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Algyõi Hírmondó

A tartalomból 
Üléseztek a képviselôk  �����������������������������������������������������������������������  3� oldal

Tájékoztató az iskolai beiratkozásról  ���������������������������������������������������  4� oldal

Amerikai vendégek Algyôn  �����������������������������������������������������������������  7� oldal

Válaszol a polgármester (7�)  ������������������������������������������������������������  11� oldal

Családtörténetrôl a könyvtárban  ��������������������������������������������������������  12� oldal

Húsvéti készülôdés,  
kínai vendégekkel

Hogyan születnek a kínai-magyar 
hímesek? A Szegedi Tudomány-
egyetem Konfuciusz intézetének 
delegációja az Algyôi Tojásmû-
helybe látogatott.

A húsvéti készülôdés még nem 
kezdôdött el, mikor 2014. már-
cius 22-én, a Szegedi Tudomány-
egyetem Konfuciusz intézetének 
kilenc munkatársa ellátogatott 
az Algyôi Alkotóházba. A Tojás-
mûhely vendégei kipróbálhatták 
a tradicionális magyar tojásírás 
gyönyörûségeit és egyben nehéz-

ségeit. A kínai vendégek a pálin-
kás- pogácsás pohárköszöntô után 
rögtön hozzáláttak a szebbnél 
szebb tojás remekek elkészítésé-
hez. A shanghai vendégeket Mé-
nesi Lajosné, a gyevi Art Kulturális 
Egyesület elnöke köszöntötte, aki 
röviden bemutatta a civil szervezet 
csoportjait és közösségeit. 

A kezdeti nehézségeket leküzd-
ve, magyar és kínai motívumokat 
felhasználva születtek meg a ma-

radandó alkotások. Volt, aki gyi-
mesi csángó, vagy dél-erdélyi min-
tával hímezte ki tyúktojását, de 
akadt olyan fiatal is, aki panda-
fejekkel ékesítette fel a tojáshéjat. 
Ezen a délutánon Szalmáné Simon 
Éva a kosárfonás alapjait mutatta 
be.

Ameddig a tojások a festôlében 
várakoztak végsô színárnyalatuk 
elérésére, a csoport a Faluházba 
látogatott, ahol az Algyôi Citera-
zenekar, illetve az Algyôi Hagyo-
mányôrzô asszonykórus vidám 

délutáni mûsorát tekintette meg. 
Egy rövid falubéli séta után, az Al-
kotóházba visszaérve már csak 
az utolsó simítások voltak hátra 
az egyedi, kézzel készített hímesek 
befejezéséig. 

Uzsonnára hagymás-pirospap-
rikás liba- és kacsazsíros kenyeret 
fogyasztottak a kínai delegáció 
tagjai – természetesen az elmarad-
hatatlan magyar házipálinkával.

A vendégeink örök élménnyel 
gazdagodva, a hagyományos ma-
gyar húsvéti elôkészületeket meg-
tapasztalva és friss falusi levegôvel 
feltöltôdve búcsúztak. 

Klatka Eszter,  
az Algyôi Tojásmûhely  

tagja

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván  
minden kedves olvasójának  

az Algyői Hírmondó szerkesztősége!
Üléseztek a képviselôk – Algyô vonzerejét növelnék
Közel kéttucat témát tárgyalt legutóbbi, 2014. március 26-i ülésén 
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete. A munkát 
Herczeg József polgármester irányította. Algyô vonzerejét növelnék 
a fejlesztések, az új munkahelyek és a turisztikai látványosságok, 
amelyek népszerûsítésére marketinges kommunikációs terv is készült.

A Borbála Fürdô melletti termál-
kút állapotával már többször is 
foglalkoztak Algyô önkormányza-
ti képviselôi. most is nagyító alá 
tették a létesítmény mûködését, a 
gyógyvíz biztosításának lehetséges 
módjait, a fürdô üzemeltetésével 
összefüggô problémákat. 

régi és új termálkút
2013 nyara óta „homokol”, vagyis 
a mélybôl homokot hoz a felszínre 
a Borbála Fürdôt tápláló „idôs” 
kút. A gEolog Kft. szakembe-
reit kérték föl a vizsgálatra. meg-
állapították: a „homokolásra” utaló 
hibák oka: a felsô szûrô kavicsolá-
si hiányosságai. A késôbbi szivaty-
tyútörés és az ezt követô állapot 
további vizsgálatot tett indokolttá. 

idén márciusban kamerás vizsgá-
latot is tartottak. A szakemberek 
megállapították, hogy a homokfel-
töltôdés folyamatos a „régi” kútban. 
A helyzetet az önkormányzati testü-
let 2014. március 11-i rendkívüli 
testületi ülésén vitatták meg. A kép-

viselôk megbízták a gyevitur Kft.-t, 
hogy keressen kivitelezôt a „régi” kút 
javítására és egy új kút fúrására is.

