógyszerész csapat
váltotta fel, melyet mély tisztelet övez.
A nap bármely szakában térünk be
hozzájuk, köszönésüket és a mosolyukat
nem tudjuk megelôzni!
A tanácsukra éppúgy, mint kedvességükre, bármikor számíthatunk. Önzetlen kiszolgálásukra, mindenki felé
való megnyilvánuló mosolyuk, felejthetetlenné tesz minden velük való találkozást.
Mély tiszteletet érdemlô és nagyra
becsült háziorvosom, dr. Kálmán Antónia és az asszisztensnôje, a kedves
Krisztike biztosítanak arról, hogy minden hónapban legalább egy alkalom-

mal a fent említett helyen, s náluk is
megjelenjek, s így náluk is hasonló
élményben lehet részem.
A nap bármely szakában adnak
tanácsot, ha csupán csak arra van
szükségem. Nagy tisztelettel ápolják
a testet és a lelket családom és ismerôseim körében is. Önzetlen segítségükkel
– mosolyukkal, kedvességükkel párosulva bocsátják el bármivel bizalommal
hozzájuk forduló betegeiket.
Jó, hogy még vannak ilyen emberek.
Nekünk csak ilyenek vannak! „Értünk
dolgoznak, egymásért vagyunk!”
Az emberi szeretet és tisztelet kölcsönösen folytatódik.
Minden algyôi lakos nevében ezúton
kívánok mindkét szolgálatkész csapatnak további munkájához türelmet, erôt
és nagyon jó egészséget.
Algyô, 2013. április 15.
Mosolygós tisztelettel:
Molnár Péterné Rózsika

Köszönet a szûrôvizsgálatokért
Férjemmel Rákóczi telepen lakunk.
A mai közlekedési viszonyok között nem
egyszerû bejutnunk Szegedre orvosi
vizsgálatokra. Ez idôben és anyagilag
is megterhelô számunkra. Ez is nagy
könnyebbség, hogy a tavaszi és az ôszi
egészséghetek keretében itt, Algyôn is
lebonyolíthatók ezek a vizsgálatok.
Az idén a szûrôvizsgálatok különösen gazdag választékát biztosították
számunkra.
Ezúton szeretnénk megköszönni ezt
a lehetôséget Algyô Nagyközség Önkormányzatának, a lebonyolító intézménynek, és az orvosoknak. Az ön-

kormányzatnak, amiért törôdnek
egészségünkkel. Ez nagyon jó lesik
nekünk, lakosoknak, hogy ilyen gondoskodással fordulnak felénk. A szûréseknek helyt adó intézménynek a gördülékeny, és elôzékeny lebonyolítást, és
végül, de nem utolsó sortban az orvosoknak a lelkiismeretes munkát.
Mindenkit arra bíztatunk, vegyék
igénybe ezt a lehetôséget, az egészség
megôrzése, és a hosszú boldog élet biztosítása érdekében!
Köszönettel:
Molnár János
és Molnár Jánosné
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Összefoglaló a tavaszi algyôi egészséghetekrôl
A korábbi évek ingyenes szûrôvizsgálatokból álló egészségheteihez hasonlóan, azok tapasztalatait felhasználva idén tavasszal is
megszerveztük – az algyôi önkormányzat támogatásával – az egészségmegôrzésre, azon belül is elsôsorban a megelôzésre hangsúlyt
fektetô egészség programsorozatot
március 29-tôl április 12-ig.
A programok keretbe foglalták
az intézményekben már korábban
kiválóan mûködô, szakmai programjukban kimunkált egészségheteket, valamint teret engedtek új,
a lakossági igényekre válaszoló programoknak, szûrôvizsgálatoknak.
Az idei, tavaszi egészséghét
programsorozatban a hangsúly
a megelôzést szolgáló szûrôvizsgálatokra került, de az intézményi
programok is tartogattak új, aktuális témákat.
Az iskola szervezésében a Mentô-öv Csoport Alapítvány 7. és 8.
osztályosok számára drogprevenciós elôadást tartott a Faluházban,
az óvoda „Zöld szívû kertész”címmel biokert kialakítását szervezte
meg a gyermekek segítségével,
az ESZI védônôi által mûködtetett
Baba-Mama Klubban a gyógynövények felhasználásáról tartott elôadást Berek Ágota az Ezerjófû Egyesület képviseletében, valamint
magyar termelô bodza alapú biotermékeinek bemutatójára került
sor az óvodában és a bölcsôdében.
A Borbála Fürdô az egészséghetekhez csatlakozva egész napos
színes programmal várta az érdeklôdôket április 13-án. Itt találkozni lehetett a DSGM módszerrel
foglalkozó szakemberekkel, akik
ingyenes szûrési lehetôséget biztosítottak az algyôi szülôk és gyermekeik számára.
A mindenkor nagy érdeklôdésre
számot tartó bôrgyógyászati, nôgyógyászati, urológiai, fül-orr-gégészeti, ortopédiai, szemészeti

szûrôvizsgálatok mellett nagy újdonságot jelentett a hasi, illetve
szívultrahangos szûrôvizsgálatok
megszervezése, valamint elsô ízben
biztosított dietetikus tanácsadás.
A szûrôvizsgálatok – szem elôtt
tartva a lakossági igényeket – a következô számban és látogatottsággal zajlottak:
Nôgyógyászati szûrés(1 nap): 80
fô, bôrgyógyászati szûrés( 2 nap):
34 fô, szemészeti szûrés(1 nap):
30 fô, urológiai szûrés(1 nap): 20
fô, fül-orr-gégészeti szûrés (1 nap):
35 fô, ortopédiai szûrés (1 nap):
34 fô, hasi ultrahang (4 nap): 112
fô, szívultrahang (4 nap): 113 fô,
dietetikus tanácsadás(1 nap): 13
fô – összesen: 471 személy.
A szakorvosok visszajelzése alapján, valamennyi szûrôvizsgálaton
több olyan esettel találkoztak,
amelyek további ellátást, vizsgálatot igényelnek. Ezek az információk is azt támasztják alá, mennyire fontos a megelôzés, és amikor
az önkormányzat ezt a célt lehetôségeihez mérten támogatja, az a
döntés sok lakos egészségi állapotának megôrzését, helyreállítását
biztosíthatja közvetlenül.
Köszönjük a munkacsoport tagjainak és a programok lebonyolításában részt vállalóknak idejüket
és energiájukat, valamint a lakosságnak, hogy saját egészségmegôrzése érdekében élt a programsorozat adta lehetôségekkel!
Kérjük az algyôieket, 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-mail: i.n.o@algyo.hu
Jankovicsné Veres Katalin
munkacsoport koordinátor

Felhívás adományozásra
A Magyar Vöröskereszt algyôi
alapszervezete játék és ruhagyûjtést szervez.
Az összegyûlt adományokból
a Szabadidôközpontban május
26-án megrendezendô gyermek-

napra bárki válogathat. Az otthonokban feleslegessé vált bármilyen
terméket szeretettel fogadnak
a Civil szervezetek házában (volt
Vadász sörözô) május 21-és és
22-én, 15–18 óra között.
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Algyôi Faluház és Könyvtár

