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Hôsök napja
Május utolsó vasárnapján a Szabadidôközpont adott otthont a X.
Algyôi Repüléstörténeti Emléknap, Hôsök Napja és Családi Gyermeknap, valamint a III. Algyôi
Vitézi Találkozó nevû rendezvényeknek.
Az ünnepség legünnepibb pillanatai a Szabadidôközpont falán
elhelyezett, az algyôi repülés áldozatainak emlékét ôrzô tábla
megkoszorúzása volt. A koszorúzás
elôtt Dr. Majó Zoltán tartott emlékezô beszédet.
(Folytatás a 21. oldalon)

Bôrnadrág és rezesbanda – vendégek Hebertsfeldenbôl
Május 9. és 12. között látta vendégül Algyô Nagyközség Önkormányzata testvértelepülésünk, a
bajor Hebertsfelden küldöttségét.
A nagy létszámú vendégsereggel
érkezett a Lindenthaler Táncegyüttes, amely május 10-én este

nagy sikerrel, telt ház elôtt mutatkozott be a Faluház színpadán.
A mûsor elôtt Herczeg József polgármester köszöntötte a vendégeket,
s az algyôi hagyományôrzô csoportok is megmutatták, mit tudnak.
(Folytatás a 12. oldalon.)
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40 éves a nyugdíjas klub
Az Algyôi Faluházban 2013. május
25-én 11 órakor kezdôdött az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub
ünnepsége. Erre jöttek a meghívott
vendégek. Martonosról, Röszkérôl,
Kiskundorozsmáról, Sándorfalváról, Petôfi-teleprôl, Mihály-telekrôl, Tiszaszigetrôl, és Algyôrôl.
Szépen terített asztalok, finom sütemények és italok vártak a vendégekre.
Lele Istvánné Erika köszöntése
után az óvodások táncos elôadásával kezdôdött a mûsor. Ôket a
Fehér Ignác általános iskola néptáncosai követték, majd a felnôttek
„Zsibongó” tánccsoportja ropta a
színpadon. Nagyon köszönjük ezeket az örömteli perceket a gyerekeknek, a felnôtteknek, és az ôket
betanító pedagógusoknak, segítôknek, és a szülôknek.
A polgármester, Herczeg József
úr ünnepi köszöntôje következett.
Meleg szavakkal üdvözölte a nyugdíjasokat, méltatta munkájukat,
és az idôsek tudásáról, tapasztalatáról és megbecsülésérôl, valamint
ennek fontosságáról is beszélt.
Bene Zoltán a Faluház igazgatója is köszöntötte a nyugdíjasklubokat, külön kiemelve, milyen
szoros a kapcsolata az algyôi nyugdíjasklubbal, és hogy kölcsönösen
lehet számítani, támaszkodni egymásra. A köszöntôk sora Kneip
Ferencné összefoglaló emlékezésével zárult: a kezdetektôl, napjainkig felelevenítette a történteket:
„Minden kornak megvan a maga
szépsége, de hátránya is akad
bôven. A hosszú munkában töltött

idô után jön a várva várt nyugdíjas
élet. Ám a szegény nyugdíjas nem
találja a helyét. Hiányzik valami,
hiányzik a közösség, a „valahova”
tartozás. Ezt élte át 1973-ban Bajusz
János Lajos, aki belsô indíttatásból,
az emberek iránti tiszteletétôl,
megbecsülésétôl és szeretetétôl vezérelve megalakította az Algyôi
Szôke Tisza Nyugdíjasklubot. Hihetetlen energiával, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a szegénységben élt és a sok munkában
megfáradt embereket felvidítsa,
derût, jókedvet vigyen az életükbe.

A rendszeres összejöveteleken
kézimunkáztak, kártyáztak, ismeretterjesztô elôadásokat hallgattak. Rendszeresek voltak a citeraszóval kísért nótázások, a társas
vacsorák. Eke József vezetésével a
népzenét és a néptáncot népszerûsítették és vitték el az ország
több településére. Több mint húsz
évig volt Lajos bácsi nagyon jó és
sokoldalú vezetôje a klubnak.
Mikor 1993-ban örökre itt hagyott
bennünket Lajos bácsi örökébe
Turdéli Sándorné Borika lépett, aki
hasonló lelkesedéssel, szorgalommal öt évig vezette a klubot” – emlékezett az elôdökre a klub mai
vezetôje.
(Folytatás a 9. oldalon.)

A tartalomból
Vetôburgonyát osztanak .................................................................. 2. oldal
Lovas sikerek ................................................................................. 6. oldal
Algyôn 3 trafik nyílik ...................................................................... 7. oldal
Algyô németországi testvértelepülésének küldöttségét látta vendégül a nagyközség.
Hebertsfelden tánchagyományait is bemutatták az algyôieknek.

Nyári táborok ............................................................................... 17. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ........................................................... 20. oldal

2

Algyõi tükör

Pályázati felhívás: eladó telkek
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az Algyô, belterület 1785/4 és 1785/5 hrsz.
alatti, egyenként 800 m2 területû, közmûvesítés nélküli építési
telkeket.
A versenytárgyalásos értékesítés
helye: Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Algyô, Kastélykert u. 40.) tanácsterem.

Értékesítés ideje: 2013. június
13. (csütörtök) 11.00 óra.
A kiinduló nettó vételár:
4 999 990 Ft.
A pályázati felhívással együtt
kezelendô részletes pályázati kiírás
az Algyô Nagyközség honlapján
(www.algyo.hu) elérhetô.
A versenytárgyaláson a ráajánlás
(licit) összege: nettó 100 000 Ft
összegenként történik.

Algyô is részt vesz a háztáji programban:
vetôburgonyát osztanak
A Háztáji programba jelenleg már
860 település regisztrált, és 2013.
márciusában Algyô is csatlakozott
ehhez az új kezdeményezéshez.
A vetôburgonya program a háztáji újjáélesztésének elsô lépése. Ez
jelenleg is zajlik még, folyamatosak a szállítások: eddig 2500 tonna
burgonyát helyeztek ki közel 600
településre. Csongrádba június
közepén szállítják a vetôburgonyát
– tudtuk meg a Vidékfejlesztési
Minisztérium Sajtóirodájától.
Mind a burgonya, mind pedig
az állatkihelyezés esetén fontos
szempont, hogy az adott programhoz szükséges feltételekkel rendelkeznek-e a jelentkezô családok, illetve kisebb közösségek. A tojótyúk
esetében kell, hogy legyen tyúkól
és bekerített baromfiudvar. Ugyanígy fontos a malacok esetében a
jól zárható akol és ól megléte, vagy
nyúltartás esetén a ketrecek megfelelô állapota. A megfelelô kihelyezési feltételeket a helyi települési önkormányzatok feladata
ellenôrizni, felmérni.
Alapelv, hogy aki kap a programtól, az adjon is valamit vissza
a programnak, a program fenntarthatósága és bôvülése érdekében. Így a megtermelt burgonyá-

ból tegyen félre vetôanyagot, hogy
jövôre adni tudjon a szomszédjának, aki az idén még nem vett részt
benne. Tojótyúk esetén úgy tud
visszaadni a közösség felé, hogy
adott mennyiségû tojást bead a
közkonyhára, iskolakonyhára, a
nyúl szaporulatából pedig mindenki, aki kapott állatot, köteles
adni a szomszédjának, ha az szintén szeretne foglalkozni vele.
Az aktuális állat-kihelyezési programokról tájékoztatót tesznek majd
közzé, ami tartalmazza majd, hogy
az állattal együtt milyen takarmány
és egyéb ellátási csomagot és egyebeket adnak át.
Az állatkihelyezésekre az alábbi
elôzetes kérdések megválaszolásával lehet jelentkezni: sertésnevelô
programban 2db sertés nevelésére alkalmas porták/háztáji gazdálkodók száma; baromfinevelô programban 15–25 db csibe/kiskacsa
nevelésére alkalmas porták/háztáji gazdálkodók száma; nyúlnevelô programban a nevelésre és a
nyúl továbbszaporítására alkalmas
porták/háztáji gazdálkodók száma.
Algyôn a kapcsolattartó neve:
Gubacsi Zoltán; elérhetôsége mobilon: 06 30/250-3736, e-mailben:
delplant@delplant.hu.

Figyelem, algyôiek!
Elindult a Vidékfejlesztési Minisztérium Háztáji Munkaprogramja.
Minden kiskertben gazdálkodni
kívánót támogatnak ingyenes vetôburgonyával. A vetôburgonyát 25
kg-os zsákokban osztják ki, 2013.
június 14-én (pénteken) 16:00 és
19:00 között a Szabadidôközpont
hangárjában (Algyô, Téglás utca

151.) Az ingyenes vetôburgonya
programnak egyetlen feltétele,
hogy a krumplit el kell vetni. Egy
személy, területtôl függôen több
zsákot is hazavihet. Elôzetes jelentkezés nem szükséges, csak a
vetôburgonya helyszínen történô
átvétele.
Üdvözlettel: Algyôi Gazdakör
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Születések:

Anyakönyvi hírek

ÖRKÉNY DORKA – született: 2013. 04.
16., édesanya: Kappan-Tóth Erika, édesapa: Örkény Csaba Zoltán.

FORGÓ ENIKÔ – született: 2013. 04. 30.,
édesanya: Canjavec Eszter, édesapa: Forgó
Gábor.

BÍRÓ NIKOLETT – született: 2013. 05. 17.,
édesanya: Klug Zsuzsanna, édesapa: Bíró
Zoltán.

Jó egészséget!
*
Házasságkötés:
Kôhegyi Gyula Róbert és Székely Éva Anita
2013. 05. 25-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*
Halálozás:
Udvari Sándor 2013. 04. 25-én elhunyt.
Béke poraira!

Köszönet a postásoknak!
Mindenekelôtt nagyon köszönjük
az algyôi postásoknak, hogy éveken
át önzetlenül, térítés nélkül juttatták
el az Algyôi hírmondót elôfizetôinknek. Sajnos, a postahivatalok átszervezése miatt errôl már nem
Algyôn döntenek, ezért május
1-étôl nem a postások hordják a

Hírmondót. Még egyszer köszönjük
nekik, hogy eddig számíthattunk
rájuk, ugyanakkor elôfizetôinktôl
türelmet kérünk: az új kézbesítési
rendszer májusban még messze
nem volt tökéletes, de reméljük,
hamarosan zökkenômentessé válik!
Algyôi Hírmondó szerkesztôsége

„Hódtó-Kis-Tiszai Vizrendszer
rekonstrukciója I. ütem”
A Dél-Alföldi Operatív program keretében közel 700 millió forint támogatásból újult meg a Hódtó-Kis-Tisza vízrendszer. A projekt I. ütemének a legfontosabb célja Hódmezővásárhely és térségének - az EU
Víz Keretirányelvével összhangban - belvízi biztonságának növelése,
a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése, a terület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója volt.
A rekonstrukciós munkák elvégzésének legfontosabb szerepe a főcsatornák
és szivattyútelep eredeti vízszállító képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése volt. A beruházással
az elöntések kialakulásának kockázata kb. 20%-al csökkent. A Györpölési
szivattyútelep rekonstrukciójával a térség árvízi biztonsága is megnőtt.
Új monitoring állomás épült a Hódtó-Kis-Tiszai csatornán érkező vizek
mennyiségi és minőségi vizsgálatára.
A projekt kivitelezésének ideje: 2012. március 19 – 2012. december 31.
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 100 %-os támogatás
összege: 671.738.071 Ft.
További információ a projekt kommunikációs tevékenysége keretében elkészült aloldalon olvasható:
http://ativizig.hu/projektx/daop_hodto_kistisza.aspx
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4.
titkarsag@ativizig.hu
www.ativizig.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk: a közrendtôl az adóbevételeken át a fejlesztésekig
Közel kéttucat témát vitattak meg 2013. május 29-i ülésükön az algyôi önkormányzati képviselôk. A nagyközség képviselô-testülete
munkáját Herczeg József polgármester irányította.
Csökkent a bûnesetek száma
A közrend és a közbiztonság helyzetét idén is nagyító alá tette az
algyôi önkormányzati testület. A
vitában részt vett a szegedi Rendôrkapitányság vezetôje, Zélity László ezredes is. Kiindulópontként
rögzítették, hogy a Szegedi Rendôrkapitányság illetékességi területéhez tartozva a Tarjáni Rendôrôrs
ügyel az algyôiek biztonságára. Itt
körzeti megbízottként 3 rendôr
fôtörzsôrmester, Tóth Gábor, Horváth Zoltán és Mihálkovics János dolgozik. Megállapították: a rendôrôrs egész területéhez képest az
algyôi térségben – az elôzô évekhez
viszonyítva is – csak kisebb súlyú
bûncselekmények fordultak elô.
Az ismertté vált bûncselekmények száma tavaly a 2011-beli 90hez képest 65-re csökkent. Ezek
többsége (35) vagyon elleni bûncselekmény.
A javuló bûnügyi statisztikához
nagymértékben hozzájárul, hogy
nyáron – az önkormányzat támogatásával – fokozott a hétvégi éjszakai közterületi szolgálat. Így
aztán míg 2011-ben 49, addig tavaly 30 lopás, 4 helyett 1 csalás
vált ismertté. Megállapítható: a
bûncselekmények egy részére a
sértettek közömbössége is lehetôséget adott, mert például kerékpárjukat nem zárták le, vagy házuk
kulcsait a kapu valamely részére
akasztva lehetôvé tették illetéktelen részére is a bejutást és az értékek (telefon, ékszer) ellopását.
Beszámolójában Bakai Krisztián
rendôrszázados, ôrsparancsnok
közölte: a tavalyi 65 bûneset közül
17 vádemeléssel zárult. Ellenben
a nagy sajtóvisszhangot kiváltó
Ladik és Keszeg utcai betörések
elkövetôje nem vált ismertté.
Növekedett (1-rôl 6-ra) a rongálások száma: falfirkával, gépjármû megrongálásával. A tartás elmulasztása 1-rôl 3-ra nôtt, míg a
kábítószerrel való visszaélés és az
orgazdaság is megjelent.
Használni kell a zebrát!
Tavaly 2, könnyû személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt
Algyôn. Elhangzott a közlekedés

biztonságának növelése érdekében
fontos, hogy az óvoda elôtti zebrát
használják a szülôk és gyerekek!
Szabálysértés miatt a 2011. évi
73-mal szemben tavaly 44 esetben
tettek feljelentést a körzeti megbízottak. Ittas vezetôvel szemben
2012-ben 3 (az azt megelôzô évben
2) esetben intézkedtek. 14 elfogásban vettek részt, 7 esetben tetten érték a bûnöst.
A rendôrök munkáját jelentôs
mértékben segíti, hogy az algyôi
önkormányzat támogatásának köszönhetôen a körzeti megbízottak
alkoholszondát, éjjellátó készüléket, fényképezôgépet, kamerát
kaptak a munkájukhoz. Az is komoly segítség, hogy a múlt nyáron
minden pénteken és szombaton
volt rendôri szolgálat a településen. Arra is emlékeztetett a beszámoló, hogy hétfôn és szerdán
2 órás fogadóórát tartanak az algyôi körzeti megbízottak.
Fejlôdött a „JURA” Ipari park
Nagyító alá tette az algyôi önkormányzat a 10 százalékkal tulajdonában lévô Algyô Park Kft. tevékenységét. Ormay Tamás ügyvezetô
beszámolójában kitért arra. hogy
249 millió forintot nyertek DAOP
pályázaton, ami tette lehetôvé a
„JURA” Ipari park és a vállalkozói
inkubátorházak infrastrukturális
fejlesztését. Tavaly 1500 négyzetméteres raktárcsarnokot, valamint
ehhez kapcsolódó szociális helyiségeket épített.
A kutatás-fejlesztés terén elôre
lépés, hogy az úgynevezett géles
technológia szabadalmi bejegyzése folyamatban van.
A nyereséges Kft. beszámolóját
a képviselôk elfogadták, ugyanakkor tevékenységének célirányosabb
átvizsgáltatását kezdeményezték.
Családok, gyerekek segítôi
Az algyôi Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) is beszámolt egy éves
munkájáról. Az intézményvezetô
Jankovicsné Veres Katalin beszámolójából kitûnik: megfelelô munkaszervezéssel, a szakfeladatoknak a
telephelyek közötti átcsoportosításával rugalmasabb, az ügyfelek számára könnyebben hozzáférhetô