A fürdô hosszabb  
nyitva tartásért

A Borbála Fürdô jelenlegi állapo-
tát is nagyító alá tették a képvise-
lôk. megállapították: a gyógyásza-
ti szolgáltatás „felfutóban” van, 
ezért a termálvíz mennyisége és 
minôsége kulcskérdés. Pillanat-
nyilag a termálvíz megfelelô hô-
fokának fenntartására „gázfûtéses 
rásegítés” is szükséges. E helyzet 
megszüntetése érdekében látják 
szükségesnek egyrészt a „régi” ter-
málkút állapotának javítását, más-
részt ennek közelében egy azonos 
mélységet megcélzó új kút fúrását. 
Fontos, hogy a víz kémiai azonos-
sága mellett a hômérséklete 70 
Celsius fok körüli legyen, és per-
cenként 1000 liter vizet adjon 
majd az új kút.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Helyi ôstermelôk  
és szállítók, figyelem! 

Az algyôi Szabadidô Központ te-
rületén épülô 600 adagos konyha, 
valamint szálloda elôreláthatólag 
2014. szeptemberében nyitja meg 
kapuit. A konyha megépülésével 
a közétkeztetés szerepét ellátja, 
valamint a lakosság étkeztetését is 
biztosítja, amennyiben azt igénybe 
veszik a jövôben. A konyhához 
tartozó 150 fôs étterem a szállóban 
megszálló vendégeket látja majd 
el, mindemellett akár esküvôk, 
eljegyzések, osztálytalálkozók, szü-
letésnapok, évfordulók megtartá-
sára is alkalmas lesz. A megújuló 

közétkeztetési programhoz való 
csatlakozással szeretnénk elérni, 
hogy nagyobb részben a helyi ôs-
termelôk, helyi szállítók kapcso-
lódjanak be ebbe a körforgásba. 
Ezért várjuk azon algyôi vállalko-
zók jelentkezését, akik a jövôben 
a konyha igényeinek megfelelôen 
vállalják alapanyagok (állati, nö-
vényi) folyamatos elôállítását, be-
szállítását. 

Jelentkezni az alábbi címen, 
telefonszámon lehet: Bús Melinda, 
gyevitur. Kft. telefonszám: 06/20 
3838-664.

Fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgármes-
ter Algyô nagyközség Polgármes-
teri Hivatalában (Algyô, Kastélykert 
utca 40.) minden héten szerdán 
14–17 óra között fogadóórát tart.
idôpontok: április 16., 23.; május 

7., 14. A soros, nyílt képviselô-tes-
tületi ülés ideje: 2014. április 30. 
(szerda) 9 óra. inFo – a polgár-
mesteri hivatal telefonszámán: 
62/517-517; e-mail: pm@algyo.hu, 
alpm@algyo.hu; honlap: www.algyo.
hu.

Tisztelt Kamarai Tagok!
Az Algyôi Agrárgazdasági Bizott-
ság felhívja figyelmüket, hogy 
az öntözéssel foglalkozó, és az ön-
tözéses mûveléssel foglalkozni kí-

vánó gazdálkodók segítése érde-
kében 2014. április hónapban 
igényfelmérés történik Algyôn. 
Kérjük, hogy aki érintett e téren, 
az jelentkezzen Mucsi Krisztina fa-
lugazdásznál fogadó iroda idôben: 
péntekenként 8–12 óra között.

Algyôi Agrárgazdasági  
Bizottság Elnöke

Egyhetes szünet a Borbálában
Kedves Vendégeink! Felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy a Borbála Fürdô 
2014. április 22. és 30. között, 
karbantartási munka miatt zárva 

tart. Várható nyitás: május 1-jén 
8 órakor. 

Szíves megértésüket  
köszönjük! 

Adományozzon!
A magyar Vöröskereszt algyôi szer-
vezete ismét gyûjtést szervez 
a 2014. május 25-én (vasárnap) 
tartandó családi gyermeknapra, 
melynek a Szabadidôközpont ad 
helyet. Várjuk felajánlásaikat: pél-
dául gyermekjátékokat, gyermek 
mesekönyveket, gyermekruhákat 
de bármilyen felajánlást szeretet-
tel fogadunk.