Egészségnapot tartottunk a könyvtárban
Az Algyôi Egészséghét rendezvényeibe bekapcsolódva és a Könyvtári Kávéház keretein belül egy
újabb kellemes délelôttöt tölthettünk együtt olvasóinkkal, hiszen
Könyvtári Egészségnapot rendeztünk: többfajta ízletes és egészséges reggelit kóstolhattunk, többek
között mikrohullámú sütôben készíthetô omlettet, házi vajkrémeket, tésztasalátát finom párolt
zöldségekkel, valamint sokfajta
házi kenyérbôl válogathattunk.
Nagy sikere volt a finom palacsintának, amelyet üstben fôzött baracklekvárral ettünk. Köszönet
a finomságokért Horváthné Pancsinak és Szabóné Erzsinek, akik elkészítették nekünk ezeket!
Ezen túlmenôen az Ezerjôfû
egyesület egészséges teáit kóstolhattuk, Herczeg József algyôi méhész finom mézével ízesítve, valamint az egyesületi tagok által
készített teljes kiörlésû alapanyagokból készített édességeit és pogácsáit fogyaszthattuk.
A Szabó Gábor masszôr kezei között pedig valamennyien felfris-

sülhettünk, hiszen mobil masszázsszékével irodai masszírozást is
vállalt. (Többek kérésének eleget
téve, és a nagy sikerre való tekintettel a mobil masszázsra idôpontot lehet foglalni itt a Könyvtárban
(telefonszám: 517-170), a masszázs
helyszíne szintén az Algyôi Könyvtár gyerekkönyvtár része. Idôpontja: 2013. május 17., 16 órától.
A masszás idôtartama 15 perc.
Ára: 1000 forint. A várakozás elkerülése érdekében idôpontfoglalás feltétlenül szükséges!)
Emmellett Biocom és Ökonet
termékeket próbálhattunk ki: étrend kiegészítôket, vitaminokat,
lúgosított és tisztított vizet, természetes kozmetikumokat.
Az egészség mellett a szépség is
szerepet kapott hiszen Lászlóné Rácz
Enikô mesterfodrász és Szabóné Tóth
Zsuzsanna kozmetikus mester kezei
között szinte újjászülettünk, valamint Kriszti Termékekbôl: csinos
és divatos ruhákból és kiegészítôkbôl válogathattunk.
Könyvtárosok
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Költészet napjai
az Algyôi Faluház és Könyvtárban
Idén rendhagyó módon ünnepeltük a Költészet Napját Algyôn,
hiszen egész rendezvénysorozat
épült az esemény köré.
Április 11-én, csütörtökön a Szivárvány Óvoda két óvodás csoport
látogatott el könyvtárunkba, ahol
a költészethez, versekhez kapcsolódó interaktív foglalkozást tartottunk nekik. A gyerekek megismerték, mi a különbség a mesék és
a versek között tartalmilag és formailag egyaránt. Rövid szójátékot
és rímfaragást tanultunk velük,
furfangos találós kérdéseket tettünk fel neki, amelyekre hiánytalanul tudtak válaszolni. Majd egy
rövid verses mesét, az Öreg néne
ôzikéjét néztük meg a gyerekekkel, Szabó Gyula elôadásában.
Majd csütörtök este Algyôi Tollforgatók Köre és az Fehér Ignác
Általános Iskola tanulói vers fel-

olvasást tartottak, Egy vers – egy
kép címmel.
Április 13-án szombaton pedig
a Kávészünet zenekar koncertezett
az algyôi Faluházban. A tehetséges
fiatalok megzenésíttették többek
között Ady Endre: Párisban járt
az ôsz, Hollós Korvin Lajos: Csonka vers, József Attila: Mikor az uccán
átment a kedves; Tiszta szívvel, Juhász Gyula: Szerelem?, Juhász
Magda: De jó lenne…, Kányádi
Sándor: Békabúcsúztató címû verseket, amelyeket zenekari kíséret
mellett meg is hallgathattunk! Köszönjük a Kávészünetnek kellemes
délutánt, és a kihagyhatatlan zenei
élményt! Elmondásuk szerint szívesen jönnek újra Algyôre, hiszem
tetszett nekik a hangulatos Fô tér,
az új iskola és a fürdô is. Biztosan
találkozik még velük az algyôi közönség!
Faluház és Könyvtár

Legyen Algyô a Dél-Alföld
legolvasottabb települése!

Még lehet jelentkezni az olvasó-versenyre!

Haladó számítógép használói tanfolyam indul
a könyvtárban
Az algyôi könyvtárban számítógépes önképzô tanfolyam indítását
tervezzük. Erre a könyvtárban
lehet jelentkezni (telefonszám:
517-170). A létszámtól függôen
egy délelôtti és egy délutáni haladó tanfolyam is indulna. A tanfolyammal kapcsolatos elôzetes
részleteket 2013. május 15-én, 10

órakor fogjuk megbeszélni (pontosan mikor kezdôdjön, melyik
napon legyen, milyen témákat
érintsen a tanfolyam). Kérünk
mindenkit, aki szeretne jelentkezni a tanfolyamra, a megbeszélésen
feltétlenül legyen jelen! A tanfolyam díja: 5000 forint.
Könyvtárosok

Kedves Algyôiek, fogjunk össze!
A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár olvasásnépszerûsítô
programsorozatot indított Olvasó
Dél-Alföld – Olvasás (megye)határok nélkül címmel. Ezen belül regionális olvasási vetélkedôt hirdet
meg A Dél-Alföld legtöbbet olvasó
települése címmel. Az a település
lesz a nyertes, vagyis a Dél-Alföld
legtöbbet olvasó települése, amelynek lakói (1 lakosra számítva) a legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedô idôtartama alatt.
A vetélkedô idôtartama: 2013.
február 1 – 2013. július 31.
A játék menete: A könyvtárunk
kapott egy 200 könyvet tartalmazó
könyvlistát, ahonnan olvasnivalót
válogathatnak a játék résztvevôi.
Minden könyvhöz tartozik egy 3
kérdésbôl álló egyszerû ellenôrzô
teszt, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek elolvasását. A játékban csak a helyesen
kitöltött tesztek vesznek részt. A listát úgy állítottuk össze, hogy mindenki találjon benne az érdeklôdésének megfelelô olvasmányt:

szerepel benne klasszikus és kortárs szépirodalom, romantikus,
szórakoztató, történelmi és kalandregények, krimi, sci-fi, fantasy és
természetesen gyermekeknek szánt
mûvek is.
A program keretein belül az Algyôi Könyvtár versenyt hirdet
az algyôi családok között is! Azon
algyôi család tagjai (legalább öten),
akik könyvtárunk tagjai is (vagy
újonnan iratkoztak be) és a legtöbb könyvet olvassák el Algyôn,
fantasztikus nyereményekben részesülnek.
Az elsô helyezett díja: meglepetés!
A második helyezett család fürdôbelépôt nyer a Borbála Fürdôbe!
A harmadik helyezett család
könyvjutalmat kap!
Mindenkinek, aki részt vesz
a programban, apró ajándékkal
kedveskedünk! A részletekkel és
az elolvasandó könyvek listájával
kapcsolatban érdeklôdni lehet
a Könyvtárban!
Telefonszám: 62/ 517-170.
E-mail: bibl@algyo.hu
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Fenntartható életmódot és az ehhez   
ösztönző kampány megvalósítása   
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a „Fenntartható életmódot
és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány
megvalósítása Algyőn” című KEOP-6.1.0/A/11-2011-0159 számú
pályázatának gyakorlati megvalósítása 2012. május 7-én kezdődött el.
A projekt legfőbb célja: A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés, stb.) segítségével.

fogyasztási és életmód szokásait, majd javaslatokat kell tenniük
az esetleges fenntarthatósági szempontból kedvezőtlenek megváltoztatására. Az első hat helyezett jutalmul környezettudatos életmódra
nevelő társasjátékot kap. A beérkezett pályamunkák közül I. helyezett
lett Bíbor Máté 7.b, II. lett Szaniszló Varga Erzsébet 7.b, III. lett Németh
Éva 7.b és Bodó János 7.a osztályos tanuló, IV. lett Farkas Máté 7.b, V.
lett Pál Máté 7.a és VI. lett Csiszár Krisztina 7.b osztályos tanuló.