feladatellátást céloznak meg. Példaként említhetô, hogy a családsegítô szolgálat ügyfélfogadása
átkerült a Búvár utca 1. szám alatti telephelyre, a házi gondozók
számára az intézmény székhelyén
(Piac tér 17.) biztosítottak irodát,
a bölcsôdébe játszócsoportot szerveztek. Az ESZI egyik legnépszerûbb rendezvénye az évente kétszer
megszervezett egészséghetek,
amely az egészségmegôrzésre, a
megelôzésre helyezi a hangsúlyt.
A bölcsôdék bôvítésére kiírt pályázaton 34 millió forintos támogatást nyert az ESZI, aminek köszönhetôen egy 10 fôs csoport
számára készült hely a kisdedóvó
földszintjén, így a maximális gyereklétszám 36-ra nôtt.
Étkeztetés, az idôsek klubjában
adott nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, védônôi szolgálat,
bölcsôdei ellátás – ezek az ESZI
által nyújtott ellátások. Az étkeztetést 100 algyôi veszi igénybe, az
idôsek klubjának engedélyezett
létszáma: 30, a házi segítségnyújtást biztosító 5 házi gondozó munkájára 31 idôs ember számíthat.
A családsegítô szolgálathoz 246
algyôi 616 esetben fordult, adósságkezelésben 21 család részesült.
A 2 védônô tavaly 50 csecsemôt és
70 várandós kismamát gondozott,
miközben 172 ovis és 330 iskolás
komplex ellátásával foglalkozott.
A települési összeírást végzô
házigondozók munkáját külön is
megköszönte az önkormányzati
képviselô-testület.
Korrepetálás
és tehetséggondozás
Az algyôi lakosok 22 százaléka kiskorú. E csoport helyzetét elemezve
értékelte az algyôi önkormányzat
saját gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Megállapították: az ESZI védônôi szolgálata 10 olyan családot látogat,
ahol 6 évesnél fiatalabb gyerekekre
kell kiemelten figyelni, mert anyagi, jogi, egészségügyi probléma
nehezíti az életet. A 26 bölcsis közül
1, a 174 ovis közül 26 hátrányos
helyzetû (15 százalék) és 2 óvodás
halmozottan hátrányos helyzetû.
Hasonló arányok jellemzik az algyôi
iskola 329 fôs diákságát, hiszen 51
tanuló hátrányos, 13 halmozottan

hátrányos helyzetû. Az osztályok
70–75 százaléka részesül korrepetálásban. Ugyanakkor a tehetséggondozást szolgálja a 6 féle szakkör.
A gyerekek 14 százaléka (1160
közül 65) részesült tavaly önkormányzati rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 42 kiskorú
kapott rendkívüli gyerekvédelmi
támogatást.
A rendôrök tavaly 10 alkalommal
tapasztaltak szabálysértést a kiskorúak részérôl. Az ESZI gyermekjóléti szolgálata 22 családot gondozott
és 5-öt védelembe vett – összesen
135 problémát kezelt. A gyermekjóléti szolgálat 9 jelzôrendszeres
esetmegbeszélést szervezett.
Javaslatként hangzott el, hogy az
alkoholizmus csökkentését is szolgálja, ha a tiniknek megfelelô szabadidôs elfoglaltságokat szerveznek. Az internet kávézó, a tea ház
és a pszichológus alkalmazása is
felmerült. Ugyanakkor Algyô önkormányzata kíváncsi más települések hasonló adataira, arányaira
is, hogy még pontosabban érzékelje a helyi probléma nagyságrendjét.
A Szivárvány Óvodába a 2013–
2014. évi neveléséi évre 45 új gyereket írattak be szüleik. A tervezett
csoportlétszámot megállapítva azt
is rögzítették a képviselôk, hogy a
múlt évhez képest némileg csökkent a beiratkozott gyerekek
száma. Elhangzott: a gyógypedagógiai óraszám kevés.
A nyári gyerektáborok támogatása terítékre került. Az önkormányzat anyagi támogatást nyújt
az algyôi intézmények, civilek által
szervezett táborok lebonyolításához. A testület 300 ezer forinttal
hozzájárul a Gyevitur Kft.-nek a
Borbála Fürdôben szervezett gyermektáboraihoz.
Az önállóság alapja az adóbevétel
A helyi adózás biztosítja az önkormányzat önálló gazdálkodásához a pénzügyi alapot – állapította meg a képviselô-testület elé
kerülô összegzés. Idén eddig 423
gépjármûadó határozat, 2005 postázott értesítô született. Március
végéig a tulajdonosok közel 29
millió forint gépjármûadót fizettek
be, ám e bevétel 60 százalékát továbbítania kell az önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnak.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Algyõi tükör

Üléseztek a képviselôk: a közrendtôl
az adóbevételeken át a fejlesztésekig
(Folytatás a 3. oldalról.)
Építményadóból az év elsô negyedében több mint 28 millió, míg
helyi iparûzési adóból több mint
693 millió bevétele lett Algyônek.
A vállalkozók kommunális adója
megszûnt, ellenben a talajterhelési
díjból közel 1,5 millió bevétel lehet.
Ez év márciusának végéig közel
751 millió forint adót szedett be
az algyôi polgármesteri hivatal
csoportja – ez az idénre tervezett
adóbevétel 59 százaléka. Algyôn
az adózók száma: összesen 2043.
Bôvítések és felújítások
A szabadidôközpont területén
meglévô konyha és szálló felújításáról, valamint a Borbála fürdô
fejlesztésével kapcsolatos beruházások közbeszerzési eljárásáról is
szó esett a képviselô-testület ülésén. Eldöntötték: 73 millió forintot
biztosítanak a Gyevitur Kft. részére a két beruházás építési költségekhez kapcsolódó egyéb kiadásokra. A szabadidôközpont és a
kapcsolódó utcák közmûellátásának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenek bizonyult, mivel valamennyi ajánlat
meghaladta a költségvetésben
rendelkezésre álló összeget. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt a testület ún. „in house”
beszerzéssel a Gyeviép NKft-t bízta
meg a bruttó 53 millió Ft értékû
munka elvégzésével
A Sportközpont épületének bôvítésérôl is tárgyaltak a képviselôk.
Az elmúlt években ugyanis megnôtt
a Sportközpontot használó szakosztályok, a sportolók által használt
eszközök száma. A tervek között
szerepel a térburkolat bôvítése és
lelátó építés is. Minderre az önkormányzat fejlesztési alapjából 11
millió 241 ezer 580 forintot biztosít, míg közel 3 millió forinttal támogatja az Algyôi Sportkört, hogy
pályázzon a Sporttelepek felújítását
célzó programhoz.
Döntöttek a képviselôk: 11 millió 535 ezer 300 forintot szavaztak
meg az önkormányzati intézmények ingatlanjainak a nyári renoválási munkáira.
Felújítják az Egészségház utca
42. számú ház belsô parkolóját. A
testület megvizsgálta a Farkirét

közvilágításával kapcsolatos elôterjesztést, mely a gátôr háztól 500
méter hosszan jelentené a Tiszán
túli terület fejlesztését. A képviselôk a belterületi közvilágítás teljeskörû korszerûsítése után látják
kivitelezhetônek és indokoltnak a
bruttó 12 millió forintba kerülô
beruházást.
Nagyító alatt a szerzôdések
Felülvizsgálták a hatóságok is, és
mindent rendben találtak: 2000
óta közmegelégedésre végzi, és
továbbra is a Gyeviép Nkft. üzemelteti az Algyô Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévô
köztemetôt.
Foglalkoztak a képviselôk az
Égáz-Dégáz Zrt. betápláló vezeték
II. ütem vezetékjog létesítésével.
Ez látja el a nagyközség háztartásait, intézményeit földgázzal. A
vezeték egyik szakaszát 2010-ben
már felújították. A mostani munka
következményeként kártalanítási
összegre számíthat az önkormányzat. Ennek mértékének megállapítása miatt is további információkra és egyeztetésekre van szükség
– döntöttek a képviselôk.
Az ivóvízminôség-javító projekt
ismét a testület elé került: a jogszabályok változása miatt pontosították a megállapodásban szereplô részleteket. Ugyanilyen ok
miatt korrigálták a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás, Társulási Megállapodást is.
A kéményseprô-ipari, illetve
nagyközség vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletét felülvizsgálta az
önkormányzat. A képviselôk elfogadták Algyô Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, aminek megalkotását
az indokolta, hogy idén márciustól
a nagyközség és Tiszasziget közös
önkormányzati hivatalt alakított.
Az önkormányzati testületi ülés
végén a polgármester beszámolt
az elôzô összejövetel óta történt
legfontosabb eseményekrôl. Többek között arról is, hogy 2013.
május 24-én, az önkormányzati
hivatal tanácstermében – Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester
társaságában – részt vett a Zöld
Diákparlament ülésén. 
A. H.
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„Állati” délután az iskolában
2013. április 26-án rendeztük meg
az iskolánkban a nagy hagyománynak örvendô napközis állatkiállításunkat. Ebben a tanévben is több
mint harminc diákunk mutatta
meg kedvencét a nagyközönségnek. Rendkívül változatos volt a
felhozatal, a kiállított állatok között voltak: nyuszik, kutyák, macskák, hörcsögök, tengerimalacok,
papagájok, teknôsök és fürjek is.
Különleges állatokból sem volt
hiány, egy szakállas agáma és egy
csíkos mókus is megtisztelte rendezvényünket. A programot kutyás
bemutató is színesítette. Három
nagyon ügyes kutyát csodálhattunk meg, melyeket az oktatóik a
tükör módszerrel képeztek ki.
Hálás köszönet Orsy Évának és társainak a bemutatóért. Bacsa Bálint
és Csibe névre hallgató kutyája
frizbibemutatóval kápráztatta el a
közönséget. Bálint, aki iskolánk
tanulója, országos bajnok kutyafrizbiben.
Az állatkiállítás ideje alatt a napközisek agyagállatokat készíthettek Süli Zakar Zita segítségével.

Ezúton is köszönjük neki, hogy
mindig számíthatunk rá! A délután
végén a gyerekek nagy örömére
egy Csöpi nevû póniló volt a meglepetés. Köszönjük Kovács Tominak
és szüleinek, hogy megszervezték
a paci-simogatást!
A résztvevô tanulók a kiállításon
szavazhattak a nekik legjobban
tetszô állatokra, így a következô
eredmények születtek: a legtöbb
szavazatot Zsurka Luca (2.b) Ugri
nevû csíkos mókusa kapta, második legtöbb szavazatot Kertész Tekla
(4.b) Gréti, Foltos és Maszat nevû
tengerimalacai kapták, a harmadik
legtöbb szavazatot Molnár Loretta
(1.b) és Zita (3.a) Mazsola nevû
tacskója kapta.
Gratulálunk nekik és minden
nevezônek az aranyos állatkákhoz!
Kívánjuk, hogy sok örömöt leljetek
a kedvenceitekben és az állatgondozásban.
Reméljük, hogy jövôre is „állati” szép élményekkel zárhatjuk
majd e neves rendezvényünket.
Juhászné Fekete Angéla
napközis nevelô

Értesítik az új ovisokat

Az óvodai felvételrôl majd írásban
értesítenek minden családot. Június 19-én, 16:30 órakor szülôi

értekezletet tartanak a leendô kiscsoportosoknak.

Zenei hírek

A Pro Musica Alapfokú Mûvészeti Iskola 2013. május 17-én rendezte meg házi versenyét az iskola kamaratermében (Szeged, Fô
fasor 68.) Algyôrôl sikeres eredménnyel szerepelt szóló hangszer
kategóriában: Üveges László – Ezüst

Minôsítés, Vágó Angéla – Kiemelt
Arany Minôsítés, Zakar Zsanett –
Kiemelt Arany Minôsítés, Németh
Éva – Kiemelt Arany Minôsítés.
Felkészítô tanáruk: Dr. Zomboriné Gergely Klára

Országos I. hely iskolánknak
A Hulladék Munkaszövetség az
Újrapapír Világnapja alkalmából
pályázatot hirdetett óvodáknak és
iskoláknak. Olyan kézmûves alkotásokat, jól tovább használható
papírtárgyakat, gazdaságos felhasználási ötleteket, projektmunkákat vártak a pályázóktól, amelyek a papír újbóli felhasználásának

kreatív módjaira hívja fel a figyelmet. Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola újrapapíros pályamunkáival az iskolák között az I.
helyet szerezte meg. A legötletesebb, legrészletesebb beszámolónkkal szemléletformáló ajándékcsomagokat kaptunk a Hulladék
Munkaszövetségtôl.
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Intézményi hírek

Ünnepelni, együtt örülni jöttünk ide ma!
„Ünnepelni, együtt örülni jöttünk
ide ma!” Így köszöntöttem a vendégeket a Faluházban, amikor a
„Néphagyományôrzô” tánccsoportunk évzáró mûsorát megnyitottam.
Már 4 éve, hogy ezek a gyerekek
hozzánk járnak óvodába. Tapasztalatunk, hogy szerettek járni a
gyermektánc, a néptánc foglalkozásokra. Nemcsak a gazdagító tevékenységek napját várták, hanem
ôk maguk is kérték, igényelték
más alkalmakkor is, hogy táncolhassanak, énekelhessenek. Bekapcsolták a zenét és játszották a tanult játékokat. A foglakozások
célja az volt, hogy a gyerekek ismerjenek meg minél több népi
játékot, ismerkedjenek a népzenével, szeressék meg azokat, élvezzék a foglalkozást, érezzék a
zene lüktetését, ritmusát. Szerettük volna, hogy játsszanak sokat,
személyiségük formálódjon a zene,
a játék, a népi kultúra és a közösség erejével.
Öröm volt nézni, ahogy az apró
lábak mozogtak a zene ritmusára,
ahogyan pörgette-forgatta párját
a fiú, figyeltek egymás lépéseire,

hogy együtt tudjanak mozogni.
Önfeledten szaladták körbe a kört,
biztatták egymást, keresték szemükkel, hogy kit is válasszanak a
párválasztó játékoknál. Együtt
mozgott, hullámzott a kör a közös
nagy körtáncoknál. A nagy „együttjátszások”, táncolások meghozták
gyümölcsüket, igazán megszerették a néptáncot, szívesen játszanak
népi játékokat, mozgásuk harmonikussá vált.
Mindehhez nélkülözhetetlen
volt a gyermekek és az óvó nénik
között kialakult érzelmi biztonság,
kötôdés – a szeretett óvó néni jelenléte, lelkesedése.
Nagyon fontos alapelvünk: a
tehetséges óvodás elsôsorban gyermek, éppen ezért feladatunk, hogy
élménydús környezetet teremtsünk óvodásainknak.
2012. ôszén a Tehetségsegítô
Tanács döntése alapján Tehetségpontként szervezhetjük az óvodai
életet. Az itt megfogalmazott célokat mindannyian kiemelt feladatunknak tekintjük, ez a délután
bebizonyította, hogy munkánk
eredményes volt.
Ozsváth Lászlóné óvodavezetô

Második helyezés a Természettudományos
diákkonferencián

A Természettudományos diákkonferenciát május 17-én rendezte
meg a hódmezôvásárhelyi Emlékpontban. 43 általános és középiskolás diák 3 kategóriában adta be
pályamunkáit, az elôzetesen meghatározott 3–3 témában, amelyeket
5–10 perces prezentációban mutattak be. A programot a Németh
László Gimnázium és Általános
Iskola által szervezte. A pályamunkákat a Szegedi Tudományegyetem Mérnök Karának oktatói zsû-

rizték. Csapatunk az idei év
madaráról, a gyurgyalagról tartott
10 perces power pointos elôadást
a konferencia résztvevôinek. A 7–8.
évfolyamosok és a középiskola 9.
évfolyamosai kategóriában a II.
helyen végzett iskolánk csapata:
Bezdán Dóra 8.a, Ország-Sugár Ákos
és Oláh Dániel 8.b osztályos tanulók, felkészítô tanáraink: Csauth
Zsuzsanna és Koczka Ágnes.
Bezdán Dóra 8.a
osztályos tanuló
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Balatonos záróvetélkedô

Április 26-án tartottuk az egyhónapos rendezvénysorozatunk zárónapjára. Izgalmas, játékos, a magyar
tengerrel kapcsolatos feladatokat
oldottak meg a gyerekek. Volt ott
horgászat, balatoni kerékpártúra,
nevezetességek és városok, beach
boy – villámkérdésekkel, balatoni
tápláléklánc és hálózat, halfelismerés, tájékozódás és szavazógépes kvíz. A játékos nap végére az
osztályközösségek „életre keltették” a vaktérképes megyéket is:
megrajzolták a domborzati viszonyokat, nevezetes épületeket, jellegzetes növényeket és állatokat.
Az elkészült megye-puzzle darabokból a gyerekek kirakták teljes
Magyarországot. A zárónap versenyén az osztályok 4 kategóriában

versenyeztek és az alábbi eredményeket érték el: az 1–2. évfolyamon I. helyezett lett a 2.b osztály,
II. lett az 2.a osztály, III. lett az
1.b osztály és IV. lett az 1.a osztály;
a 3–4. évfolyamon I. helyezett lett
a 4.b osztály, II. lett a 4.a osztály,
III. lett a 3.b osztály és IV. lett a
3.a osztály; az 5–6. évfolyamon I.
helyezett lett az 5.a osztály, II. lett
az 6. osztály és III. lett az 5.b osztály; a 7–8. évfolyamon I. helyezett
lett a 8.b osztály, II. lett a 8.a osztály, III. lett a 7.a osztály és IV. lett
a 7.b osztály. Az idei tanévben az
osztályok zöldleveleket nyertek a
zárónapon. A legtöbb zöldlevelet
összegyûjtô alsós és felsôs osztály
jutalomkiránduláson vehet részt
az év végén.

Gyermekhét a Szivárvány Óvodában
Változatos programokkal készültünk a gyerekek megörvendeztetésére 2013. május 21–24. között
is. A nagyobbak a Vadasparkba
kirándultak a Boldog Gyermekkor
Alapítvány támogatásával, a kisebbeknek az óvodán belül szerveztünk játékokat.
Május 23-án, csütörtökön délután pedig 15 órától minden korcsoport számára Gyereknapot
szerveztünk, ahol a kicsik szüleikkel közösen vettek részt. Lehetett
papírsárkányt készíteni, horgászni, célba dobni, székfoglalózni,
zsákbamacskát húzni, és egy kis
csemegével is kedveskedtünk a
gyerekeknek. Ezen a napon mutattuk be a Népi Játék Tánccsoport
mûsorát.
Május 24-én pénteken délelôtt
egy új, a természet minél alaposabb megismerését szolgáló játé-

kot próbálhattak ki a gyerekek a
Gyermekkert kültéri foglalkoztatójában: az állatok és lábnyomuk,
illetve a fák és termésük párosító
nyomdát. Még egy meglepetés
várta a kicsiket: állatképes „kukucskálóban” készítettünk vidám
fényképet róluk. Méltó zárása volt
a Gyermekhét programjainak délután a „Néphagyományôrzô” táncos évzáró a Faluházban. Reméljük
óvodásaink ismét sok kedves emlékkel gazdagodtak!
Óvódapedagógusok
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Sport és egészség

Algyôi lovas sikerek
2013 márciusában az Algyôi Sportkör keretein belül megalakult a
Lovas Szakosztály. Jelenleg 7 díjugratásban aktívan versenyzô taggal is büszkélkedhetünk. Zajzon
András a szakosztály vezetôje, aki
továbbá a Magyar Lovasszövetség
Díjugrató Szakágának elnökségi
tagja, kimagasló eredményeket ért
el.
A 2012–13. évi Országos Fedettpályás Díjugrató Döntôt március
14–17. között rendezték meg a
budapesti Nemzeti Lovardában,
ahol már az Algyôi Sportkör lovasaként, a nyolc éves Conrad nevû
lovával minôsülést szerezve állt
starthoz. Az Utánpótlás 7–8 éves
lovak versenyszámának elôdöntôjében hibátlan lovaglással a 2. helyet szerezték meg (41 indulóból),
a középdöntôben szintén hibátlan
lovaglással a 4. helyet szerezték
meg (35 indulóból), így a szombati döntôbe 0 hibaponttal jutottak
be. Az egész hétvégi versenyt végül
egyedüli hibátlanként sikerült befejezniük, ezzel megnyerniük az
Utánpótlás Lovak kategóriáját.
További fontos eredményeik:
2013. március 22–24., Kaposvár, CSI*/CSIJ-B/CSIYH1* Mesterek Tornája: péntek – Közép
Kör (130 cm) Zajzon András – Conrad – 5. hely (33 induló); vasárnap
– Mesterek Tornája Nagy Díj (140
cm) Zajzon András – Conrad – 6.
hely (25 induló).
2013. április 27–28., Kiskunhalas Országos Minôsítô: péntek
– A2** (135 cm) Zajzon András –
Conrad – 3. hely , szombat – A3*
(140 cm) Zajzon András – Conrad
– 9. hely.

2013. május 2–5., Budapest Országos Minôsítô: péntek – A2**
(135 cm) Zajzon András – Conrad
– 6. hely; szombat A3* (140 cm)
Zajzon András – Conrad – 5. hely.

Néhány eredmény a tanítványoktól, akik április végén kezdték
el a versenyidényt:
Marincus Nikolett eredményei
Dorkával: április 21., Zsombó B0
kat. 5. hely; május 19., Mezôhegyes B0 kat. 6. hely.
Turdéli Andrea eredményei
Mend- a - Car Ronaldóval: április
27–28., Kiskunhalas Országos Minôsítô B1 nyitott kat. 4. hely;
május 11., Zsombó B1 nyitott kat.
6. hely.
Udvari Jennifer eredményei Szofival: május 19., Mezôhegyes B1
kezdô lovas kat. 2. hely.
Nagy Anna eredményei Huszárral: május 11., Zsombó B1 kezdô
lovas kat. 5. hely.
Kisapáti Vivien eredményei Lenkével: május 11., Zsombó B1 kezdô
lovas kat. 6. hely; május 19. Mezôhegyes B1 kezdô lovas kat. 5. hely.
Kívánjuk hogy továbbra is szép
eredményekkel térjenek haza!
Még több eredmény, kép és videó
elérhetô az interneten a https://
www.facebook.com/AlgyoLovarda
címen.

Szeged város és környéke
összetett atlétika bajnokság
A harmadik korcsoportban fiú és
lány csapatunk III. helyezést ért
el, negyedik korcsoportban a fiúk
II. helyezést értek el, bejutottak a
megyei versenyre. Az elsô korcsoportban a fiúk VI. helyezést
értek el, egyéniben Szekeres Márton
I. helyezett lett. A lányok csapatban I. helyezettek lettek, egyéni-

ben Kecskeméti Réka II., Balázs Anna
III. és Lantos Szabina IV. helyezett
lett. Az iskolánk jól szerepelt, minden korcsoportban továbbjutottunk. Testnevelôk: Retkes Zsolt,
Ficsór Barnabás, Varga Ágnes, Torma
Tiborné, Dobó Gyöngyi, Szabóné Kálmán Mária.
Varga Ágnes testnevelô
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Algyôi érem a Nemzetek Kupájáról
Május 11-én rendezték meg Hatvanban, a XI. ITF Taekwon-do
Nemzetek Kupáját. A versenyre, 6
ország mintegy 250 sportolója érkezett. Az összes jelentôs hazai klubon kívül, szlovák, horvát, szlovén,
román, valamint cseh versenyzôk
is képviselték hazájuk színeit. A
harcmûvészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették
össze tudásukat. Az Algyôi Sportkör
ITF Taekwon-do szakosztálya két
fôvel képviseltette magát, Bozsák
Botond és Bozsák Bence személyében.
A magas színvonalú mezônyben
Bozsák Botond, serdülô I. korcso-

port + 45 kg-os küzdelem kategóriában, meggyôzô teljesítmén�nyel, az elôkelô 3. helyet szerezte
meg.
A Sportkör másik versenyzôje,
Bozsák Bence, serdülô II. korcsoport + 60 kg-os súlycsoportban,
a negyeddöntôben, csak hosszabbítás után szenvedett vereséget,
így hajszállal lecsúszott az éremrôl.
A verseny jó felkészülési állomás
volt az ôsszel, Algyôn megrendezendô, Országos Diákolimpiára.
A versenyzôket felkészítette:
Zsarkó Dániel Péter III. Dan.

Európa-bajnoki szereplés Svédországban
Május 3–5. között rendezték meg
Svédországban, Skövde városában
az idei ITF Taekwon-do Európa-Bajnokságot. A versenyre 24
ország 506 versenyzôje nevezett.
Az Algyôi Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztály vezetôedzôje
és sportolója, Zsarkó Dániel Péter
is részt vett a kontinensviadalon,
a magyar válogatott tagjaként.
Péter 78 kg-os küzdelmi kategóriában indult, ami a legnépesebb
súlykategóriának (29 fô) bizonyult
az Európa-Bajnokságon. Az elsô,
ír ellenfelét magabiztosan gyôzte
le. A következô fordulóban, a késôbbi Európa-bajnok skót versenyzôtôl erôsen vitatott körülmények
között kikapott, így az érem megszerzése ezúttal nem sikerült.

Péter kivívta az indulási jogot a
következô nagy világeseményre,
az ITF Taekwon-do Világbajnokságra is, melyet Spanyolországban,
Benidormban fognak lebonyolítani.

Sakk volt, van, lesz
Lejátszották az utolsó mérkôzést,
kialakult a 2012/2013-as sakkcsapatbajnokság végeredménye.
Üllés-Algyô: 3,5–1,5.
1. Papp Zoltán - Sipos Kálmán 0,5–
0,5. 2.Balogh Ferenc - Grószpéter
Zoltán 1–0. 3. Kôhalmi Lász-

ló-Gonda András 0–1. 4. Kurucsai
András–dr. Gonda János 1–0. 5.
Gábor Géza–Magyar István 1–0.
2012–2013.évi csapatbajnokság
végeredménye: 1.Üllés 24 pont,
2. Algyô 14.5 pont. 3. Meritum 13
pont. 4. Mórahalom 8,5 pont.
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Tûzvédelem a betakarítás elôtt
A nyári betakarítási munkák – amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezôgazdaságban dolgozóknak – igen tûzveszélyes is. Arra
kellô körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási
munkálatokban részt vevô erôgépek
tûzvédelme, az aratásra, illetve a
tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete,
betartása. Ezeket az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.
(IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Csongrád
Megyei Tûzmegelôzési Bizottság
ezért fokozott odafigyelést kér a munkavégzôktôl! Az érvényben lévô tûzvédelmi szabályokat minden esetben
be kell tartani. Évente több száz mezôgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tûzoltóknak.
A szalmaláng veszélyei
A kalászos termény betakarítási,
kazalozási, szalmaösszehúzási és

bálázási munkáiban csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelô, legalább egy, az érvényben
lévô hatályos szabványoknak és
jogszabályoknak megfelelô tûzoltókészülékkel is ellátott erô- és
munkagép, valamint egyéb jármû
vehet részt, amelynek tûzvédelmi
felülvizsgálatát a betakarítást megelôzôen az üzemeltetô elvégezte.
A jármû megfelelôségérôl szemle
során kell meggyôzôdni. Ennek
tervezett idôpontját nyolc nappal
elôbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell
jelenteni. A szemlérôl jegyzôkönyvet kell készíteni, amelynek egy
példányát a jármûvön el kell helyezni és a szemlét követô nyolc
napon belül a katasztrófavédelmi
kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelezô az akkumulátorok
megfelelô védôburkolása, illetve
kipufogó és a szikratörô éghetô
anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. A munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve

tarlón üzemanyaggal feltölteni. A
jármûveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem
szabad végezni gabonatáblán, szérûn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt
láng lángra lobbanthat.
A munka közbeni dohányzás
veszélyeit is fontos szem elôtt tartani, gabonatáblán még a jármûvek, erô- és munkagépek vezetôfülkéiben sem szabad dohányozni.
Az aratás idejére a gabonatáblától
15 méterre kell dohányzó helyet
kijelölni, ott vizet tartalmazó
edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végzô erôgépek csak olyan
távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az
erôgépek kipufogócsöve könnyen
lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az
ezer négyzetmétert, és a szabad-

ban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell
tartani, vasúti vágánytól legalább
száz, közúttól és erdôtôl legalább
huszonöt méterre kell elhelyezni
ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályai
A fenti szabályok azért vannak,
hogy meggondolatlanság, felelôtlenség miatt ne vesszen kárba az
egész éves mezôgazdasági munka,
a termés.
További információ:
http://www.katasztrofavedelem.hu/
index2.php?pageid=tuzvedelem_gyik_
valasz&gyik_id=181
A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba lépett ORSZÁGOS
TÛZVÉDELMI SZABÁLYZAT
Ördög István tû. alezredes,
a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetôje

Algyôn három nemzeti dohánybolt nyílik
A fiatalkorúak dohányzásának minél hatékonyabb visszaszorítása,
egészségük hatékony védelme az elsôdleges célja annak, hogy a
kormány Magyarországon 2013. július 1-jével új dohány-kiskereskedelmi rendszert vezet be. Országszerte 5297 trafik nyit ki, ezek
közül három Algyôn. A két nemzeti dohányboltot üzemeltetô Herczeg
Józsefnét kérdeztük pályázatáról és terveirôl.
– Milyen elôzetes megfontolásból pályázott trafik üzemeltetésére?
–A piac és a lehetôségek felmérése, valamint az elôzetes kalkulációk után én döntöttem úgy,
hogy benyújtom a pályázatomat
a nemzeti dohánybolt üzemeltetését lehetôvé tevô koncessziós
jogra. A koncessziós jogot betéti
társaságon keresztül kívánom gyakorolni. Egyik célom a család
megélhetôségének hosszú távú
biztosítása.
– Meg lehet a trafikból élni Algyôn?
– A pályázati idôszakban csupán
3–4 százalékos haszonkulccsal számolva készítettem üzleti tervet.
Számításaim szerint az 5200 algyôi
közül körülbelül 1300 személy dohányzik. Ôk jelentik a településen
elnyert három koncesszió számá-

ra elérhetô célpiacot, ami üzletenként 440 személyt jelent.
– Hogy készült fel erre a feladatra?
– Húsz évig két vendéglátó üzletet vezettem, valamint dohány
szakkereskedôi vizsgával is rendelkezem, így saját, és családi körben egyaránt rendelkezésre állnak
a kereskedelmi ismeretek. Pályázatíró szakember segítségével állítottam össze a tervem.
– Hol nyílnak meg Algyôn a nemzeti dohányboltok?
– Az üzletek kiválasztásánál kiemelt szempont volt a jó megközelíthetôség, valamint egy kereskedelmi egység közelsége. Így július
1-jén dohányboltot nyitok a Kastélykert utca 104. alatt, a Napsugár
ABC mellett – saját tulajdonú épületben; illetve a Kastélykert utca 8.