KEOP-os foglalkozás

A 4. rendezvény tevékenysége röviden: A kampány negyedik
rendezvényét 2013. március 14-én tartottuk, a 7. és 8-os tanulóink
számára. A tanulók „A hülyeség kora” című filmet nézték meg. A film
a jövőben játszódik, de a cselekvői a jelen következményeiben élnek.
A történész által felkutatott archív filmfelvételek ma élők történeteit
mutatják be, azokat, amelyek következményeként a bolygónk kietlen
pusztasággá változott. A tanulók így egyszerre láthatták az okokat és
a következményeket. Ennek hatására még inkább beláthatták, hogy
az ember cselekedeteiért felelősséggel tartozik.
A gyerekek tanulmányozhatták a „Globalizáció light” c. kiadványt és
a témához kapcsolódó hasznos internetes oldalakat. A rövid összefoglaló anyag az ifjúság stílusában járja körül a különböző, aktuális
környezetvédelmi problémákat. A KÖRLÁNC Országos Egyesület
szakemberei segítettek a film és a szakirodalom értelmezésében.
Az előadás és az interaktív foglalkozások a fenti témákhoz kapcsolódtak. Nagy hangsúlyt fektettek az éghajlatváltozás okainak feltárására.
Plakátokat készítettek. A legnépszerűbbek azonban a fenntarthatóság
pedagógiájára épülő játékok voltak.
Az ökológiai lábnyom fogalmával is megismerkedtek, és saját családjukra vonatkozóan számításokat végeztek.
„Gazdálkodj okosan!” címmel ötletpályázatot hirdettünk a hetedikes
diákoknak. A tanulóknak egy hónapon át kell figyelniük családjuk

Az előadás után a szervezők egészséges ételekkel leptek meg minket.
Ez nagyon jó ráhangolódás volt a következő játékos foglalkozásra.
Az első feladat a tavak élővilágának pusztulásának okairól szólt.
Lényegében mogyorót halásztunk ki egy cipős dobozból. A cipős
dobozban maradt „halak” reggelre megduplázódtak. A tanulság mindannyiunk számára az volt, hogy takarékoskodnunk kell a természet
kincseivel, ha a jövő számára is szeretnénk megőrizni őket. Második
feladatunkban családokká alakultunk. A családok feladata az volt,
hogy a felesleges háztartási eszközöket ki kellett dobni, különben a ház
elsüllyedt volna. Rádöbbentünk arra, hogy milyen sok felesleges dolgot
vásárolunk nap mint nap. A harmadik feladat memóriajáték volt. Egy
perc állt a rendelkezésünkre, hogy különböző ábrákat megjegyezzünk.
Záró feladatként környezetvédelmi piktogramokat készítettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat a foglakozás során, mert játékos formában tanulhattunk a környezetvédelem fontosságáról.

A hülyeség kora című film

A film első másfél perce a bolygónk születésének és lassú elpusztulásának folyamatát mutatja be, ám a képek időszámításunk után 2055ben megállnak. A Föld lakhatatlanná vált: Londont víz borítja el, Las
Vegast elnyelte a sivatag. A történet északon a Globális Archívumban
kezdődik. Tudni kell, hogy itt őrzik az emberiség létezésének utolsó
bizonyítékait: képeket, videókat, műalkotásokat. Megjelenik egy idős
történész, aki számítógépen keresi a választ a globális klímakatasztrófára. Tényszerűen meséli el nekünk életkörülményeit és sorsát. Különböző felvételeket mutat a múltból. Ilyen például az iraki testvérpár,
akiknek otthonát és jövőjét a háború tette tönkre, vagy a fiatal nigériai
lány, aki a végsőkig elment azért, hogy orvosi egyetemre járhasson.
Igazából a saját pusztulásunkat néztük végig. Furcsa és megrázó
élményt nyújtott nekünk, gyerekeknek a film. Lassan ráébredtünk
arra, hogyha nem teszünk semmit, a jövőnk, a Földünk, a számunkra
fontos dolgok darabjaikra hullanak. Tennünk kell valamit mielőbb.
Ha csak egy ember is időben „felébred”, maradhat esélyünk a világunk
megmentésére.
Bezdán Dóra, Poprádi Nóra, Korponai Dzsenifer,
Bangó Alexandra, Varga Máté és Zerza Dániel
8.a osztályos tanulók
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    kapcsolódó viselkedésmintákat
   Algyőn
Globalizáció Light

A hülyeség kora című filmről

A film elég félelmetesen kezdődik, lepusztult tájat látunk egy menedékházzal, amiben egy bácsi él, aki szintén félelmetes. A kisebb videók,
amiket a bácsi vetít le, ellentétet állítanak az éhező, rossz sorsú afrikaiak és a gazdag polgárokkal szemben. Bemutatja, hol rontottuk el.
Nagyon érdekes és szembeállít minket az afrikaiak szegény sorsával,
akiket rögtön megsajnálunk. Például az a néger lány, aki az orvosi
egyetemre gyűjt pénzt, és meghalt a családja, ő maga a jóság, igazán
megérdemelné, hogy egyetemre járhasson. Megérintett a feketék
sorsa, segíteni kellene rajtuk!
Szimpatikus volt még az az angol család, akiket a gleccsereknél láttunk
először, utána pedig megtudjuk, hogy milyen öko-n élnek, és az apuka
a szélkerekek felállításáért küzd, a régimódi angolokkal, akik nem
akarják a szélkerekeket, mert elcsúfítja a tájat, de ez butaság, mégis
ők nyernek, és nem lesznek szélkerekek.
A tudományos adatok is ijesztően hatnak az emberre, az éghajlatváltozás, a felmelegedés már mind valóság, és ez cselekvésre ösztönzi
az embereket, mert már nincs sok időnk. Nem kímél minket, kimondja,
hogy 2050-re akár kipusztulhat a Föld, ha most nem teszünk ellene és
nem állítjuk meg a szennyezést, a pazarlást, a szén-dioxid-termelést,
a szeméttermelést, a hagyományos energiahordozók használatát.
Hasznos, hatékony, érdekes, megrendítő film, ha az ember belegondol,
hogy ez nem mese, hanem a valóság.
Németh Éva 7. b osztályos tanuló

A kiadvány humorosan szembesít bennünket napjaink környezetvédelmi problémáival. Olvashattunk arról, hogy a klímamegbolondulás
nem csak városi legenda, ha nem teszünk valamit, télen is nyaralunk.
A műanyag palackok mindennapi társunkká váltak, már vizet is csak
abból iszunk. Becslés szerint ha egy ember napi 1,5 liter folyadékot
fogyaszt, akkor napi 1 PET-palackot használ fel, évi 365 üveg, így egy
család 1000 palackot, Magyarország lakossága közel 4 milliót dob
a szemétbe. Visszaválthatókat kérünk! Nagyon tetszett az a hasonlat,
hogy mi lenne, ha a nyúl nagyobbra nőne nálunk, akkor ő szennyezné
a mi lakásunk? A Föld nem az emberiség rezervátuma!
Érdekes felvetés volt az a cikk is, amelyben arról van szó, hogy milyen
sokféle fölösleges kencét kenünk magunkra. Sajnos sokaknak nem
jut eszébe, hogy a reklámok, amiknek hatása alatt állunk, az anyagi
érdekeket előtérbe helyezi a természetes szépséggel szemben. Hiszen
láttunk mi már szép bőrű nagymamát, aki sosem használt kozmetikumokat!
Elgondolkodtunk azon is, hogy valóban nagyobb szükségünk van-e
plázákra, mint friss levegőt biztosító zöld felületekre. A válaszunk
egyértelmű: Zöld felületeket nekünk!
Nyulas Imola 8. a osztály

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.algyo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.
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Pünkösd a Szentlélek ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagy Szent Vazul (329-379) szerint
a Szentlélek ugyanolyan imádatra
méltó, mint az Atya és Fiú. Neki
köszönhetjük, hogy a Konstantinápolyi Zsinat (381-ben) felvette

a hitvallásba a Szentlélek témáját.
„Hiszünk a Szentlélekben,
az Úrban és életadóban (...), akit
az Atyával és Fiúval együtt imádunk, és együtt dicsôítünk, aki
a próféták által beszélt.” A Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmaz: „Az, akit az Atya a szívünkbe elküldött, Fiának Lelke, (Vö.
Gal 4,6.) valóban Isten. Ô, az Atyá-

val és a Fiúval egylényegû, elválaszthatatlan tôlük mind a Szentháromság belsô életében, mind
az Ô világnak szóló szeretet-ajándékában….”
Szent Pál a Galatának írt levelében (5,22—23) a szentlélek adományait a következôképpen sorolja fel: szeretet, öröm, békesség,
türelem, béketûrés, jóság, kedvesség, szelídség, hûség, szerénység,
önmegtartóztatás, tisztaság. Ezek
a legértékesebb emberi képességek.
A Szentlélek ellen is képesek
vagyunk bûnöket elkövetni. Amikor a jó indulatunkat visszatartjuk.
Amikor a megismert igazság ellen
foglalunk állást. Amikor másoktól
irigyeljük Isten kegyelmét. Amikor
meg akarunk maradni a bûnben,
és azokat képtelenek vagyunk
megbánni, a Szentlélek ellen vétünk.
A Szentlélek mûködése legalább
olyan titokzatos, mint a mi lelkünk
mûködése, egy különbséggel. A mi
lelkünk sötét indulataiban rombolni és pusztítani tud, az Isten
lelke mindig építô, értékes tettekre sarkal. Ha követjük indításait
kibontakozik lelkünkben mindaz
a jó, ami bennünk van. Úgy legyen.
Dr. Benyik György
plébános