alatt, a Reál ABC egy részének leválasztásával kialakított, külön, bérelt helyiségben. A harmadik nemzeti dohánybolt nem az én, hanem
az egyik lányom sikeres pályázatának eredményeként nyílik majd a
Sport utca 1. szám alatt, a Coop
ABC-nek is helyet adó épületben,
a jelenlegi kutyaeledelt árusító üzlet
helyén, amely elköltözik innen a
Kastélykert utca 104. alá.
– Kik dolgoznak majd az algyôi
trafikokban?
– A pályázatomban vállaltam,
hogy minden nemzeti dohányboltomban 2 algyôit alkalmazok,
továbbá azt, hogy a területi munkaügyi központtal együttmûködve
keresek munkaerôt, ezáltal is támogatva a helyi munkahelyteremtést, és foglalkoztatást. Az üzletek
kialakításánál is helyi munkaerô,
vagyis algyôi villanyszerelô, asztalos stb. dolgozik.
– Mi mindent lehet majd kapni az
algyôi trafikokban?
– Az üzlet kínálatában körülbelül 180 féle cigaretta, és 20–30

féle vágott dohánytermék forgalmazását tervezem. A dohánypiacon forgalomban lévô exkluzív termékeket, így például
szivarok, ízesített pipadohányok,
konkrét vevôi igényekre teszem
elérhetôvé az üzletben. Ezeken
kívül legfeljebb automatából
kávét kínálunk. Nem kívánok
konkurenciát teremteni a közeli ABC-nek.
– A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntését hogyan fogadták az algyôiek?
– Meggyôzôdésem, hogy senki
„kenyerét nem vettem el”, hiszen
Algyôn több évtizede nincs trafik,
illetve bárki benyújthatta a pályázatát dohánybolt üzemeltetésére.
Üzletpolitikám, tervezett tevékenységem megfelel, és egybeesik
a pályázati kiírásban leírt céloknak, elvárásoknak. Üzleti tervem
és képességeim alapján felelôsséggel vállalom a dohányboltok mûködtetését, és szeretettel várom a
kedves vevôket!
P. I.
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Sikeres szemétszüret
Május 11-én az „égiek” kegyeikbe
fogadták a szemétszüret résztvevôit. A nap mosolyogva nézte az
összegyûlt gyermekek és felnôttek
szorgoskodását, melynek eredményeként a zsákok hamar megteltek
az út menti árkokból és az illegális szemétlerakó helyekrôl összegyûjtött szeméttel.
Az összegyûjtött zsákokat Pósa
Sándor szállította a hulladék udvarba.
Az elfáradt társaságot a Tájház
udvarában az Algyôi Faluvédô
Polgárôr Egyesület tagjai meleg
étellel és a civil szervezetek asszonyai által sütött palacsintával várták. A közös ebéd után a baráti
társaságok tréfálkozva elevenítették fel a délelôtt eseményeit.
Egyesületünk nevében szeretném megköszönni a résztvevô civil
szervezetek tagjainak, az iskolás
gyermekeknek és tanáraiknak, az
óvodásoknak és szüleinek, továb-
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Módosult a KRESZ:
nagyobb védelem a gyermekeknek
2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ.
A változásokat a 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet összesen 9 §-ban
foglalta össze. Alapvetôen a közlekedô gyermekek kaptak nagyobb
védelmet. Változtak a gyermekszállítással kapcsolatos elôírások, de
egyéb szabályok is módosultak.

bá Szôkéné Bera Szilviának, Pósa
Sándornak és Vidács Lászlónak, hogy
munkájukkal hozzájárultak a nap
programjának, a szemétszüretnek
a sikeres lebonyolításához.
Külön köszönöm a jó szándékú
ügyes kezû asszonyoknak, hogy
önköltségi áron palacsintával kedveskedtek a résztvevôknek.
Bai István,
az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesület elnöke

Az egyik legfontosabb változás,
hogy 2013. május 1-jétôl párhuzamos közlekedésre nem alkalmas
úton tilos lesz elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett az utasok be- és kiszállásának ideje alatt.
Amennyiben a gyermekszállítást
végzô autóbusz az úttesten áll, s
mindkét oldali irányjelzôit használja, abban az esetben az autóbuszt
– a gyermekek be- és kiszállásának
ideje alatt kikerülni sem szabad.

A KRESZ-módosítás további újdonsága, hogy a „Gyermekszállítás” (KRESZ 160/a ábra) táblával
kapcsolatban meghatározták, hogy
az legalább 40x40 cm méretû,
fényt kibocsátó vagy megvilágított
tábla legyen, amelyet az autóbusz
elején és végén kell elhelyezni.

Negyedik alkalommal is miénk lesz az algyôi Fô tér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
augusztus 24-én (szombat) ismét
megrendezi az immár hagyományossá vált „Miénk a tér” elnevezésû IV. térfoglaló kavalkádját
Algyô Fô terén, a szökôkútnál.
Várja mindazoknak a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek,
csoportoknak, fiataloknak és idôseknek a jelentkezését, akik dallal,
tánccal, zenével, verssel, vagy más
produkcióval szeretnék megmutatni magukat.
A téren lehetôséget nyújtunk
kézmûves termékek kiállítására,
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Szeretnénk hagyományt teremteni azzal is, hogy a közönség által
legjobbnak ítélt produkciót egy,
az Alkotók Köre által készített alkotással díjazzuk.
Valamennyi csoport és egyéni
fellépô a részvételrôl emlék-ajándékot kap.
Részvételi szándékát 2013. augusztus 1-jéig az alábbi elérhetôségeken jelezheti:
Ménesi Lajosné – telefonszám:
06-30/254-4632; e-mail: mjuszti@
gmail.com illetve: Algyôi Könyvtár
– telefonszám: 62/517-170; e-mail: bibl@algyo.hu

A jövôben a „Gyermekek”
(KRESZ 84. ábra) táblával jelölt
szakaszokon a tábla alatt kiegészítô táblán feltüntetett távolságon
belül legfeljebb 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek a gépkocsik.

A közútkezelôk a jelzôtáblát
alapvetôen azokon a helyszíneken
helyezik ki, ahol a gyermekek
úttestre lépésével fokozottan számolni kell (pl. közoktatási intézmények, óvodák, iskolák környékén).
Az iskolabuszok és a gyermeket
szállító autóbuszok a jövôben megállhatnak a menetrend szerinti
járatok (autóbuszok, trolibuszok)
számára kijelölt autóbuszöblökben
is.
A megállóhelyrôl való elindulásukat az autósoknak lassítással,
szükség esetén megállással kell
segíteniük.
2013. május 1-jétôl az iskolabusszal csak abban az esetben lehet
részt venni a közúti forgalommal,
ha a jármû a „Gyermekszállítás”
tábla mellett „Gyermekszállítás”
felirattal is ellátták.
A KRESZ módosítása az 1. sz.
függelék II. fejezetében bevezeti a
gyermekszállító autóbusz fogalmát,
amely nem azonos az iskolabusszal.
Amíg az iskolabusz a közoktatási
intézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik, addig a gyermekszállító autóbusz az iskolabuszon
kívül minden olyan nem menetrend szerint közlekedô jármû lehet,
amelyen gyermekek és felnôtt kísérôik utaznak, és amelyet elôírásszerû „Gyermekszállítás” tábla és
„Gyermekszállítás” felirat jelöl.
A gyermekek védelmére irányuló rendelkezéseken túl egyéb
KRESZ-elôírások is megváltoztak.
Példaként említhetô meg, hogy
ezen túl lakó- és pihenô övezetbe
a mozgáskorlátozott személy által
vezetett vagy az ôt szállító jármû
és annak vezetôje is behajthat.
Személytaxik az autóbuszöbölben, valamint az autóbusz forgalmi sávban kizárólag az utasok kiés beszállásának idejére állhatnak
meg (korábban ilyen megkötés
nem volt).
Forrás: ORFK
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Negyven éves lett az algyôi nyugdíjas klub
(Folytatás az 1. oldalról)
„Turdéli Sándorné Borika irányítása alatt tovább folytatódtak a kirándulások, a zenés összejövetelek,
a „szomszédolók”, és szinte az ország összes fürdôjében megfordul-

tak az algyôi nyugdíjasok – folytatta a múltidézést Kneip Ferencné
elnök. – 1998-ban Bakosné Fekete
Máriát választották meg klubvezetônek. De nemcsak a klub élén
történt változás, hanem a község
életében is. Elváltunk Szegedtôl,
Algyô újra önálló település lett.
Ebben az idôszakban az önállósulás adta lehetôségek kihasználásával kialakult a nyugdíjas klub
új arculata is. A Lajos bácsi-féle
hagyományok ápolása mellett sikerült szoros kapcsolatot kialakítani az önkormányzattal, a polgármesterrel, a településen mûködô
intézményekkel, és a civil szervezetekkel. Sajnos Marikát betegsége megakadályozta, hogy hosszabb
ideig vezethesse a klubot. Ezért
helyét Maszlag Józsefné Ilonka vette
át és 2009-ig ô volt a klub vezetôje. Közel 10 évig irányította a klubban folyó munkát. Nagyon jó kapcsolatot épített és tartott az Életet
az Éveknek Csongrád megyei Szövetséggel. Szoros barátságok szövôdtek a Kistérségi Találkozókon,
amit most is ápolunk és védünk.
Ilonka most is egy igazi közösségi
ember.
A 2010-es tisztújító választáson
a tagság új vezetôséget választott,
ekkor lettem én a klub vezetôje.
A mi életünkben is jött egy igen
komoly változás, ugyanis át kellett
alakulnunk egyesületté. Egyesületté alakulásunkkor pedig újra

kellett választani a vezetôséget és
az elnököt. De ezen is túl vagyunk,
és pezsgô élet folyik továbbra is a
klubban.
A Faluházat lassan „kinôjük”,
ugyanis tagjaink száma több mint
70. Szoros a kapcsolatunk a Faluház vezetésével. Rendezvényeiket
rendszeresen látogatjuk, sôt több
közös rendezvényünk is volt. A
Könyvtár dolgozóitól is nagyon
sok segítséget kaptunk. Mindezt
igyekszünk viszonozni, mert igazi
öröm számunkra is az, ha mi segíthetünk, ha mi is adhatunk. Farsangkor, Gyermeknapkor például
fánkot, lángost, sütünk a gyerekeknek, de szívesen sütünk másoknak is lekváros kiflit, lepényt,
vagy éppen fonott kalácsot.
Minden év áprilisában disznótort rendezünk, hét éve. Megünnepeljük az Idôsek Világnapját is
az algyôi 60 éven felüli emberekkel a Faluházban.
A klub tagjai segítik egymást a
bajban is, együtt tudnak örülni, ha
jó történik az életükben. Ezért
programjainkat igyekszünk úgy
összeállítani, hogy valamennyien
éljenek a klub által nyújtott lehetôségekkel. Ilyenek a heti klubfoglalkozások, egynapos kirándulások, együtt fôzések, az országjárás,
éneklés, verselés, ünnepek megtartása.

Sok szállal kötôdünk ehhez a
közösséghez. Tanulunk az általános iskolás fiataloktól, például a
modern telefonkezelést. Nagyon
jó, szinte unoka - nagyszülô kapcsolat alakul közöttünk. Mi pedig
tanítjuk ôket az egyszerû sütési
praktikákra. Ilyen például a „bögrés süti” készítés.

A lényeg, hogy sikerélménye legyen az embernek, büszke lehessen
a tudására. Mi ezt kapjuk a gyerekektôl, és mi is a tudás örömét adjuk
át ezeknek a gyerekeknek, amikor
a saját készítésû sütijükkel tudnak
majd otthon eldicsekedni. Az ilyen
programok nagyon hasznosak.

Sok ilyen apró öröm tölti ki az
idôs, magányosan élô ember életét.
A 40 év történéseit dióhéjban
nem lehet elmondani, így csupán
egy kis ízelítôt próbáltam adni a
klub életébôl, a kezdetekrôl, és
napjainkig.
Az összegyûjtött emlékeket próbáljuk megôrizni, sôt nagyon szeretnénk egy könyvet kiadni, hisz az
emlékek megfakulnak és a feledés
ilyen idôs embereknél már szinte
természetes. A jövôre gondolva kell,
hogy legyen egy könyv, amit lapozgatva az új fiatal generáció is lássa,
van élet 60 éven túl is.
Az ünnepünket teljessé tette,
hogy köszönthettük ebbôl az alkalomból a korábbi klubvezetôinket,
és azokat a régi klubtagokat, akik
sokat tettek azért, hogy mi most
büszkén mondhassuk: 40 évesek
lettünk. Emléklappal és virággal
köszöntöttük: Turdéli Sándornét,
Bakosné Fekete Máriát, Maszlag Józsefnét, Bun Imrénét, Boldizsár Istvánt, Boldizsár Istvánnét, Mászáros
Sándornét, Süli Jánosnét, Pósa Sándornét. Virágcsokorral köszöntöttük Varga István klubtársunkat, aki
a közelmúltban ünnepelte a 80adik születésnapját. Gratulálunk,
jó egészséget és hosszú boldog
életet kívánunk az egész klub nevében” – zárult a nyugdíjasok elnökének összegzése.
A 40 éves egyesület ünnepén a
citera zenekar muzsikált, az itt lévô
nyugdíjasok pedig együtt énekeltek a zenészekkel. Az ô zenei mûsoruk után az ebéd felszolgálásáig
Simonits Andrea nagyon szép sanzonokat és táncdalokat énekelt,
mindenki örömére.

A finom ebédet egy hatalmas
tortával koronáztuk, amit a rajta
lévô tûzijáték tett emlékezetessé.
Egy kis szusszanás után, Süli Tibi
zenéjére kezdôdött a tánc egészen
estig. A mulatságot csak a tombola sorsolása szakította meg. Az ünnepségen részt vevôk nagyon jól
érezték magukat.
Köszönetet mondunk a Polgármester úrnak, az Alpolgármester
asszonynak, akik az ünnepséggel
kapcsolatos kezdeményezésünket
támogatták, és anyagilag is segítették. Ugyancsak köszönjük a
Képviselôtestület támogatását, a
Faluház remek hozzáállását, a
Könyvtár és a Civil szervezetek
komoly segítségét. Szeretném megköszönni a klub tagjainak az önzetlen és odaadó munkáját. Külön
köszönet azoknak, akik a mûsorokkal és az adományokkal emlékezetessé tették az ünnepünket.

Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub 40 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatói: Áchim Sándorné; Hegedüsné
Vári Mária; Némethné Vida Zsuzsanna; Algyôi Faluház és Könyvtár;
Herczeg József; Portörô Lajosné; Algyôi Nôegylet; Hetényi Imréné; Podonyi Mátyásné; Algyôi Szivárvány
Óvoda ; Hóvirág virágüzlet; Reál
ABC; Algyôi Önkormányzat; Jani
Andrásné ; Süli Istvánné; Alkony
2000 Kft.; Juhász Sándor; Süli Szilveszterné; Alma Gyógyszertár; Karsai Lászlóné; Szabó Imre; Csikós Mihályné; Kiss Györgyné; Szénási
Györgyné; Dr. Bakó Ildikó; Kiss Mihályné; Szerencsejáték Zrt.; Dr.
Kovács Ágnes; Kneip Ferencné; Szücs
Bt. Komáromi Miklós; Dr. Gonda
János; Kuk Istvánné; Varga Sándorné; Fazekas Etelka; Kunszabó Jánosné; Vidács Jánosné Ibolya; Gyermely
Tészta Zrt.; Melinda virágüzlet;
Vidács Jánosné Piroska; Gyevi Patika Algyô; Mészáros Sándorné; Zsurka Sándorné Makai Évi; Gyevitur
Kft.; Metro Szeged.
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Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány megvalósítása Algyőn
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a „Fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampány megvalósítása Algyőn” című KEOP6.1.0/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.

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 környezetszennyezés 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 kapott. A 4.a és a 4.b osztályosok kerekeztek egy hónapon
keresztül csapatokban az iskolába. A vetélkedőt a 4.b osztályos Bringás
csajok nyerték: Kertész Tekla, Zakar Zsanett, Sándor Fanni, Molnár Judit
és Izbéki Flóra összeállításban, II. lett a Heavy pedál csapat: Mesterházy
Máté, Demecs Botond, Boldizsár Attila, Bezdán Mihály és Sulyok Dávid
összeállításban, III. lett Villámpedál csapat: Péter Fanni, Varga Enikő,
Síkhegyi Luca, Pál Andrea és Molnár Tamás összeállításban.

A környezetszennyezés következményei

2013. április 17-én egy érdekes bemutatóban vehettünk részt a 3. és
a 4. osztályosok, miből rengeteget lehetett tanulni. Beszéltünk sok
érdekes dologról. Szó esett az üvegházhatásról és a még sok érdekességről. Arról, hogy mennyivel takarékosabb a csapból engedett vizet
inni, mint ásványvizet venni. Így csökkenthetjük az általunk termelt
hulladék és szemét mennyiségét. Szó esett a szelektív hulladékgyűjtésről is. A hulladék a talajt és a vizeket szennyezi elsősorban. Pedig a
víz nagy kincs, főleg a jövőre tekintve. Azzal, hogy nem szemetelünk
magunknak is jót teszünk.
Az előadás után az Ezerjófű Egyesület jóvoltából részt vehettünk egy
kis uzsonnán. Gyógynövénnyel ízesített ﬁnomságokat kóstolhattunk
meg. Egy ﬁlmet néztünk ami arról szólt, hogy milyen szép a természet.
Az ember megjelenésekor még nem ilyen volt, mit most. Nem vett
el sokat a természet kincseiből, csak amennyi kellett neki. Aztán az

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Telefon: +36 (62) 517-517
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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denkinek van. Minél kisebb az ökolábnyomod, annál jobb. Képzeljétek
el, hogy amikor feltalálták az emberek a gyárat, a kocsit meg a többi
környezetszennyező dolgot, akkor valaki mindig mondta, hogy ezt ne
így, ne úgy, mert rossz vége lesz! Tudtátok, hogy a légkör őrei a vízgőz,
a szén-dioxid, a metán meg a di nitrogén-oxid és az ózon. Ezeknek az
őröknek a feladata az, hogy a napsugarak melegét ne engedjék távozni.
Manapság ezek az őrök rengetegen vannak, és ez azt jelenti, hogy
melegszik a Föld légköre. Ezáltal elolvadnak a jéghegyek, és nem lesz
majd az ott élő állatoknak élőhelye. Remélem, hogy aki ezt elolvassa,
jobban fog vigyázni a környezetére.

Nagyon zöld könyv
emberek az olaj segítségével egyre modernebbekké váltak. Városokat
hoztak létre melyben rengeteg ember élt. Már nem vigyáztak annyira a
természet kincsire, így azok gyorsan megcsappantak. Én nagyon remélem, hogy ez javulni fog. Az emberek oda fognak ﬁgyelni a természetre
és egy napon minden olyan szép, tiszta (természeti kincsekben dús)
Földön élhetünk, mint régen élt őseink.
Kertész Tekla 4.b osztályos tanuló
Szerdán rendhagyó napot tartottunk. Eljött Zsolti bácsi, aki beszélt
nekünk a környezetről. Mint például a hulladék és a szemét. Ezek
voltak a főbb témák. De persze még volt szó a globális felmelegedésről meg a levegőszennyezésről és még sok mindenről. Most beszélek
nektek a hulladék vagy szemét témakörről. Ez a témakör nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Mondott nekünk olyat Zsolti bácsi, hogy
nem érdemes venni palackozott üveget 1/2 liter víz a csapból 3–5 forint
ott meg üvegestől 100–200 forint. Így az üvegért ﬁzetünk.
Sokan ki is dobják. Bementünk a terembe és játszottunk egy olyan
játékot, hogy voltak halmazok, mint például állatnak adható, műanyag
ajándék, veszélyes dolog. Ezek voltak a témák és ezzel foglakoztunk.
Kiss Virág 3.a osztályos tanuló

Ez a könyv viccesen mutatja meg, hogy mi történik a Földön. Megtudtam, hogy már túl sokan élünk ezen a közel 4.550.000.000 éves
bolygón. Azt is megtudtam, hogy az ökológia szó, az oikos szóból ered,
ami görögül van és hazát, birtokot jelent. Azt is megtudhattam, hogy a
legnagyobb ökológia lábnyom, az amerikai lábnyom. Tudom már, hogy
jelenleg minden egyes emberre 1,8 hektár kell, hogy megélhessen. Én
szeretem ezt a könyvet. Te is?
Zakar Zsanett 4.b osztályos tanuló

Nagyon zöld könyv

Nagyon elnyerte a tetszésemet a könyv. Sok érdekes dolgot tartalmaz.
Ez a sok érdekes dolog mind mesékbe, mind vicces kis szövegekbe van
rejtve. A gyerekek számára így olyan dolgokat is megmagyaráz, amit
ha valaki egy szokványos szövegben felolvasna, nem értene senki.
A képekből pedig tökéletesen tükröződik vissza az adott szövegrész.
Emellett vicces és elgondolkodtató is. Ha egyszer belekezdünk az
olvasásba, egy életre való kalandban veszünk részt, amikor pedig
a könyv végére érünk, kezdjük elölről, hisz ezt a könyvet nem lehet
elégszer elolvasni.
Kertész Tekla 4.b osztályos tanuló

Szerdán egy kedves bácsi tartott nekünk egy előadást. Ebből sok mindent megtudtunk a Földünk mesterséges környezetéről. Ezt követően
hulladékot válogattuk szét szelektíven a termünkben. Játékos feladatokban sok hasznos dolgot tanultam meg. Számomra még világosabbá
vált, hogy milyen fontos dolog a szelektív hulladékgyűjtés. Otthon
már mi is így gyűjtjük a hulladékot. Érdekes volt ez a nap szerintem.
Molnár Zita 3.a osztályos tanuló

Zöldek Zöldje

Ez a fogalmazás a környezetvédelemről szól. Tudtátok, hogy a Földön mennyi ember él? Megmondom: 6.892509.600-an, és ez mindig
növekszik. Azt tudjátok, hogy van nektek ökológia lábnyomotok? Min-
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Algyôi tükör

Bôrnadrág és rezesbanda –
vendégek Hebertsfeldenbôl
(Folytatás az 1. oldalról.)
Algyô bajor vendégei megtekintették a helyi Borbála Fürdôt és
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolát, valamint a Szabadidôközpontot. Szegedi városnézés mellett
egy bugaci kirándulás került még
a programba, valamint május 11-

én, szombaton este német nyelvû
mise a Szent Anna-templomban.
A látogatás mindvégig igen jó
hangulatban zajlott, bajor barátaink többször spontán is muzsikálni kezdtek, ezúttal is alátámasztva az arról szóló híreket,
hogy a hebertsfeldeniek mennyire
kedélyesek.

Bronzérem az országos elôdöntôrôl
Május 12-én Debrecenben rendezték meg az Erima Gyermekbajnokság Országos Elôdöntôjét.
U9-2003-as leány korosztályban
szivacskéziseink: Mircse Gréta,
Horváth Viktória, Igaz Nikolett,
Nagy Emese, Pál Vivien, Mészáros
Kitti, Oláh Lilla 3.a és Szekeres
Rebeka 3.b osztályos tanulók III.
helyezést értek el. Csoportmérkôzéseink: Békéscsabai Elôre NKSE
– Algyôi Sportkör 15–18 (6–11),
góllövôink: Szekeres Rebeka 14
gól, Horváth Viktória 3 gól, Pál
Vivien 1 gól; Algyôi Sportkör –
Debreceni SC-SI 11–18 (4–9), góllövôink: Szekeres Rebeka 7 gól,
Igaz Nikolett 2 gól, Mészáros Kitti
1 gól, Nagy Emese 1 gól. Keresztjátékban FTC-OLD TREE – Algyôi
Sportkör 20–7 (11–2), góllövôink:
Szekeres Rebeka 4 gól, Igaz Nikolett 2 gól, Mészáros Kitti 1 gól. A
3. helyért szóló mérkôzésen Algyôi

Sportkör – Lóci DSE Ózd 18–16
(9–9), góllövôink: Szekeres Rebeka 10 gól, Igaz Nikolett 5 gól, Horváth Viktória 3 gól. Miklósné Kocsis Éva: Gratulálok a lányoknak,
nagyon ügyesen játszottak! Az FTC
és a Debreceni Sportiskola csapatától kikapni nem szégyen, a másik
két kemény mérkôzést viszont szépen hoztuk. Mindenki nagyon
igyekezett és hasznos tagja volt a
csapatnak, de ki kell emelni Szekeres Rebeka gólerôs játékát. Köszönöm szépen Bálint Gabriella
segítségét, aki eljött velünk és végigküzdötte velünk ezt a nehéz
napot! Szeretném megköszönni az
Algyôi Sportkör és az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola segítségét,
hogy lehetôvé tették, hogy megfelelô körülmények között tudjunk
készülni! Nagy köszönet a szülôknek, akik egész évben mellettünk
voltak és kísértek bennünket mindenhova, sportszerû szurkolásukkal segítették csapatunkat! Végül
de nem utolsó sorban köszönöm
szépen a kis CSAPATOMNAK
egész évben nyújtott edzésmunkáját! Nagyon szorgalmasan edzettek
és meg is lett az eredménye! Köszönöm: GRÉTI, VIKI, NIKI,
REBI, VIRÁG, MESI, VIVI, KITTI
ÉS LILLA!!!
Miklósné Kocsis Éva edzô

2013. június • Hírmondó

Zarándoklat
A már hagyománnyá vált Csíksomlyói zarándokútra ismét elindult
kis csapatunk (55 személy). Idôben
indultunk, hogy minél hamarabb
elérhessük Törcsvár (Drakula) kastélyát. Sikerrel jártunk, 16 órára
oda is értünk, így volt idônk gyönyörködni 18 óráig e gyönyörû
várban – megjegyzem Mária
Román királyné kedvenc nyári kastélya volt . Kellemesen elfáradva
22 órára megérkeztünk szálláshelyünkre, a Csíki panzióba Hargitafürdôre. Nem csalódtunk a fogadtatás megint nagyon szívélyes volt,
nem beszélve a finom vacsoráról.
Második nap indultunk szokásos
bevásárló túránkra Korondra, illetve elôtte még látogatást tettünk
a parajdi sóbányába tüdôtisztítás
céljából, bár megjegyzem nyílt új
borkóstoló hely is. A bevásárlást
követôen a szokásos vízimalomban
elfogyasztották zarándoktársaim a
szokásos pisztrángot. „A shoppingolást” követôen a szálláshelyünkön elfogyasztott vacsora után
mindenki elvonult pihenni, készülve a másnapi lelki megtisztulásra.

Harmadnap a zarándokút fénypontja következett Csíksomlyó, a
misét celebrálta: Ternyék Csaba egri
püspök úr. A misét követôen mindenki fegyelmezetten, csendben
vonult le a hegyrôl, szikrázó napsütésben, amire az elmúlt 10 évben
nem volt példa, hisz nem esett az
esô. A napot zenés esttel zártuk a
fogadóban.
Negyedik nap Gyimesbükkre az
1000 éves határra látogattunk.
Az ôrház elé befutó magyar mozdonyon Mátyás király képe tekintett le
ránk. Sokan voltunk, mint mindig.
Felemelô érzés letekinteni az utolsó
volt magyar ôrházról a Gyimes fenyvesekkel tarkított hegyoldalaira.
Zarándokutunk utolsó napján indultunk Torockóra, hol már ismerôsként tekintettünk Székelykôre,
hol kétszer kel fel a nap. Hazafelé
a buszon már azon gondolkodtunk,
hogy jövôre hamarabb kellene indulnunk és több napot kellene Erdély földön töltenünk!
Köszönjük a vezetést a Csiszer
családnak, reménykedem, hogy
jövôre ismét találkozunk! H. G.

Vöröskereszt a Gyermeknapon

A helyi alapszervezet a gyermeknapra, gyermekruhát és gyermekjátékokat gyûjtött, amiket nagy
szeretettel kiosztott a sátrat meglátogató gyermekek részére. Nagy
sikert aratott a 450 túrófánk is és
az 50 literes bográcsban fôtt finom
disznó pörkölt, melynek megfôzésében Herczeg Ferenc segédke-

zett. Ezúton köszönjük a helyi
húsbolt részérôl Varga Péter felajánlását! A nyugdíjasok finom
lángosát is örömmel fogyasztották
a gyermekek. Köszönjük az önkéntesek önzetlen munkáját! Várjuk a további felajánlásokat.
Vöröskereszt helyi vezetôje:
Herczeg Józsefné

Bölcsôdés hírcsokor
Nyári szünet
A Bóbita bölcsôde 2013. 08. 05.
(hétfô) és 2013. 08. 20. között
zárva tart. Nyitás: 2013. 08. 21-én
(szerdán) reggel 6:00 órakor.
Beszoktatás
Augusztusban megkezdôdik az új
bölcsôdések beszoktatása. A bölcsôdei szolgáltatást igénylôk száma
2013/2014 nevelési évre 38 fô. A
bölcsôdébôl óvodába induló gyermekek száma 25 fô. A 2014/2015
nevelési évre elôjelentkezettek száma
22 fô. Szabad férôhelyek száma 14.
A bölcsôdébe folyamatosan lehet
jelentkezni az 517-368-as telefonon.

Meghívó
szülôi értekezletre
2013. június 19-én (szerdán) 17:00
órai kezdettel szülôi értekezletet
tartanak a bölcsôdét kezdô gyermekek szülei részére. Az értekezlet várható idôtartama másfél óra.
Gyermek felügyeletet nem tudnak
biztosítani. Minden bölcsôdét
kezdô kisgyermek nevére postai
úton is küldenek meghívót.
Adományozzon!
Az algyôi bölcsôde továbbra is
szívesen fogad otthon megunt játékokat, mesekönyveket, kismotort.

2013. június • Hírmondó

Algyôi tükör

13

Bôvül az algyôi Borbála fürdô, újjászületik a Szabadidôközpont
A Borbála fürdô fejlesztésével kapcsolatos beruházások közbeszerzési eljárásáról, valamint a Szabadidôközpont területén meglévô
konyha és szálló felújításáról is szó esett az algyôi képviselô-testület
májusi ülésén. A terveket alább részletezzük.