Számítanak az Ön adója 1%-ára is
Itt az adóbevallás idôszaka, döntenünk kell a személyi jövedelemadónk 1%-ának a felajánlásáról.
Alább az erre a támogatásra számító algyôi szervezetek felhívását
tesszük közzé.
Jövedelmük 1 %-ával támogassák a Boldog Gyermekkor Alapítványt! ADÓSZÁM: 18464881-1-06
Köszönettel: Boldog Gyermekkor
Alapítvány
*
Az algyôi Gyevi Art Kulturális
Egyesület mindhárom mûvészeti
csoportja – a Parlandó Énekegyüttes, az Algyôi Tollforgatók Köre
és az Alkotók Köre ismételten köszönetet mond mindazoknak, akik
az elmúlt években felajánlották

személyi jövedelemadójuk 1 %-át,
segítve ezzel mûködésünket.
Az Egyesület ebben az évben is
szívesen fogadja és kéri felajánlásukat, támogatásukat. A Gyevi Art
Kulturális Egyesület adószáma:
18469927-1-06
*
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk alapítványának és ezen belül
tanulóink helyzetének jobbítását,
rendelkezô nyilatkozatán a következôket adja meg: Algyôi Általános
Iskola Alapítvány adószám:
18457177-1-06.Az 1% felajánlása
nem kerül semmibe, nem képez
pluszkiadást, de nagyon sokat segíthet az Alapítvány munkájában!
Köszönettel az iskola tanulói.
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Algyôi könyvtári sikerlista –
a legolvasottabb 10 könyv
Kíváncsi, miért kerültek a legolvasottabb könyvek közé Algyôn
az alábbiak? Ön is vegye kézbe és
olvasson bele az alábbi szerzôk
népszerû mûveibe!

J. R. Ward: Fekete Tôr Testvériség sorozat, Bukott angyalok sorozat. Philippe Pozzo di Borgo:
Életrevalók. Karen Rose: Számolj
tízig!, Halj meg értem! Paulo Coelho: Az accrai kézirat. Jo Nesbo:
Kísértet. Fábián Janka: Adél és Aliz.
Vavyan Fable: Tündérlovaglás. Lisa
Kleypas: Bûvölj el alkonyatkor!
Mindezek kölcsönözhetôek
a könyvtárból. A beiratkozás mindenkinek ingyenes! Várunk szeretettel mindenkit!
Könyvtárosok

Költészet napja a Tollforgatókkal
Az Algyôi Tollforgatók Köre és
a Fehér Ignác Általános Iskola
tanulói a Költészet Napja alkalmából közös felolvasó estet tartottak a Könyvtárban. Többek között
Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Ady
Endre, Tóth Árpád, Wass Albert,
Varró Dániel, József Attila, Pósa
Lajos verseit hallhattuk.
A versekhez Ménesi Lajosné vetített diaképeket és megzenésített
versek is elhangzottak.

Akik felolvastak: Németh Éva,
Márta Csenge, Januska Klaudia, Hermán József, Jaksa Vivien, Poprádi
Nóra, Ország-Sugár Ákos, Nyulas
Imola, Bakó Attila, Bakó Tibor, Farkas
Sándorné, Oláh Ernô, Némethné Vida
Zsuzsanna, Szilágyi Perjési Katalin,
Belovainé Bakos Erika. Az estet a Búzavirág Asszonykórus éneke zárta.
Horváth Sándor „Mert a haza nem
eladó” címû megzenésített versét
adták elô.
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Fábián Jankával Emmától Alízig, és tovább

„Ezek a regények szórakoztatnak és történelmi ismereteket is adnak”
Algyô az elsô dél-alföldi település, ahova író-olvasó találkozóra hívták Fábián Jankát. Szórakoztató irodalmat ír – se többet, se kevesebbet. Algyôi olvasók is kérdezték kedvenc szerzôjüket. Kiderült az is,
hogy a romantikus hangzású írói név valójában álnév…
Háromkötetes regény-füzére, az
Emma-trilógia néhány hónap leforgása alatt ismertté tette a történész végzettségû, máig angol és
francia nyelvet oktató középkorú
nô nevét. Ennek a két esztendôs
fordulatnak a történetét is elmesélte az algyôi könyvtárba író-olvasó találkozóra érkezô Fábián Janka.
„Könnyed stílusú, de történelmi háttérrel rendelkezô, ugyanakkor tanulságos és romantikus regény” írását
tûzte ki célul maga elé, miután
megszerezte a miskolci egyetem
angol-történelem, majd az ELTE
francia szakos tanári diplomáját
– mesélte Fábián Janka. Az 1973ban született írónô elsô regényének, az Emma szerelmének alapötletét régóta dédelgette. Miután
megírta a regényt, barátainak és
családtagjainak mutatta meg, akik
biztatták, könyv alakban másokat
is ajándékozzon meg mûvével. Ám
hiába küldte el a kéziratot több
kiadónak is, vagy válaszra sem
méltatták, vagy udvarias, de semmitmondó leveleket kapott. Mindebbôl arra következtetett, hogy el

keresett a fiatal nô, ahol a család
anyagi támogatásával 2009-ben
kiadták, majd könyvesboltokba
juttatták a századfordulós Magyarországon játszódó történetet.
„Tudtam, hogy hosszú a történet, de
mikor elkezdtem írni az Emma szerelmét, még nem gondoltam, hogy trilógiává növekszik” – avatta be hallgatóságát az írói munkafolyamatba
Fábián Janka. Elmondta, hogy
aránylag gyorsan, 5–10 hónap alatt
ír meg egy regényt. Vázolta hallgatóságának a szerzô, a szerkesztô
és a korrektor közötti munkamegosztás lényegét. Elárulta, ha jön az
„ihlet”, csak akkor ír. Ha támad
egy ötlete, azt azonnal papírra veti,
de sokszor az írás folyamata változat az eredet ileg elgondolt befejezésen. A három Emma-sztori
után gyorsan megszületett a Virágszál és A német lány. A könyvesboltok alsó pocairól pedig egyre
feljebb kerültek, illetve elfogytak
a félig-meddig magánkiadású Fábián Janka-könyvek. Reklámra
nem futotta. De egyik olvasó a
másiknak ajánlotta, így egyre töb-

Az írónô, Fábián Janka örömmel dedikálta könyveit.
sem olvasták mûvét. Mindezt azzal
magyarázta, hogy hendikeppel,
vagyis hátránnyal indul a könyvpiacon is a kezdô szerzô, ha nem
celeb, vagyis valami más ok miatt
sem ismert a neve. Épp ezért – baráti biztatásra – olyan könyvkiadót

ben keresték ezeket romantikus
történeteket. Sôt: írtak a Fábián-regényekrôl az internetes blogokban
is. Még ma is rábukkanhatunk a
világhálón, hogy a 10 fokozatú
skálán 8,5-re értékelte a www.
konyvmolyok.blogspot.com egyik ak-

tivistája 2010 januárjában a „szövevényes, fordulatos, és attól függetlenül, hogy szerelmek állnak a
középpontjában, nem sablonos és
jellemzôen nem is csöpögôs” meseszövésû Emma-trilógiát.

sen” – írja a http://www.kikotoonline.
hu kritikusa. „Valahol egyszer olvastam, hogy a jó strandra való könyv
ismertetôje, hogy annyira nem jó, hogy
ne tudd letenni egy kis fürdés kedvéért,
könnyû tartani, nem zsibbad el a kezed,