A Borbála fürdô bôvítése több

blokkokkal. A földszinten helyet

részbôl áll.
Az öltözô épületrész: egy földszint plusz emeletes épületrész,
mely a meglévô épület elôcsarnokához csatlakozik, egy közös elôcsarnokot alakítva ki. A közös elôcsarnokban találhatóak a
pénztárak, innen a vendég két
irányba indulhat, vagy a meglévô
épületben található öltözôk felé,
vagy az új épületben elhelyezett
öltözôkbe. Az öltözô épületrészben
a földszinten és az emeleten
egy-egy nagy öltözôt alakítottak
ki a tervezôk vetkôzôfülkékkel,
szekrényes és vállfás ruha elhelyezési lehetôséggel, nôi és férfi vizesblokkokkal, illetve mindezek mellett mindkét szinten két-két
csapatöltözôt terveztek saját vizes-

kapott még egy orvosi szoba, elektromos fogadó és raktárak, míg az
emeleten irodákat alakítottak ki
és itt kapott helyet a gépészeti
helyiség. Az épületrészben két
lépcsôházat terveztek, hogy a „koszos” és a „tiszta” útvonalat teljesen el tudják választani. A vendég
az átöltözés, tusolás után egy közlekedôn át juthat a meglévô fürdô
térbe, vagy juthat ki a külsô medencékhez.
A cukrászda: ez egy földszintes
épületrész az öltözô épületrészhez
csatlakozva. A cukrászda kialakításánál az volt a szempont, hogy
a fürdôvendégek mellett az utcáról
érkezetteket is ki tudja szolgálni,
a vendégek keveredése nélkül.
Ezért két fogyasztó teret terveztek,

melyeket egy közös kiszolgálótér
szolgál ki. A cukrászda helyiségeihez tartozik egy személyzeti
öltözô, wc, mosogató és két raktár.
Szauna világ: ebben az épületrészben 5 különbözô szaunát (finn,
infra, só, aroma és gôz) alakítottak
ki, a hozzájuk tartozó tusolókkal,
merülô medencével és egy pihenô
galériával, oly módon, hogy a medenceteret nyújtották meg, a maga
szinte kétszintes belmagasságával.
Vízgépház: ez egy pince és földszintes épület, melynek pincéjében
kiegyenlítô tároló és szivattyú akna
található, míg a földszinten egy
vízgépház helyiséget, három vegyszertárolót és egy klórozó helyiséget helyeztek el.
Élménymedence: az új élménymedence körülbelül 1200 négyzetméter vízfelülettel épülne meg.
Különbözô élményelemeket foglalna magába úgy, mint például:
sodrófolyosó, gyermekpancsoló játszórész, csúszdák, dögönyözôk,
vízi bár…stb.
*

A Szabadidôközpont megújulási
terve ugyancsak több részbôl áll.
Konyha: a meglévô konyhának
helyet adó épület felhasználásával,
illetve annak átalakításával, a meglévô épület felújításával és bôvítésével, az érvényben lévô elôírásoknak megfelelô, 600 adag
kapacitású fôzôkonyha és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, valamint egy 100 fôs rendezvény megtartására is alkalmas éttermet,
irodát alakítanak ki. A tetôtérbe
konferenciaterem és kiszolgáló
gépészeti helyiségek kerülnek.
Szálló: a meglévô szállónak helyet adó épület felhasználásával
illetve annak átalakításával, a meglévô épület felújításával és bôvítésével, az érvényben lévô elôírásoknak megfelelô, 18 szobaegységet
és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló szálló épületet alakítanak ki. Ennek besorolását egyelôre nem tudják, de
színvonalban a ***-ot hozza.
Mindkét algyôi fejlesztés esetében
a megvalósítást készítik elô.

Napforduló Ünnep –
Szent Iván-éj és Könyvtári Éjszaka
2013. június 22., szombat
16 órától a rendezvény végéig
16 órától 18 óráig
18 órától
18 óra 30 perctôl
19 óra 30 perctôl 24
óráig
20 órától
20 óra 30 perctôl
22 órától
22 óra 30 perctôl

BÜFÉ
kézmûves játszóház gyerekeknek a Tájházban
(Balassi Marianna, Szalmáné Évi).
a rendezvény végéig misztikus sarok a Tájházban.
mesemondó a Könyvtárban.
könyvtárismereti vetélkedô, kvíz és rajzsarok
Magyarné Varga Annával a Könyvtárban.
vendéglátás a Tájházban.
élô zene a Tájházban.
a Spiral Flames tûzzsonglôr csoport bemutatója a Tájházban.
különleges hangszerek bemutatója, majd Szent
Iván-éji szertartás dobolással, énekléssel, tûzugrással a Tájházban
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Könyvtári hírek

Gyermeknapi rajzszakkör
Május utolsó vasárnapján, gyermeknapon a szürke felhôk alatt
jóemberek szorgoskodtak az algyôi
Szabadidô Központ udvarán.
Az Algyôi Könyvtár dolgozói forró
kávéval, teával, színes könyvekkel
és finom muffinnal kedveskedtek a
gyerekeknek. A vöröskereszt tagjai
meleg étellel, túrófánkkal, a Nôegylet tagjai szép játékokkal, ruhákkal, a Nyugdíjasklub tagjai lángossal
várták a gyerekeket. A kézmûvesek
arcfestéssel, ragasztással és – többek
között – mi, a rajzszakkör felnôtt
résztvevôi és Magyarné Varga Anna,
a rajzszakkör vezetôje, kollázzsal,
kifestôkkel és rajzkiállítással kedveskedtek a gyerekeknek.
Szitált az esô, de a rossz idô ellenére mosolygós gyermek arcok
ragyogták be a szabadidôközpont
udvarát. Megszólalt a Magyar
Himnusz, majd a Polgármester úr,
Herczeg József ünnepi beszéddel
nyitotta meg a rendezvényt.

Ezután a gyerekek úgy rajzottak
szét színes esôkabátjaikban a szabadidôközpont zöld füvén, mit
színes pillangók a réten. Voltak,
zenés mûsorok és sportbemutatók.
A rajzsátorban gyorsan telt a
nap. Igazi kis tehetségeket ismerhettünk meg. A kicsik színeztek,
a nagyobbak, Anna segítségével,
kipróbálhatták a grafit képkészítést és a jobb agyféltekés rajzolást.
Nagyon szép munkák születtek.
Köszönetet szeretnék mondani
az Algyôi Faluház és Könyvtár dolgozóinak, hogy lehetôséget biztosítottak számunkra, hogy részt
vehettünk ezen a rendezvényen.
A Könyvtár dolgozóinak külön
köszönjük a segítségüket, a kifestôk és szép képek kinyomtatását. Valamint a Gyevi Art kulturális Egyesületnek a rajzeszközök
biztosításáért vagyunk hálásak

Közkívánatra:
a gyermeknapi túrófánk receptje
A gyermeknap egyik legnépszerûbb „szereplôje” lett a túrófánk.
A finom csemege receptjét – közkívánatra – közreadjuk.
„3 db egész tojást ütünk a 25 dkg,
áttört túróhoz. Hozzáadunk 3
evôkanál cukrot, 1 kis pohár tejfölt, 1 csomag vaníliás cukrot, 1
csipet sót. Az egészet összekavar-

juk fakanállal, majd hozzászitálunk 25 dkg lisztet, amiben elkevertünk 1 csomag sütôport.
Az egészet összekavarjuk. A mas�szából – ¼ óra pihentetés után
– vizes kézzel diónyi gombócokat
formálunk, és bô forró olajban
kisütjük. A tetejére fahéjas porcukrot szórhatunk.
Jó étvágyat!”

Álláskeresés a Könyvtárban
Az algyôi Könyvtárban kedden és
csütörtökön délutánonként (13–18
óra között) lehetôség van ingyenes
internetes álláskeresésre, önéletrajzírásra, illetve lehetôséget kíná-

lunk a Déli Apró és a Délmagyarország címû lapok álláshirdetéseinek
áttekintésére. Várunk szeretettel
minden érdeklôdôt!
Könyvtárosok

Belovainé Bakos Erika

Legyen Algyô a Dél-Alföld
legolvasottabb települése!

Még lehet jelentkezni az olvasó versenyre
Kedves Algyôiek, fogjunk össze! A
Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár olvasásnépszerûsítô
programsorozatot indított Olvasó
Dél-Alföld – Olvasás (megye)határok nélkül címmel, amely keretében 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 he-
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lyesen 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! Az az
algyôi család, ahol a legtöbb könyvet olvassák el Algyôn, nyereményekben részesül. 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,
melynek telefonszáma: 62/ 517170, e-mail: bibl@algyo.hu.
Hajrá Algyô!

Könyvtári Kávéház
Könyvtári Kávéházi délelôttöt tartunk 2013. július 6-án, szombaton
délelôtt 9-tôl 12 óráig, ahol kézmûves foglalkozást tartunk gyerekeknek, az Egészség Kuckóval
közösen. Töltsenek el velünk egy
kellemes délelôttöt!
Várunk szeretettel mindenkit!
Könyvtárosok

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Algyô Napja alkalmából második
alkalommal hirdeti meg az „Algyô,
az én falum” címû pályázatát,
melyben Algyôhöz kapcsolódó alkotásokat várunk.
Kategória: irodalmi alkotások
(vers, próza, mese, visszaemlékezés). 10 éves kor felett bárki benevezhet 1 alkotással. A pályázat
terjedelme maximum 3 gépelt
oldal lehet. Díjazás: I., II., III. díj
névre szóló gravírozott toll.
A pályázat 2013. szeptember
17-ig folyamatosan beküldhetô az
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi Lajosné, 6753 Szeged, Éva u. 14.

Kategória: kézmûves alkotások
(rajz, festmény, kép, üvegfestés,
varrás, fafaragás, szövés, fonás,
kerámia, tûzzománc). Bárki benevezhet 1 alkotással. Az elbírálásnál elônyben részesülnek a természetes anyagokból készült
mûvek.
Díjazás: I. díj 5000 Ft értékû
kézmûves ajándékcsomag, II. díj:
4000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, III. díj: 3000 Ft értékû
kézmûves ajándékcsomag.
Az eredményhirdetés és a pályamunkák kiállítása október elsô
felében lesz.
GYAKE Tollforgatók Köre
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Kezünk alatt ég a munka – az Algyôi Foltvarrók
Körének mozgalmas élete
Április 27-én újból kettévált csapatunk. Egy része itthon maradt, az
Algyôi Falunapokon állt helyt. Míg
a másik része a Kecskeméti Regionális Foltvarró Kiállításon, Találkozón és Vásáron képviselte Algyôt.

Idén is színvonalas kiállítást tekinthettünk meg, ahol az ország
szinte egészébôl érkeztek alkotások.
Ámulva csodáltuk a színes textilek
játékát a sok szép faliképen, ágytakarón, táskán és egyéb használati tárgyon. A találkozóra saját készítésû táskáinkkal mentünk, amit
nagyon sokan meg is csodáltak. Sok
ismerôssel váltottunk baráti szót. A
vásárban találtunk fontos eszközöket és nélkülözhetetlen alapanyagokat, készülve a május elején tartandó algyôi foltvarró táborra.
Május 9-én, 10-én és 11-én részt
vettünk az elsô Algyôi foltvarró
táborban. A foglalkozások színhelye az Algyôi Alkotóház volt.
Nagy készülôdés elôzte meg. Napokkal elôtte bevásároltunk textilekbôl és megvettünk minden apró
kelléket is. Összeültünk, megbeszéltük miket fogunk készíteni, ki
lesz az elôadó.
A tábor elôtti napon beköltöztünk az Alkotóházba. Elôször is a
nagyobb szobát rendeztük át varrós szobának, a másikat pedig vasaló és szabó szobának. Majd a
saját gépeinket, textijeinket tettük
ideiglenes helyére.
Szerda este megérkezett egyik
elôadónk, Szente Györgyi, Kecskemétrôl. Csütörtökön reggel pedig
megnyitottuk az elsô Algyôi foltvarró tábort. Ekkor már a másik
elôadónk, Czimbalmos Ágnes is csatlakozott hozzánk, Karcagról. Györgyi a shadow trapunto technikával
díszített hátizsák elkészítésével ismertetett meg bennünket. Délelôtt
az elôzôleg gondosan összeválogatott anyagokból a táska díszítését
készítettük el. Estére sikerült befejeznünk a hátizsák egészét.

Pénteken Ági bevezetett bennünket a kelta csomók titkaiba.
Készítettünk sok-sok méternyi
ferdepántot, amit megfelelô elôkészítés után, kézzel varrtunk fel
a kiválasztott anyagdarabunkra.
Kis pihenésképpen megnéztük az
algyôi és bajor tánccsoportok elôadását. Majd késô estében nyúlóan varrtuk a csomókat.
Szombaton mindenki frissen érkezett a tábor utolsó napjára. Délelôtt Ági mutatta meg, hogyan
lehet az ananász elnevezésû blokkot
többféleképpen elkészíteni. Ebéd
után Györgyi vette át a szót és a tût,
a szalaghímzés rejtelmeibe avatott
be bennünket. Délután fáradtan,
ám gazdag élményekkel, tudással
búcsúztunk két vendégünktôl. Az
elkészült foltvarrott tárgyakat a
megszokott éves kiállításunkon tekinthetik meg a kedves érdeklôdôk.
Az elôadóink elismeréssel méltatták azt a néhány napot, amit
nálunk, velünk töltöttek el Algyôn.
Vendégeink szerint a község utcái
nyugalmat árasztanak, a szállással
elégedettek voltak, a csoportunkat
pedig lelkes, igyekvô, nyitott csapatnak ismerték meg. Az Algyôi
Foltvarró Kör tagjai egybehangzóan hasznosnak és gazdag élménnyel teli programnak találták
a foltvarró tábort, melyen az elkövetkezendô években is szívesen
fognak részt venni.
Az Algyôi Foltvarró Kör nevében köszönetem szeretném tovább
adni az Algyôi Önkormányzatnak,
hogy támogatásával meg tudtuk
szervezni ezt a néhány felejthetetlen programot, mellyel gazdagíthattuk foltvarró tudásunkat. A
Tájháznak, Szôkéné Bera Szilvinek
pedig a konyhai eszközök kölcsönzését, Koczka Lajosné Ancsának és
Szujó Ildikónak az „életmentô” süteményeket köszönjük
Személy szerint szeretnék köszönetet mondani az Algyôi Foltvarró Kör minden egyes tagjának,
hogy segítettek, támogattak, buzdítottak a tábor megszervezésével
és fáradságot nem kímélve, lelkes
részvételükkel gazdagították Körünk tudását.
Izbékiné Cseuz Gabriella,
az Algyôi Foltvarró Kör vezetôje
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A mozgáskorlátozottak a Nyihahák országában
Óvatosan kell bánnom ezekkel a
blickflangosnak szánt címekkel. A
májusi Hírmondó számában egy
négy szavas német közmondást
idéztem, amelyben, mint utólag
kiderült, éppen négy helyesírási
hiba volt. Ha már közmondás,
akkor legyen közmondás: „Aki
nem tud arabusul, az ne beszéljen
arabusul!” Köszönet dr. Rénes Imre
barátomnak a helyreigazításért.
A cím ezúttal Swift Gulliver címû
regénysorozata címének adaptációja kíván lenni. Csoportunkkal,
néhány nyugdíjas klubbéli tagtársukkal kiegészülve látogatást
tettünk Mezôhegyesen, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a
világhírû ménes reprezentatív
egyedeit láthassuk. A helyi önkormányzat, legnagyobb mértékben Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester asszony támogatásával módunk is nyílt erre. A
ménes gyönyörû, nónius lovai
remek látványt nyújtottak. Vittünk
nekik répát, nagyon ízlett nekik,
bizonyára azért, mert mondtuk,
hogy ez egyenesen Algyôrôl való!
A kocsi múzeum egyedülálló darabjai is látványosak voltak.