Az algyôi könyvtárosok is köszöntötték az itteni olvasók körében az egyik legnépszerûbb szerzôt, a dél-alföldi régióban elsôként Algyôre látogató Fábián Jankát (középen).
Két év várakozás után, 2011-ben
immár a szórakoztató irodalom
neves hazai kiadójának számító
Ulpius-ház is fantáziát látott Fábián Janka mûveiben. Nem csupán
az addigra elkészült hatodik regényét, az Angyalos házat, hanem az
Emma-sorozatot is piacra dobta.
Azóta pedig folyamatosan népszerûsíti az immár kilenc kötetes szerzôt és mûveit, a legújabbat, az Adél
és Alíz címût is. Hamarosan érkezik a folytatás: az ötlet már megszületett és a befejezést is rögzítette, az addig vezetô út kidolgozását
elkezdte az írónô a történelmi
háttér részleteinek fölkutatásával,
a szereplôk jellemének, és a cselekmény fôbb szálainak vázlatával.
Nôk ültek az algyôi könyvtár
május eleji író-olvasó találkozóján
– kivéve az írónô menedzsereként
és sofôrjeként is közremûködô
édesapját és egy algyôi férfit. Nem
csoda, hiszen Fábián Janka nôi
sorosk köré szövi történeteit. Ám
– a Facebook rajongó oldala szerint
– olvasói között szép számmal
akadnak férfiak is. Mert „ezek a
regények szórakoztatnak és történelmi ismereteket is adnak” – vallja egyikük. „Többet tanultam a huszadik századról Fábián Jankától, mint
mindenféle tanulmányaim alatt össze-

és kis helyen is elfér. Ilyen célra az
Emma szerelme tökéletes. (…) Ajándéknak is jó.” Lelkes olvasói közül
az algyôi könyvtárban is megjelentek. Ketten be is vallották: minden
Fábián Janka-könyvet olvastak.
Elmondták: élvezik a történelmi
kalandot is, olyanoknak ajánlják,
akik szeretik a kosztümös filmeket.
A háttérben ott húzódnak történelmi tények, melyek elôtt a „kitalált” fôszereplôk mozognak.
„Nem hiteles, hanem hihetô szeretnék
lenni” – reagált az olvasói fölvetésekre a szerzô, akinek célja, hogy
regényeiben megmutassa: „akár
így is történhetett volna”. E fölfogást
tükrözi a névválasztás. Mert az algyôi író-olvasó találkozó kötetlen
beszélgetésû második részében kiderült: a www.konyvmolyok.blogspot.
com névtelen könyvajánlójának és
még sokan másoknak tetszik a romantikus hangzású magyar szerzônév, a Fábián Janka, ám az valójában írói álnév. A szerzô elárulta:
nagymamája elôtti tisztelgésül
választotta regényei élére a nagyi
vezetéknevét. Ehhez saját keresztneve magyarosabb változatát illesztette: így lett Mezei Johannából írónôként Fábián Janka.
P. I.
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Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid határi dôvel vállalom. Használt, jó állapotban
lévô kerékpárok értékesítése.
Telefon: 06-20/484-6363.
*
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos kertes (nyaralónak vagy
vállalkozásra is alkalmas) családi ház
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb
csongrádi házra/lakásra vagy szegedi la-

kásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint.
Érdeklôdni: a 30/38-02-139 számú mobilon.
*
Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfortos, kertes (nyaralónak vagy vállalkozásra
is alkalmas) magánház eladó, vagy – értékegyeztetéssel – szegedi 1,5 szobás lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint.
Érdeklôdni: a 30/380-2139 mobilszámon.

Hétfô- szerda-szombat
7–11 óráig
Nôi, férfi és gyermek
ruha vásár
cipôk, papucsok és lakástextil

Hetente bôvülô árukészlettel
a faluház parkolójában

Svédmasszázs
Miért kellene megtanulnia együtt
élni a fájdalommal?
A fájdalom nem betegség, hanem jelzés.
Mire jó a svédmasszázs?
Stresszoldás, görcsoldás, paralysis, fájdalomcsillapítás,
rehabilitáció, keringési zavarok, lumbágó, isiász, discopathiák, végtagödéma, mozgásbeszûkülések kezelése stb.

2013. május • Hírmondó

Vállalunk
mindenféle
• kômûves munkát
• térburkolást
• homlokzati
hôszigetelést
• csempézést
• kád, zuhanykabin
összeszerelést
beállítást.

Elérhetõség:
+36 70 503-45-43

„REKVIEM”
Temetkezés
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljes körû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyôi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

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

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

Kedvezô nyaralás Bogláron!
Balatonboglári szabad strandhoz
400 m-re 3–4 ágyas,
jól felszerelt apartmanok
kedvezô áron kiadók elôjegyzéssel.
Szezon elôtt 1000 Ft/ágy
Szezonban 2000 Ft/ágy
Gyerekeknek ingyenes.
Csak ágyhuzatot hozzanak.
Érdeklôdni: 06-30/528-62-11
Solti Károly

A faluház elôtti parkolóban
ismét virágvásár!
Április elejétôl hétfôtôl
szombatig bálint károly
árusítja gyönyörû
muskátlijait és egyéb
tavaszi virágait!
Minden
régi és új vevôt
szeretettel vár
karcsi!

Ezen felül még vállalok kismama masszázst, nyirok
drainage keze-lést és intermittálást.

Hátmasszázs (30 perc) 1300 Ft
Hát és láb masszázs (60 perc) 2000 Ft

Bakó Bernadett

Okleveles gyógymasszôr

Telefon:+3620/987-49-79
Email:bako.berni.3@facebook.com

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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Egészség nap a fürdôben is
Nagy érdeklôdéssel zajlott le 2013.
április 13-án a Borbála Fürdôben
a Tavaszi Egészséghetek alkalmával megrendezett egészségnap.
A Dévény Módszer Alapítvány
szûrôvizsgálatán a szülôk megbizonyosodhattak gyermekeik egészség állapotáról. A fürdôbe látogatók kipróbálhatták az Aquafitness
órát is. A Zumba bemutatót

a gyógyvizes medence melletti teraszon tartottuk, így a fürdô vendégei is megismerhették az új
torna „ôrületet”, a Bokwa-t is,
majd egy Aquazumba órával zárták
a napot. A bemutató órák között
tapssal köszönték meg a lányok
kitartását, akik igazán kitettek ma-

gukért, hiszen megállás nélkül
3 órán keresztül szórakoztatták
látogatóinkat. A termékbemutatók
és kóstolók is sikert arattak, sokan
voltak kíváncsiak az egészséges
termékekre. A termékbemutatóval
egybekötött életmód tanácsadásokon megtudhatták, hogy milyen
jótékony hatásai vannak e készítményeknek.
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E L A D Ó C h r y s le r !

Metálfekete, bõr belsõrész, 2.2 CRD dízel,
amerikai Pt Cruiser Chrysler, nem dohányzó, szervizelt,
full extrás, klímás, fûthetõ ülések, hitelmentes,
garázsban tartott, elektromosan állítható ülések,
keveset futott, algyõi tulajdonos.
Irányár: 2,4 M Ft.  Érdeklõdni: 06 20 / 568 31 52
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Ismét Szent László városában jártunk
A tavaly ôszi kirándulás örömein
felbuzdulva úgy döntöttünk, az Algyôi Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének tagjai
ismét ellátogatnak Nagyváradra,
immár karitatív célokkal kibôvítve
utazásunkat.
Tavaly ôsszel nyitotta meg kapuit a kallódó, segítségre szoruló
gyermekek elôtt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyváradi nevelôotthona. A Szent Angéláról elnevezett otthon kis lakóinak száma
változó, mi kilenc, többségében alsós
kisgyerek számára vittünk adományt.
Délre értünk az árvaháznak otthont adó impozáns épülethez,
amelyet a Nagyváradról elköltözô
Orsolya-rend adott át a dévaiaknak. A ragyogó napsütésben fáradtan jöttek a nevelô kíséretében
a gyermekek, óvodából-iskolából,
ám meglátva csomagokkal megrakott csapatunkat, hamar felélénkültek és örömmel vegyes izgatottsággal vezettek körbe a házban.
Megmutatták szobáikat, az ebédlôt, a fürdôszobákat, a kis kápolnát, ahol mindennap imádkoznak.
Nyitottságuk, barátságos figyelmük mindnyájunkat meghatott.