Az idei évben lett kész a város
büszkeségének, a Centrál több
mint 100 éves épületének mûemlék jellegû felújítása. Ez is csodálattal töltött el bennünket. Földszintjén színvonalas étterem, az
emeleten a polgármesteri hivatal
kapott helyet.
Az Európában is egyedülálló
díszhaltenyészetet nézhettük meg.
A szivárvány összes színeiben pompázó apró halakat, amelyek vagy
40, egyenként egy köbméteres
medencében úszkáltak, mindenfelé viszik a világban. Magam szerettem volna két kilót venni ruszlinak, de mint kiderült, arra a
csoport összes egy éves jövedelme
nem lett volna elég.
A mûvelôdési központ megtekintése után bôséges ebéddel vártak bennünket, majd a kicsit zötykölôdôs vonattal hazatértünk.
Nem bántuk meg, hogy elmentünk, invitáltak bennünket máskorra is. Én azért óvatosságra intettem ôket a meghívással, mert
ezt elfogadva eljöhetünk a jövô
hónapban is! Ezen jót mosolyogtunk.
Sermann József vezetôségi tag

Tavaszi morzsa
Már nagyon vártam, végre megérkezett a tavasz, amikor kisüt a melengetô nap. Köszönni tudok még a kis
katicabogárnak is. Egyik langyos reggelen arra lettem figyelmes, hogy két
fekete rigó rakott fészket a kertünkben.
A rigókkal minden nap többször szembenéztem, örültem nekik.
Aztán jött egy jégveréses éjszaka.
Ijesztô volt.

Reggel a körtefa alatt találtam élettelenül az egyik rigót,. Ott adtunk örök
nyugvóhelyet neki.
Nem sok idô múlva a párja kukaccal a csôrében tekintgetett az udvarunkba, mintha kérdezte volna, nem
láttuk-e a párját?
Szemembe könny szökött…
Gábor Józsfené
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Hirdetések

FELÚJÍTANA,
DE NINCS RÁ IDEJE
SZABADSÁGA?
Vállaljuk, kisebb
felújítás, burkolás,
tisztasági festés,
laminálás gipszkartonozás kivitelezését
DÉLUTÁNONKÉNT
HÉTVÉGENKÉNT
HÉTVÉGENKÉNT.

ELÉRHETÕSÉG:
+36/70 503-45-43

ElôJEgyzéS
CSiRKéRE!
VÖRÖS ÉS BABOS HÚSHIBRID
kb. 2 kg. 620 Ft/kg
KETTÔS HASZNOSÍTÁSÚ
kb. 1,5 kg 760 Ft/kg
TOJÓ JÉRCE KB.
1,2 kg 890 Ft/kg
ÉRKEZIK: június 29-én szombaton
9:30 órakor
ÉRDEKLÔDNI: Algyô, Berek u. 22.
TELEFON: 267-093

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást,
külsõ-, belsõ hõszigetelést és
festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

OLAJFESTMÉNYEK
BÁRMILYEN MÉRETBEN
ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI TELEFONON:
267-259
SZEMÉLYESEN:
Téglás u. 20.

„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

FÛKASZÁLÁST
VÁLLALOK
DÉLUTÁNONKÉNT.
TELEFON:
06-30/431-07-64
MEZÔGAZDASÁGI
IDÉNYMUNKÁRA
NYUGDÍJAS
SZEMÉLYT KERESEK.
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ÚJONNAN KÁRPITOZOTT
4 SZEMÉLYES KANAPÉ ELADÓ!
•
•
•
•
•

Kihúzhatós
2 fekvôhelyes
ágynemûtartós
2 fotellel
2 díszpárnával.
Ár: 12 000 Ft • Érd.: 20/ 34 24 251

ELADÓ

ÉTKEZÔ GARNITÚRA:
kárpitozott sarokpaddal,
kihúzható asztallal és két székkel,

32 000 Ft-ért.
Érdeklôdni: 06-20/466-9245

ELADÓ

VALÓDI BÔR

ELÔNY:
B. kat. jogosítvány,
traktorvezetôi és
mezôgazdasági
gépszerelô
tapasztalat.

mustárszínû ülôgarnitúra két fotellel és
egy ágyazható résszel,

TELEFONSZÁM:
06-20/591-88-48

Érdeklôdni: 06-20/466-9245

200 000 Ft-ért.

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

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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A digitális otthon mindenkinek elérhetô
A legmodernebb interaktív tévé-, a gyors internet- és a költséghatékony telefonszolgáltatás az Invitellel nem luxus
Gondolt már arra, hogy milyen lenne olyan
modern, digitális otthonban élni, ami az
Ön és családja igényeire van szabva? Ahol
a technikai berendezések igazodnak az Ön
kényelméhez, nem pedig Ön hozzájuk?
Ahol a tévé, az internet és a telefon nagyobb szabadságot ad a mindennapok
során, és több lehetôséget a tartalmas
otthoni szórakozásra? Egy ilyen nappaliban
a tévécsatornáit szabadon kiegészítheti
olyanokkal, amelyek igazán érdeklik, a
biztonságos vezeték nélküli internetet vírusvédelmi szoftver ôrzi, és úgy beszélgethet
vonalas telefonján családtagjaival és barátaival, hogy nem kell számolnia a perceket.
Az Invitel új Invilág csomagjaival most
Ön is berendezheti saját digitális otthonát.
A tévét-, internetet- és telefont egyben
tartalmazó csomagokkal három rétegben öltöztetheti fel nappaliját. Egyrészt
számos hasznos extrát szolgáltatáscsomagja részeként díjmentesen nyújtunk
Önnek, másrészt továbbiakat 90 napig díjmentesen kipróbálhat és ha megszerette, akkor kedvezô díj ellenében tovább használhatja ôket. Harmadrészt
pedig válasszon olyan kiegészítô szolgáltatásokat, amelyek személyre szabott
szórakozást nyújtanak Önnek és családjának.
Ha most rendel Invilág csomagot, akkor a bevezetô akció keretében az új
ügyfeleknek, annyi havidíjat enged el az Invitel, ahány szolgáltatásból álló
csomagra fizettek elô. Így adott esetben, tévé, internet és telefon együttes
elôfizetése esetén akár három havidíjat is megspórolhat!
Keressen minket személyesen szegedi Telepontunkban:
Szeged, Gutenberg utca 14.
Hívja személyes kapcsolattartóját:
Sugárné Fekete Éva • Tel.: +36 20 211 7508

Kedvezményes TANSZERVÁSÁR!
Kedves Szülõk!
Az algyõi iskola által kért tanszerek, 1–8. osztályig egységcsomagban, kedvezõ áron, kényelmesen beszerezhetõk
Algyõn, a Papírvilág és Egészségkuckóban!
 Minden csomaghoz apró meglepetéssel kedveskedünk
 Már Június 24-tõl felkészülten várjuk kedves
vásárlóinkat!
 Ticket Service és Sodexo beiskolázási utalványt
elfogadunk
 Minden 2500 Ft. feletti vásárlónk sorsoláson vesz részt
 Ballagási ajándék tárgyak széles választéka
 Nyári kerti játékok



Keressen minket a Coop Áruházban!
Telefon: 06/30-592-08-47

Ajándékfilm tôlünk Önnek
Töltse ki keresztrejtvényünket és mozizzon velünk! Nézze meg
a Receptdaráló és az On the Spot mûsorok egy-egy epizódját!
Receptdarálóban olyan ételek elkészítését mutatjuk be, amelyek megkönnyítik
a háziasszonyok dolgát a család heti menüjének összeállításában.
Az On The Spot riporterei, Cseke Eszter és S. Takács András Géza bejárják
New York multikulturális negyedeit és egy-egy bevándorló karakterén keresztül megpróbálják kideríteni, hogy mitôl mûködik a multikulturalizmus New
Yorkban, és vajon tényleg olyan jól mûködik-e.
Mit kell tennie?
Olvassa el alaposan cikkünket, majd töltse ki a keresztrejtvényt. A keresztrejtvényben szereplô összes kulcsszó félkövér betûvel megtalálható fenti cikkünkben.
Látogasson el a www.invitel.hu/mozizzazinvitellel weboldalra és adja meg
jelszóként a keresztrejtvény megfejtését.
A filmet 2013. május 15. és június 20. között bármikor és akárhányszor
megnézheti. Jó szórakozást!
A keresztrejtvényben megoldáskor az ékezeteket ne vegye figyelembe.

AutoGarden

Használtautó Kereskedés

Elérhetôség: Szeged, Algyôi út 61
Tel.: +36 70 63-22-600 • +36 70 43-19-429
Web: www.autogarden.hu
Nyitva tartás: h.–p.: 8–17 óráig; szo.–vas.: 8–12 óráig

Szolgáltatásaink
• Autóbeszámítás kortól, állapottól, típustól függetlenül!
• Egyes autóinkra ajándék átírás!
• 9 személyes kisbuszok bérelhetôk!
• Autóinkat márkaszalonban, elôzetes állapotfelmérés után értékesítjük.
• Több mint 80 darabból álló, folyamatosan frissülô autóparkunkból
válogathatnak!
• Nonstop autómentés belföldön!
Szeretettel várjuk kereskedésünkbe régi és új vásárlóinkat!
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Megyei szintû természetismereti vetélkedô
az algyôi iskolában
Iskolánk hagyományainkhoz híven,
ebben a tanévben már 13. éve szervezte meg az alsó tagozatos tanulók
részére a „Csak együtt létezhetünk”
címmel meghirdetett megyei szintû természetismereti vetélkedôt,
mely a Madarak és Fák Napjához
kapcsolódott. Csongrád megye általános iskolából 16 csapat nevezett. Minden csapat elôzetes feladatként készült az év fájából, a
házi berkenyébôl és az év madarából, a gyurgyalagból. A csapatok
nevüket kitûzôként hozták. A
komplex természetismereti vetélkedôn elméleti és játékos feladatok
vártak a gyerekekre. Versenyünkre
jól felkészült csapatok érkeztek,
melyet az eredmények támasztanak
alá.
Helyezések: I. helyezést ért el a
Csicsergôk csapata: Szutor Adél 2.b,
Nagy Olga 3.b és Kertész Tekla 4.b
osztályos tanuló (Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola, Algyô), II.
lett a Természetôrök csapata:
Varga Szilárd 2, Bali Dániel 3. és
Varga Gergô 4. osztályos tanulók
(Klauzál Gábor Általános Iskola
Nádor Utcai Tagintézmény, Hódmezôvásárhely) és III. lett a Ma-

dárvédôk csapata: Kovács Richárd
2.c, Tóth Gergô 3.c és Tóth Anna 4.c
osztályos tanulók (SZTE Ságvári
Endre Gyakorló Általános Iskola,
Szeged). Különdíjban részesült a
Jómadarak csapata: Sirkó Réka 2.,
Gémes Bence 3. és Vörös Viktor 4.
osztályos diákok (Szent István Általános Iskola, Hódmezôvásár-

hely) és a Bergyalag csapata: Boros
Máté 2.a, Bálint Bence 3.b és Fincur
Ádám 4.b osztályos tanulók (Zrínyi
Ilona Általános Iskola, Szeged).
Minden versenyzô csapatunknak
szívbôl gratulálnk! Kollégáinknak
köszönjük a felkészítô munkát.
Szebeni Lászlóné
szervezô pedagógus

Víz Világnapjától a Föld Napjáig
Hagyományainknak megfelelôen
idén is megrendeztük egyhónapos
rendezvénysorozatunkat, mely a
Víz Világnapjától a Föld Napjáig
tartott. Központi témája ebben az
évben „Magyarország természeti
csodái és azokat veszélyeztetô természeti katasztrófák” volt. Az osztályközösségek nagyon sokrétû és
színes munkáiból kiállítást rendeztünk iskolánk aulájában, amelyet
a tanév végéig minden kedves érdeklôdô megtekinthet.
Április 25-én rendeztük meg
Fórumunkat, melynek meghívott
vendége volt Molnár Gyula a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképzô Kar Biológia Tanszékének egyetemi docense, ornitológus, ökológus.
Rövid elôadást tartott a diákoknak
a madarakról, azok védelmérôl és
a biodiverzitásról. Elôadását a terepi foglakozásain, túráin készített

saját fotóival színesítette, egyedi
élménybeszámolójával tette feledhetetlenné számunkra.
Az óvodások számára meghirdetett rajzpályázatunkra nagyon
szép rajzok érkeztek be a Süni és
a Gomba csoporttól. Az ovisoknál
I. helyezést ért el Gubacsi Réka
Gomba csoportos, II. lett Szabó
Blanka Napsugár Süni csoportos
és III. lett Farkas Maja Süni csoportos óvodás, akik oklevelet, könyvet,
valamint Öko Panna és Öko Palkó
kalandjairól szóló kiadványt és iskolás ceruzát kaptak. Boldizsár Nóra
és Moczó Gréta Gomba csoportos,
Herczeg Lara, Fábián Réka, Molnár
Csinszka, Belovai Noémi, Szekeres Lóránt, Izbéki Lôrinc és Virág Zétény
Süni csoportos óvodások emléklapot, kifestôt, valamint Öko Panna
és Öko Palkó kalandjairól szóló
kiadványt és iskolás ceruzát kaptak.
Köszönjük a rajzaitokat!
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Köszönet a kockákért
A Szivárvány Óvoda gyermekei
köszönetet mondanak Pálföldi
Mártonnak az építô kockákért és
a fakorongokért, melyekbôl anyák

napi ajándékot készítettek nagymamáiknak
Köszönettel:
Bai Istvánné óvodapedagógus

A Madarak és Fák Napja a Szivárvány Óvodában
„Szeresd a fát, hisz ô is érez,
Gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed
Hagyd annak ami, épnek, szépnek
Szeresd a fát !”
(Benedek Elek: Szeresd a fát)
A Madarak és Fák napját május
10-én ünnepli az ország. Mi is
megemlékezünk óvodánkban
errôl a jeles napról.
A teljes nevelési évben elôkészítettük ezt a szép ünnepet. Csoportszobáinkat folyamatosan zöldítettük, például a gyümölcsevéskor
talált magokat csíráztattuk, elültettük, megfigyeltük saját kis almafánk, narancsfánk növekedését.
Sétákat tettünk a hullámtéri erdôben, a tanösvényen, ahol kéregsatírozással, az odúk számolásával
foglalatoskodtunk.
Mióta kitavaszodott, figyeljük a
zöld növényeket, bogarakat lesünk
bogárnézôkékkel. A madarakról
minden évszakban gondoskodunk.
Fontosnak tartjuk a környezet- és
természetvédelmet.
A Madarak és Fák Napján a
csoportok kiválasztottak egy-egy
fát. A csoportok szimbólumát ábrázoló kis táblákat rögzítettünk a
fák törzsére, ezzel jelöltük ki, hogy
a fa melyik „csoport fája”, melyet
ezután a csoportok azóta különös

gonddal látogatnak, megfigyelnek
és gondoznak. Délelôtt megfigyeltük a madáritatókat, madárodúkat
az udvarunkon, barkácsoltunk a
szabadban. Ismerkedtünk az év
madarával (gyurgyalag), az év fájával (házi berkenye), a madárhangokkal (Madárhangos CD).
A természet szeretetére hangoló
verseket, meséket olvastunk, könyveket nézegettünk.
Programjainkat úgy szervezzük,
hogy a gyerekek ismereteit folyamatosan bôvítjük, megerôsítjük,
hogy a madarak és a fák tisztelete
és szeretete a mindennapjaikban
megjelenjen.
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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 hét
folyamán egy konkrét mese kerül
dramatizálásra, 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 7000 Ft
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 7000 Ft

A Parlando sikere az Országos Ki Mit Tud-on
Május utolsó hétvégéjén rendezték
meg a Hontravel Kft. által szervezett III. Országos Nyugdíjas Ki Mit
Tud döntôjét Harkányban valamint Siklósion, a Várszínházban.
A versenyre az ország minden tájáról több mint 400 mûvészeti csoport, együttes, szólista nevezett.
A döntô három napján végül is 127
produkciót láthatott a harkányi és
a siklósi közönség. A Parlando
együttes szombaton koradélután a
siklósi vár szabadtéri színpadán
lépett a közönség, s persze a szakmai zsûri elé. Már a mûsor közben
is folyamatos taps jelezte a közönség szimpátiáját, s a végén igazi
vastapssal jutalmazták a csapat
produkcióját. Siklós város polgármestere – aki egyben a vetélkedô
fôvédnöke is - személyesen gratu-

lált a csapatnak. A vár kapitánya
pedig már is szóbeli meghívást
tolmácsolt az együttesnek.
Vasárnap délben a harkányi
Thermal Hotel Konferencia termében került sor az eredményhirdetésre és a díjátadásra. A zsûri
a Parlando Énekegyüttest Kiemelt
Arany minôsítéssel jutalmazta, ismerte el produkciójukat. A rendezô Hontravel Kft. pedig ôsszel
Prágába invitálja az együttest,
s ehhez komoly anyagi támogatást,
engedményt nyúlj, valamennyi
énekes számára. A Ki Mit Tud
többi képei a Parlando együttes
facebook oldalán megtekinthetôk.
A csapat minden tagja nagyon sok
elismerô mondatot, gratulációt
kapott, szóval jó volt Siklóson és
Harkányban algyôinek lenni.