Kis idô elteltével már közösen
énekeltünk, táncoltunk, majd
a gyerekek és a nevelô meséltek
a hétköznapokról, iskolai, óvodai
programjaikról. Ménesi Lajosné
Jusztika vezetésével átadtuk a Tollforgatók, illetve az Algyô Nôegylet
tagjai által gyûjtött adományokat,
melyekben volt sütemény, édesség,
ruhák és cipôk, gyöngyfûzô kellékek, könyvek, tisztítószerek, konyhai eszközök, festék, valamint
az Innovariant Nyomda jóvoltából
több doboz karton, rajzlap, kifestô,
ceruzák, mese dvd-k, ollók és üvegfesték. A gyermekek örömében
osztozva gyorsan telt az idô, lassan
ebédhez készülôdtek a ház lakói.
Pár közös kép elkészülte után megkaptuk „jutalmunkat” puszik és
ölelések formájában, majd elbúcsúztunk a ház lakóitól.
A Sebes Körös partján álló tömbházak egyikében látogattuk meg
Raáb Rudolf nyugdíjas fogtechnikust, aki különleges szenvedélynek
hódolva szorgalmasan, mondhatni
megszállottan gyûjti a régiségeket,
népi használati tárgyakat, impozáns gyûjteményt hozva így létre.
Élvezve a tárgyak sokszínûségét,
a házigazda különleges kedvessé-

Algyôi kezek repülnek Írországba

Március végén kaptam a felhívást
a Magyar Foltvarró Céhen keresztül, hogy a nyár elején megrendezendô Írországi Nemzetközi Foltvarró Kiállításra, Galwaybe várják
a világ minden tájáról a foltvarró
kezekkel díszített textil négyzeteket.
Kaptam az alkalmon és a soron
következô foltvarró foglalkozáson
megemlítettem a csapatnak. A lányok nagy lelkesedéssel kezdtek
neki a saját kezük átmásolásába,
megvarrásába, díszítésébe.
Több kritériumnak is eleget kellett
tennünk, hogy kiállítható munkákat
küldjünk külföldre. 10x10 inches,
azaz 25,4x25,4cm-es textil darabra
kellett dolgoznunk. Színbeli kitételként pedig a zöld és fehér kombinációja szerepelt. A négyzeten a készítô neve, lakhelye, és a készítés évének
kellett szerepelnie. Különlegességként hímezni, díszíteni lehetett, és
egy-egy üzenet is kerülhetett rá.
Összesen 9 algyôi foltvarró társunk keze repül Írországba! Az ott

élô foltvarrók fogják egy hatalmas
textil képpé összevarrni a világ
minden tájáról érkezô textil négyzeteket, ami majd a foltvarró fesztivál egyik különlegessége lesz.
Ezúton szeretném megköszönni Antalné Jutka, Bacsáné Erika,
Czirokné Gabi, Cseuzné Ágh Györgyi,
Gubacsi Enikô, Mácsárné Klári, Némethné Aranka és Tóthné Marika
lelkes és precíz munkáját.
Izbékiné Cseuz Gabriella,
Algyôi Foltvarrók Köre,
Gyevi-Art Kulturális Egyesület

gét és humorát, gyorsan telt az idô,
és búcsút véve vendéglátónktól
siettünk elfoglalni szállásunkat.
A hagyományosan megrendezett
Varadinum Napok alkalmából
a Nagyváradi Szigligeti Színház
A HOLNAP UTÁN elnevezésû
fesztivállal készült, ennek keretén
belül tekinthettük meg a Nagyvárosi bujdosók címû, Novák Péter
által koreografált táncjátékot.
A nemrég felújított, 113 éves színház teljes pompájában várta a premierre érkezôket, a közönség pedig
vastapssal köszönte meg az izgalmas, elgondolkodtató táncestet
az alkotóknak.
A kellemes estében még jól esett
a séta meg a fagylalt a Fô utcán.
Másnap ragyogó napsütésre ébredtünk, és a reggeli után kiadós
sétával folytattuk utunkat a felújítás alatt álló vár szépen parkosított egykori sáncában, aztán a világhírû gyógyfürdô komplexum,
a Felix –fürdô felé vettük az irányt.
A világ számos országából jönnek
gyógyulni vágyók a minden igényt
kielégítô gyógyfürdôbe, aminek
egyik télen-nyáron nyitva tartó
strandja Apollóról kapta a nevét.
Fürdés után jól esett a séta a park-

ban, melynek egyik nevezetessége
egy természetes, meleg vizû tó,
melynek éke az a tavi rózsa, mely
a világon csak Egyiptomban és itt
fordul elô. Frissen sütött túrós-kapros palacsinta volt az ebédünk, majd
Szalontán álltunk meg egy kávéra.
Reményeink szerint a továbbiakban is szeretnénk támogatni Csaba
testvér pártfogoltjait, akár nyári
tábor szervezésével, akár további
adományok gyûjtésével. Végül álljon itt azoknak a neve, akiknek
nagylelkû segítségével megörvendeztethettük a Szent Angéla Ház
kis lakóit: Belovainé Bakos Erika,
Drágán Györgyné, Farkasné Irénke,
Janiné Gyöngyike, Horváth Józsefné
Ilus, Horváth Lászlóné Márti, INNOVARIANT Nyomdaipari Kft., Kis
Mihályné Nusika, Kocsisné Kuk Ildikó,
Kovácsné Marika, Magyar Józsefné
Anna, Masa Jenôné Magdika, Ménesi
Lajosné Jusztika, Ménesi Helga, Oláh
Ernô, Piri Józsefné Zsuzsa, Szabóné
Piroska, Szilágyi Perjési Katalin, Vörös
Jánosné. Külön köszönet illeti Ménesi Lajosné Jusztikát a szervezésért,
Algyô Nagyközség Önkormányzatát
a rendelkezésünkre bocsátott kisbuszért és Szilágyi Perjési Imrét, hogy
biztonságosan elvezette azt.

Harmonikaest Felsôzsolcán

Felsôzsolcán, a Rendezvények Házában április 6-án – az Együtt Felsôzsolcáért Egyesület szervezésében – a Délalföldi Harmonika
Barátok Klubja adott nagysikerû
koncertet. Az elôadásra érkezôket
az Együtt Felsôzsolcáért Egyesület
az elnöksége által összeadott jóféle pálinkával, és a Nyugdíjas klub
asszonyai sütötte süteménnyel
várta. A terített asztalok mellett
250 vendég mulatott, nemcsak
Zsolcáról, hanem más településekrôl is.
„Az öt Szegedi harmonikás
remek hangulatot teremtett.
A megjelenteket Siska András,
a Magyar Nótások Országos Szövetsége elnöke köszöntötte: mint
régi barátokat üdvözölte a Molnár
Sándor vezette Dél- alföldieket”
– írja beszámolójában Pásztor József, az Együtt Felsôzsolcáért Egyesület titkára.
„Molnár Sándor Juhász Gyula:
Tiszai Csönd címû versét szavalta

el, ezzel emlékezve a költô születésének 130-dik évfordulójára,
majd bemutatta a harmonikásokat: Bakos József, Kovács József, Mizsei Zoltán, dr. Rátkai Sándor személyében.
Dr. Rátkai Sándor, Molnár Sándor, Kovács József Dankó Pista
dalaiból összeállított csokrot adott
elô. Ezzel emlékezve a szegedi születésû nótaszerzôre, akinek ez
évben van születésének 155, halálának 110-dik évfordulója.
A nóta-blokk után Bakos József
francia müzetteket, majd nagysikerû operett slágereket játszott.
Mizsei Zoltán következett, aki világslágereket, polkákat, majd
Brahms: Magyar Táncok címû
zenemûvét adta elô virtuóz
módon. Zárásként Monti Csárdás
címû mûvével koronázta meg
az estet. A közel két órás mûsor
végén a közönség felállva, szûnni
nem akaró vastapssal jutalmazta
a Délalföldi harmonikásokat. (…)”
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Algyôn nyári táborok várják a vakációzó gyerekeket
Táborok az algyôi
faluház és könyvtár
szervezésében
Június 24–28. (hétfô–péntek)
8–17 óra Tájház
Bábtábor és Kézmûves tábor
A kézmûves és bábtáborban a gyerekek szakképzett felügyelet mellett komplex foglalkozásokon vehetnek részt. Megismerkedhetnek
a bábozás elméletével és gyakorlatával, továbbá személyiségfejlesztô, közösségépítô, szabadidôs – és
játéktevékenységben vesznek részt.
A héten egy konkrét mesét dramatizálnak, valamint ehhez bábokat
készítenek és színpadra állítják
a mesét, amelyet a szülôk és az érdeklôdôk az Anna napi búcsú alkalmával tekinthetnek meg.
A tábor díja 7.000 forint.
A táborban háromszori étkezést
biztosítunk a gyerekeknek!
A táborba nagyon várjuk az eddigi résztvevôket, 6–12 éves korig,
de természetesen a kezdôket is
szívesen fogadjuk. Jelentkezési
határidô: június 1-tôl június 20-ig.
Tervezet létszám: 15 fô.
*
Július 1–5. (hétfô–péntek)
8–17 óra Tájház
Hétfô–péntek nyári tábor I.
Július 8–12. (hétfô–péntek)
8–17 óra Tájház Hétfô–péntek
nyári tábor II.
A tábor díja 7.000 forint.

Kedvcsináló: emlék 2012-bôl.

A táborban háromszori étkezést
biztosítunk a gyerekeknek!
A hét öt napján mindig más-más
tevékenységé, foglalkozásé lesz
a fôszerep. Lesz sportnap, kirándulás, városnézés, kézmûveskedés,
fürdôzés, kerékpározás, rengeteg
játék és vetélkedési lehetôség. A táborokban háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek. Részvételi korhatár: 6–12 év. Jelentkezési
határidô: június elsejétôl – június
25-ig folyamatosan a Faluházban,
jelentkezési lap kitöltésével. Tervezet létszám: 20 fô/tábor.
*
Július 15–19. (hétfô–péntek)
Könyvtári Felfedezô Tábor
A tábor díja 7.000 forint.
A táborban háromszori étkezést
biztosítunk a gyerekeknek!
A könyvtári felfedezô táborba
a könyvtárba beiratkozott gyerekek jelentkezhetnek. A részletes
programterv a Könyvtárban kérhetô.
III. ALGYÔI ZENEI TÁBOR
Idén harmadik alkalommal rendezik meg az Algyôi Zenei Tábort,
aminek célja, hogy minél szélesebb
körben tegyék ismeretté a hangszerek, a zene által képviselt világ
szépségeit.
Elsôsorban a fúvós hangszerek
világába szeretnénk minden kedves érdeklôdôt elkalauzolni, a billentyûs és húros hangszerek sem
maradnak ki a sorból.

A tábor a csoportos zenélésen
alapszik, hiszen hitvallásunk is az,
hogy mindenki olyan ember a hétköznapokban, ahogy a társaival
együtt tud muzsikálni.
A délutáni programokra nem
csak az ifjú muzsikusokat várjuk,
hanem mindenkit, aki szeretne új
és érdekes dolgokkal megismerkedni.
A tábor oktatói:
Pataki Andrea – fagott elôadómûvész, állandó tagja a Makói
Koncert Fúvószenekarnak és az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekarnak. Pécsi tanulmányai alatt
rendszeres kisegítôje volt a Pécsi
Nemzeti Színház zenekarának és
a Pannon Filharmonikus Zenekarnak. Több ízben részt vett nemzetközi kurzusokon, többek között
Bogányi Bence- Nürnberg, Herpay Ágnes DLA - Besztercebánya,
Papp Zsolt - Szeged, Lakatos
György - Budapest. 2010-ben tagja
az Európa Kulturális Fôvárosa
Koncert Fúvószenekarának, vezényelt dr. Marosi László.
Papp Miklós – tubamûvész,
-tanár. A makói Magán Zeneiskola
mélyrézfúvós tanára. Állandó tagja
a Makói Koncert Fúvószenekarnak
és állandó kisegítôje a térség számos együttesének. Szegedi tanulmányai alatt számos verseny helyezettje. Több ízben résztvevôje
a Budapesti Rézfúvós Találkozónak
ahol Oystein Baadsvik növendéke.
2010-ben tagja az Európa Kulturális Fôvárosa Koncert Fúvószenekarának, vezényelt Dr. Marosi László.
A tábor programja:
• 9–13 óra között egyéni és csoportos órák,
• 15–16 óra között hangszerbemutatók,
• 17–18 óra hangverseny - a belépés díjtalan,
• utolsó nap gálahangverseny a táborlakók közremûködésével.
A tábor idôpontja: 2013. 07. 29–
08. 02.
Jelentkezési határidô: 2013. 07. 21.
Jelentkezni az alábbi címeken
lehet: andreapataki88@gmail.com
vagy yfb822s@gmail.com
Bôvebb információ: +36/30/54581-31 vagy +36/30/304-10-99
A tábor költsége: 5000 forint/ fô

Helyszín: Algyôi Faluház és Könyvtár, 6750 Algyô, Búvár utca 5.

Kedvcsináló: emlék 2012-bôl.
KÉZMÛVES GYEREKTÁBOR
AZ ALKOTÓHÁZBAN
Július 29. és augusztus 2. között
a Gyevi Art Egyesület Alkotók Körének tagjai adják át tudásukat
az érdeklôdô gyerekeknek.
TÁBOROK A BORBÁLA
FÜRDÔ SZERVEZÉSÉBEN
Július 8–tól 12.-ig: Önvédelmi
tábor (6–14 éves korig).
Július 15-tôl 19-ig: Foci tábor.
Július 22-tôl 26-ig: Sport mix
tábor.
Július 29-tôl augusztus 2-ig: Ovis
tábor.
Augusztus 5-tôl 9-ig: Ovis tábor.
Augusztus 5-tôl 9-ig: Military
tábor – Rend és fegyelem! (Az algyôi Szabadidôközpontban rendezik meg.)
EZEREJÓFÛ NAPKÖZIS
TÁBOR
Kedves szülôk!
Az EZERJÓFÛ Egészségvédô Közhasznú Egyesület 2013. augusztus
12 – 16. között ismét nyári napközis tábort tart.
A táborral kapcsolatban további
információkat ad és a jelentkezéseket rögzíti Berek Ágota, mobil:
30/605 3978, e-mail: berekagota@
gmail.com
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

Rendel:
Rendel: Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig
Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig
Május 13–17-ig 8:00–12:00-ig
Május 21–24-ig 12:30–16:30-ig
Május 27–31-ig 8:00–12:00-ig
Június 03–07-ig 12:30–16:30-ig
Június 10–14-ig 8:00–12:00-ig

RENDEL:
Május 13–17-ig 12:30–16:30
Május 21–24-ig 7:30–12:00
Május 27–31-ig 12:30–16:30
Június 03–07-ig 7:30–12:00
Június 10–14-ig 12:30–16:30

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

GYEVI PATIKA

rendelése minden héten

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

hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután);
kedden, csütörtökön, pénteken 07:30 órától 11:30 óráig (délelôtt).

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

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

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

DR. KOVÁCS ÁGNES

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
Rendel: hétfôtôl csütörtökig

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!

Néhány fontos telefonszám

Mentôk: 104
Tûzoltóság: 105
Rendôrség: 107

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

Felhívás

Algyôn fontos telefonszámok:
a körzeti megbízottak neve és elérhetôsége

2013. június 15-én (szombaton) 8 órától Hallásszûrés és hallásvizsgálat
szaktanácsadáson vehetnek részt az érdeklôdôk.
Helyszíne: Orvosi rendelô – Algyô, dr. Bakó Ildikó rendelôje.
Idôpontot a 06-62-267-202-es telefonszámon lehet kérni,
vagy személyesen dr. Bakó Ildikó rendelôjében, rendelési idejében.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja:
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,
Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

Dr. Hartai Tamás

Rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112.

hallásvizsgálatra

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)
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Visszatekintô és elôrepillantó

Versenyek a Falunapokon
A Falunapok alkalmával hagyományosan, ezúttal 25 résztvevôvel
megrendezett fôzôverseny eredménye – a Dubecz György, Horváth
Zoltán és Nacsa József alkotta zsûri
döntése értelmében – a következôképpen alakult:
Halászlé kategória: 1. Ôsgyeviek Baráti Köre, 2. Vöröskereszt
Algyôi Csoportja, 3. Természetvédô Horgászegyesület.
Egyéb hal kategória: 1. Algyôi
Kerecsen Egyesület, 2. Ôsgyeviek
Baráti Köre, 3. Nôi Borbarátok.
Különdíj: AlgyôiGazdakör
*
A februárban indult karaoke-verseny döntôjét a Falunapokon tartottuk. Az elôválogatókon és
a döntôben egyaránt Sipos Geor-

gina, Deák Attila és Papp Dániel
értékelte a versenyzôket. A verseny
végeredménye a következô:
Gyerekek: Canjavec Panna és
Grittó Klementina elôadása an�nyira jól sikerült, hogy a zsûri nem
tudott dönteni, így mind a ketten
az elsô helyen végeztek. Sajnos
az elôválogatókról harmadikként
a döntôbe került versenyzô nem
vett részt a megmérettetésen.
Nôk: 1. Oláh Martina, 2. Simonits Andrea, 3. Oláh Brigitta.
Férfiak: 1. Grittó Róbert, 2. Bárkányi Zoltán, 3. Nokta Zsolt.
Gratulálunk a gyôzteseknek és
a helyezetteknek, s mindkét zsûri
munkáját köszönjük!
A szervezôk – a Faluház
munkatársai