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:
612 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 7000 Ft
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 tegyük ismeretesé 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 zenélésre
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, La-

katos György – Budapest. 2010ben 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 óráig egyéni és csoportos
órák
• 15–16 óráig hangszerbemutatók
• 17–18 óráig 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 Ft/fô
Helyszín: Algyôi Faluház és Könyvtár, 6750 Algyô, Búvár utca 5.
*
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 koordinálásában
Július 15–19.: Foci tábor (6–14
éves korig)
Július 22–26: Sportmix tábor
(6–14 éves korig)
Július 29.–augusztus 2.: Ovis
tábor (4–6 éves korig)
Július 29.–augusztus 2.: Military
tábor – Rend és fegyelem! (a Szabadidôközpontban kerül megrendezésre, 12–18 éves korig)
Augusztus 5–9: Ovis tábor (4–6
éves korig)
Bôvebb információ az 517-520-as
telefonszámon kérhetô!
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Rendel:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig
Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

RENDEL:
Június 03-tól–07-ig 7:30-tól–12:00-ig
Június 10-tôl–14-ig 12:30-tól–16:30-ig
Június 17-tôl–21-ig 7:30-tól–12:00-ig
Június 24-tôl–28-ig 12:30-tól–16:30-ig
Július 01-tôl–05-ig 7:30-tól–12:00-ig
Július 08-tól–12-ig 12:30-tól–16:30-ig

Június 10-tôl 14-ig 8:00-tól–12:00 –ig
Június 17-tôl 21-ig 12:30-tól–16:30-ig
Június 24-tôl 28-ig 8:00-tól–12:00-ig
Július 01-tôl 05-ig 12:30-tól–16:30-ig
Július 08-tól 12-ig 8:00-tól–12:00-ig
Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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: 8–12 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

Hétfô- szerda-szombat
7–11 óráig
Nôi, férfi és gyermek
ruha vásár
cipôk, papucsok és lakástextil
Hetente bôvülô árukészlettel
a faluház parkolójában

Algyôn fontos telefonszámok:
a körzeti megbízottak neve és elérhetôsége

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 idôpontja:
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,
Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)

Rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112.
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Teleki Pál Érdemérem Kátó Sándornak és Bene Zoltánnak
2013. június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 93. évfordulóján a budapesti Eötvös Kollégiumban nyolc személynek adták át
a Teleki Pál Érdemérmet, köztük
Kátó Sándornak és Bene Zoltánnak.
A Teleki Pál Érdemérem – a Bethlen Gábor-díj és a Márton Áron
Emlékérem mellett – a Bethlen
Gábor Alapítvány által adományozott kitüntetés, amelyet „magyar
becsületrend” néven is neveznek.
A díjalapítók úgy vélték, Teleki Pál
áldozatos küzdelme – a vesztett
háború és a trianoni ítélet nyomán
megcsonkított, kirabolt és erkölcsileg lezüllött ország közállapotának rendbetételéért és a magyar
állam függetlenségéért – nagyobb
megbecsülést érdemel az utókortól, ezért nevezték el róla ezt az
érdemérmet. Az érem (amely Rieger Tibor alkotása) egyik felét Teleki Pál portréja díszíti, a másik

felén a „MERJÜNK MAGYAROK
LENNI!” felirat olvasható. A 2004ben alapított kitüntetéssel 2006-tól
a magyar örökség elszánt védelmezôit, az értékteremtô munkát,
a Teleki szolidáris szellemiségét,

emberi példáját követôket ismeri
el a Bethlen Gábor Alapítvány.
Az idei díjazottak között, mint
a cikk elején arról már beszámoltunk, két algyôi kötôdésû ember is ott
volt: Kátó Sándor és
Bene Zoltán. – Az
alábbiakban a díjazás indoklását közöljük:
Az algyôi Móra
Ferenc Népszínház
immár tizenöt esztendeje hiánypótló szerepet vállal,
amennyiben a magyar vidék és a
határainkon túli, magyarlakta területek színházigényét próbálja
kielégíteni mûvészi fokon, rangos
szerzôk közérthetô mûveinek közérthetô módon való bemutatásával.
Elemi célkitûzése a Kárpát-medence szórvány magyarsága felé történô élô, anyanyelvi kultúra közvetítése. Ezt tekinti számos
fontosabbnál fontosabb vállalásai
közül a leginkább meghatározó
feladatának.
A Népszínház mûvészeti vezetôje a kezdetektôl fogva az erdélyi
születésû Kátó Sándor színmûvész,
rendezô, aki 1972-ben végzett a
marosvásárhelyi Szent-györgyi István Színmûvészeti Akadémián.
Negyven esztendôs színészi pályája során több színház társulatának
(Sepsiszentgyörgy, Temesvár, Budapesti Nemzeti Színház, Szegedi
Nemzeti Színház, Szabadkai Népszínház) volt tagja, számos magyar
filmben szerepelt (80 huszár, Mé-

nesgazda, Allegro Barbaro stb.).
Megtapasztalta a csillogás világát,
mégis a vidéki színjátszásra, sôt: a
szórványt, a külhoni magyarságot
szolgáló vándorszínészetre tette fel életének
utóbbi másfél évtizedét. Kátó Sándor nem
tudja, mintegy genetikailag képtelen megtagadni a gyökereit –
ebbôl táplálkozik a
szórvány iránti elkötelezettsége, aminek az
algyôi Móra Ferenc Népszínház,
nemes értelemben véve, egyik eszköze. Az idô azt igazolta, hogy
kiváló „eszköz” ez a maroknyi csapat, amelynek tagjai a hazai színjátszás hôskorának vándorszínészeit idézik mind a lelkesedés,
mind az elhivatottság tekintetében,
s amely csapatnak lelke, motorja,
éltetô eleme, alfája és ómegája –
Kátó Sándor.
Bene Zoltán író, mûvelôdésszervezô egyfelôl a Népszínház ernyôszervezeteként mûködô Móra Ferenc Népszínház Közhasznú
Egyesület titkáraként a társulat
mindennapi létezéséhez szükséges
feladatokat végzi, másfelôl dramaturgként segíti a társulatot. Utóbbi
minôségében többek között Kovách
Aladár Téli zsoltár címû, Apáczai
Csere János életét feldolgozó színmûvét és Barta Lajos Zsuzsiját igazította a társulatra. Ugyanakkor
szépíróként is a társulat szolgálatába állt. Persze szinte természetes,
hogy így történt, hiszen Bene Zol-

tán a Kárpát-medence rangos irodalmi lapjainak oroszlánrészében
rendszeresen publikáló író, akinek
a munkáját irodalmi díjakkal ismerték el, több kötete jelent meg,
s néhány mûvét idegen nyelvekre
(szerb, román, német, angol) is
lefordították. Bene Zoltán Istennél
a kegyelem címû Damjanich-drámáját 2008-ban mutatta be a Népszínház, és azóta is játssza. Bujdosók
címû darabját, amely Mikes Kelement állítja középpontjába, egyetlen napba, 1723. április 25-ébe
sûrítve a Rákóczi-emigráció tragédiáját, 2012 ôszén Zágonban láthatta elôször a közönség, ám az
ôsbemutatót több elôadás követte
és fogja követni.
Kátó Sándor és Bene Zoltán az
általuk éltetett Móra Ferenc Népszínházzal értékteremtô munkát
végez, s ezzel a munkával a nemzetet és a magyarságot szolgálja.

A Bethlen Gábor Alapítvány ezért
tevékenységüket Teleki Pál Érdeméremmel ismerte el.
A Bethlen Gábor Alapítvány nyomán:
Algyôi Hírmondó

Gyerekek, vitézek, hôsök
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hagyományoknak megfelelôen
május utolsó vasárnapján a Szabadidôközpont adott otthont a X. Algyôi Repüléstörténeti Emléknap,
Hôsök Napja és Családi Gyermeknap, valamint a III. Algyôi Vitézi
Találkozó nevû rendezvényeknek.
A hideg és az esô ellenére sok család kilátogatott a programokra.
Az Egyesített Szociális Intézmények dolgozói kézmûves foglalkozásokkal, arcfestéssel, lufihajtogatással várták a gyerekeket.
A gyerekek kipróbálhatták a Speed
Stack nevû játékot, mely a kicsik

és nagyok körében egyaránt sikert
aratott – a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója ezúton is szeretné
megköszönni Koza Viktóriának, Molnár Andornak és Neparáczki Miklósnak, hogy idôt, energiát nem sajnálva, megtanulták a játékot és a
gyermeknapon önzetlenül, türelemmel, odafigyeléssel megmutatták és megtanították a kisebbeknek. A Taek Won Do-bemutató
szintén nagy érdeklôdésre tartott
számot.
A rossz idô miatt a Hangárba
szoruló színpadi produkciók is a
gyerekeknek kedveztek: a Kolompos együttes és a Buborék együttes

interaktív produkcióit együtt élvezhette gyerek és szülô, csakúgy,
mint a Cuháré Táncmûhely bemutatóját.
Délután a vitézi találkozó programja révén betekintést nyerhettünk elmúlt korok hadi életébe.
A találkozó résztvevôi a következô
hagyományôrzô csapatok voltak:
Mária Terézia Huszárok, Norde
Gard – „A középkor hajnalán”;
Hollószárny Lovagrend – „A mongol támadás utáni Magyarország
hadserege”; Hôsök Kapuja Hagyományôrzô Baráti Kör – „Északi
népek vándorútja a 9–11.században”; Iloncsuk Szabadcsapat –

kunok; I. Magyar Királyi Honvéd
Hagyományôrzô Egyesület; Dux
Ruizorum – Szent Imre Testôrség;
Olas-Tiszafia Hagyományôrzô
Egyesület és a Windur Történelmi
Életmód Rekonstrukciós Egyesület.
A seregszemle és hadi játékok
végeztével igazi kuriózum következett: magyar agár bemutató és
agár futtatás (coursing) a Tisza
Parti Szélvész Kennel és csapata,
valamint a Magyar Agár Hagyományôrség közremûködésével.
A Vitézi Találkozót az Ördögfû
zenekar koncertje zárta, az egész
napot pedig Pál Dénes fellépése.
ESZI, Faluház
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JÚNIUSI–JÚLIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR

VÁSÁRNAPTÁR
VÁSÁROK A CIVIL SZERVEZETEK HÁZÁBAN
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Június 11. (kedd) 9–12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
Június 18. (kedd) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
Június 24. (hétfô) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
Június 28. (péntek) 9–12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
Július 02. (kedd) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
Július 05. (péntek) 9–11:30 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
Július 08. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
*
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!

Kiutak a válságból – komplex médiakampány
Kedvezményezett:

Algyô Nagyközség
Önkormányzata

nettó 2.411.314 Ft

Június 10. (hétfô), 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban
(Tóthné Marika, Gondáné Julika)
Június 11. (kedd), 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása
a Tájházban
Június 11. (kedd), 17 óra – Foltvarrás az Alkotóházban
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre)
Június 12. (szerda), 17 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi
Csoportjának taggyûlése a faluházban
Június 14. (péntek), 17 óra – Agyagozás gyerekeknek az Alkotóházban 3.
(Molnárné Süli-Zakar Zita; részvételi díj: 300 Ft)
Június 18. (kedd), 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása
a Tájházban
Június 18. (kedd), 17 óra – Foltvarrás az Alkotóházban
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre)
Június 28. (péntek), 18 óra – a Borbarátok Nôi Szekciójának találkozója a
Könyvtárban
Június 21. (péntek), 17 óra – Makramézás az Alkotóházban 3.
(Ménesiné Jusztika, Szalmáné Évi; részvételi díj: 700 Ft)
Június 22. (szombat), 16 óra – Napforduló Ünnep – Szent Iván-éj a Tájházban és Könyvtári Éjszaka a Könyvtárban
Június 24–28. (hétfô–péntek) – Kézmûves-és bábtábor
Június 24. (hétfô), 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban
(Tóthné Marika, Gondáné Julika)
Június 25. (kedd), 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása
a Tájházban
Június 26. (szerda) 18 óra – a Pálinkó Lujza Tánciskola évzáró rendezvénye
Június 27. (csütörtök), 17 óra – folkHíd Nemzetközi Néptáncfesztivál a
faluházban
Június 28. (péntek), 17 óra – Agyagozás gyerekeknek az Alkotóházban 4.
(Molnárné Süli-Zakar Zita; részvételi díj: 300 Ft)
Június 28. (péntek), 18 óra – az ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülése a
faluházban
Június 28. (péntek), 18 óra – a Borbarátok Nôi Szekciójának találkozója a
Könyvtárban
Június 29. (szombat) 17 óra – Családi fitness Nap Kovács Krisztinával a
faluházban
Július 1–5. (hétfô–péntek), 8–17 óra – Hétfô–péntek nyári tábor I.
Július 2. (kedd), 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a
Tájházban
Július 5. (péntek), 20 óra – Retro Disco a Faluházban. 20 és 22 óra között a
belépés ingyenes, 22 óra után a belépôdíj 500 Ft!
Július 6. (szombat), 9–12 – Könyvtári Kávéház: Kézmûves foglalkozás az
Egészségkuckóval közösen.
Július 6. (szombat), 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban
(Bereczné Lázár Nóra)
Július 8–12. (hétfô–péntek), 8–17 óra – Hétfô–péntek nyári tábor II.
Július 8. (hétfô), 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban
(Tóthné Marika, Gondáné Julika)
Július 9. (kedd), 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a
Tájházban
Július 9. (kedd), 17 óra – Foltvarrás az Alkotóházban
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre)
Július 10. (szerda), 17 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi
Csoportjának taggyûlése a faluházban

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.