Új név, új honlap
2013. május 1-jétôl az Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház – mivel
a Tájházat ettôl a naptól a Gyevitur
Kft. üzemelteti – Algyôi Faluház és
Könyvtár néven mûködik tovább.
Továbbra is az intézményhez tartozik a Civil Szervezetek Háza és
az Alkotóház – utóbbit a Gyevi Art

Kulturális Egyesület Alkotó Körével közösen üzemeltetjük.
Nem csak a nevünk, de a honlapunk is változott, új weboldalunk
a www.algyokultura.hu címen érhetô el, amely folyamatosan töltôdik,
alakul. Kattintsanak rá, nézzék
meg!
Algyôi Faluház és Könyvtár

Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5.
Tel.: 62/517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net
Könyvtár: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
Tel.: 62/517-172
bibl@algyo.hu
Civil Szervezetek Háza: 6750 Algyô,
Kastélykert u. 38.
Tel.: 62/517-172, 517-173
Alkotóház: 6750 Kastélykert u. 106

Algyôi Faluház és Könyvtár
6750 Algyô, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net
Web: www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene Zoltán
Kulturális munkatársak: Lele Istvánné,
Gál Boglárka
Könyvtárosok: Berek Ágota, Balogh Noémi
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ÁPRILISI–MÁJUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május 9–11. (csütörtök–szombat) Alkotóház, Foltvarró tábor
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre).
Május 10. (péntek) 18 óra: Faluház színházterme, Algyô bajor testvértelepülése,
Heberstfelden néptánccsoportjának mûsora.
Május 13. (hétfô) 17 óra: Alkotóház, Horgolás szakkör (Tóthné Marika, Gondáné Julika).
Május 14. (kedd) 17 óra: Tájház Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása.
Május 14. (kedd) 17 óra: Alkotóház Foltvarrás (Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvar
rók Köre).
Május 15. (szerda) 10 óra: Könyvtár Haladó tanfolyam megbeszélése.
Május 17. (péntek) 18 óra: Faluház klubterme Mozgolódó KépKör. Vendég:
Lipusz Zsolt.
Május 17. (péntek) 16 óra: Könyvtár Szabó Gábor mobilmasszázs (idôpont
igénylése szükséges).
Május 17. (péntek) 17 óra: Alkotóház Agyagozás gyerekeknek 1. (Molnárné
Süli-Zakar Zita; részvételi díj: 300 Ft).
Május 18. (szombat) 15 óra: Alkotóház Rajzszakkör (Magyarné Anna).
Május 21. (kedd) 17 óra: Tájház Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása.
Május 24. (péntek) 17 óra: Alkotóház Makramézás 1. (Ménesiné Jusztika, Szalmáné Évi; részvételi díj: 700 Ft).
Május 25. (szombat) 10 óra: Könyvtár Kárpátaljai delegáció fogadása.
Május 25. (szombat) 11 óra: Faluház Kistérségi nyugdíjas találkozó.
Május 26. (vasárnap) 9 óra: Szabadidôközpont X. Algyôi Repüléstörténeti
Emléknap, Hôsök Napja és Családi Gyermeknap.
III. Algyôi Nemzetközi Vitézi Találkozó
Május 28. (kedd) 17 óra: Tájház Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása.
Május 28. (kedd) 17 óra: Alkotóház, Foltvarrás (Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre).
Május 30. (csütörtök) 15 óra: Faluház, Silver Tánciskola évzáró bemutatója.
Május 31. (péntek) 17 óra: Alkotóház, Agyagozás gyerekeknek 2. (Molnárné
Süli-Zakar Zita; részvételi díj: 300 Ft).
Május 31. (péntek) 18 óra: Könyvtár Borbarátok Nôi Szekciójának találkozója.
*
Június 1. (szombat) 9 óra: Könyvtár, Könyvtári Kávéház.
Június 1. (szombat) 17 óra: Alkotóház, Tojásmûhely (Bereczné Lázár Nóra).
Június 3. (hétfô) 17 óra: Alkotóház, Horgolás szakkör (Tóthné Marika, Gondáné
Julika).
Június 4. (kedd) 17 óra: Tájház, Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása.
Június 4. (kedd) 17 óra: Alkotóház, Foltvarrás (Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre).
Június 4. (kedd) Országzászló, Trianon emléknap.
Június 7. (péntek) 17 óra: Alkotóház, Makramézás 2. (Ménesiné Jusztika, Szalmáné Évi; részvételi díj: 700 Ft).
Június 8. (szombat) 15 óra: Alkotóház Rajzszakkör (Magyarné Anna).
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VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
MÁJUS 10. (péntek) 9–11 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 13. (hétfô) 9–11 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 17. (péntek) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 22. (szerda) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 3. (hétfô) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
A FALUHÁZ ELÔTTI PARKOLÓBAN VIRÁGVÁSÁR!
(Bálint Károly ôstermelô)
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig: a Faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, valamint cipôk, papucsok
széles választéka!
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óráig: a Faluház elôtti parkolóban játék, bizsu,
ajándéktárgyak vására!
MÁJUS 16. (csütörtök) 8–12 óra: Katonai és munkaruházati ruha, cipô vásár

Az Alkotóház májusi programjai
Május 9–10–11. - Foltvarró tábor
- Izbékiné Gabi, Foltvarrók Köre
Május 13. 17–19 óra - Horgolás
szakkör - Tóthné Marika, Gondáné Julika
Május 14. 17 óra - Foltvarrás Foltvarrók Köre, Izbékiné Gabi
Május 17. 17 óra - Agyagozás gyerekeknek 1. - Molnárné Süli
Zakar Zita
(részt vételi díjas: gyerek: 300 Ft;)
Május 18. 15–17 óra - Rajzszakkör
- Magyarné Anna

Május 24. 17 óra - Makramézás 1.
- Ménesiné Jusztika, Szalmáné Évi
Az elsô tanfolyam ingyenes, az ezt
követô alkalmakért (június 7-én
és 21-én) gyerekeknek és egyesületi tagoknak 350 Ft-ot, a felnôtteknek 700 Ft-ot kell fizetni
anyagköltségre.
Május 28. 17 óra - Foltvarrás Foltvarrók Köre, Izbékiné Gabi
Május 31. 17 óra -Agyagozás gyerekeknek 2. - Molnárné Süli
Zakar Zita

Az Algyôi Nôegylet

kerékpártúrát szervez 25 km-es távon.
CÉL: Egészségünk megôrzése, és a Mellrák elleni
program támogatása.
2013. június 29. 09:30
Elôtte: ZUMBA Bemelegítés Koromné
Sinkó Erikával
Indulás és érkezés helye:

Szabadidôközpont Algyô Téglás u. 145.
Nevezési díj: 500 Ft.
Jelentkezési határidô: 2013. május 25.
A nevezési lapot az Algyôi Szivárvány Óvodába (6750. Algyô Kastélykert u. 17.) lehet
leadni. Aki a kerékpártúrán részt vesz emblémával díszített pólót kap ajándékba.

NEVEZÉSI LAP

Lomtalanítás Algyôn
2013. május 25-én!
Kiutak a válságból – komplex médiakampány
Kedvezményezett:

Algyô Nagyközség
Önkormányzata

nettó 2.411.314 Ft

Nén: .................................................................................

Tel.:........................................................

Cím: ....................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................
Nevezési díj 500 Ft /fô. • Idôpont: 2013. június 29. 10 óra • Jelentkezési határidô: 2013. május 25. 24.00 óra
Pólóméretet kérjük bekarikázni S M L XL XXL
A jelentkezési lapot és a nevezési díjat az Algyôi Szivárvány Óvodában lehet befizetni.
A sárga mellényt ne felejtsétek otthon!
(Cím: 6750. Algyô, Kastélykert u.17.) • Kovácsné Budai Éva • 30/972-8229

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.