Adományaikat leadhatják a Civil 
házba (volt Vadász sörözô), a Kas-
télykert utca 38. szám alatti épü-
letben. idôpont: 2014. április 16. 
(szerda) 17–18. óráig, április 29. 
(kedd) 17–18. óráig, május 7. 
(szerda) 17-tôl 18-óráig, május 14. 
(szerda) 17-tôl 18-óráig, május 21. 
(szerda) 17-tôl 18-óráig.

Herczeg Józsefné,  
a Vöröskereszt vezetôje

Anyakönyvi hírek
Születések:

Payrits ÁdÁm – született: 2014. 02. 25. 
Édesanya: Koritár Gabriella, édesapa: 
Payrits Zoltán�

NaGy Olivér – született: 2014. 03. 16� 
Édesanya: Pokorny Krisztina, édesapa: 
Nagy róbert�

Jó egészséget!

Halálozás:

Barkó József 2014. 02. 05-én elhunyt�
magyar József 2014. 03. 04-én elhunyt�
Nyári Józsefné született Bakos Ete 2014. 
03. 28-án elhunyt�

Béke poraira!
*

9 évtized:
Idôsebb NémEth JÁNOst 90� születés-
napja alkalmából köszöntötte herczeg 
József polgármester úr, továbbá az ünne-
pelt családtagjai, unokái, dédunokái!
Nagyon jó egészséget kívánunk és továb-
bi együtt töltött szép éveket!

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó 
Kft� az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton elôre ter-
vezett munkálatokat fog végezni, melyek idôtartamában a villamosener-
gia-szolgáltatás szünetelni fog�
 

Helye és ideje:

2014� 04� 15� 09:00–14:00 idôszakban az alábbi területeken:

 EGRI UTCA 3–13, 4–24; GÉZA UTCA 39 49, 36–44; 
KIKELET UTCA 3–15, 4–14; PIAC TÉR 1–19, 2/1–20; 

RODOSTÓ UTCA 3–13, 4–10; SÖVÉNY UTCA 3–35, 4–32; 
SUGÁR UTCA 4–14; SZÔLÔ UTCA 3–29, 8–30; 

TÉGLÁS UTCA 41–49, 38–52; TÜZÉR UTCA 3–25, 4–20;

 Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell 
tekinteni! Aggregátor használata kizárólag a közcélú hálózat üzemeltetôjé-
tôl elôzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet.

Üdvözlettel:
EdF démÁsZ hálózati Elosztó Kft.
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Üléseztek a képviselôk – Algyô vonzerejét növelnék
(Folytatás az 1. oldalról.)

A fürdôzés mellett intézményei 
egy részének a fûtésére is használ-
ja a termálvizet Algyô

A kültéri élménymedence és 
kiszolgáló épületeinek a költség-
csökkentési terve is terítékre került 
a képviselô-testület ülésén. Szó 
esett a medence porszívó szüksé-
gességérôl, a csurgalékvíz hôjének 
hasznosításáról, a gázfûtés rend-
szerének kiépítésérôl. A két utób-
bi lépéssel a nyitvatartási idôszak 
is meghosszabbítható. 

A frekvenciaváltó berendezések 
beépítése mellett a gépészeti be-
rendezések „vandálbiztos” meg-
oldási lehetôségeirôl is tájékozód-
tak.

gyógymasszôri állást igényel a 
Borbála Fürdôt üzemeltetô gye-
vitur Kft. A gyógyászati szolgálta-
tások ugyanis 2014. február 17-tôl 
a Borbála Fürdô új profilját jelen-
tik. reumatológus szakorvos dol-
gozik hétfônként 16–18 óra között 
a Borbálában.

Korrigált iratok
módosította saját szervezeti és mû-
ködési szabályzatát (SZmSZ) az 
algyôi önkormányzat. Az önkor-
mányzat alaptevékenységének 
kormányzati funkciók szerinti be-
sorolása változott – a jogszabályok-
nak megfelelôen.

A közbeszerzésrôl szóló törvény 
elôírja az önkormányzatoknak 
saját közbeszerzési tervük meg-
alkotását. Ebben nem kell szere-
peltetni a tavaly elkezdôdött olyan 
helyi „nagyberuházásokat”, mint 
például a Szabadidôközpont terü-
letén indult fejlesztéseket. Ellen-
ben szerepel a tervben például a 
belterületi utak felújítása 50 millió 
forinttal, az úszómûves kishajó 
kikötô terve több mint 13 millió 
forinttal. Az ehhez vezetô úgyne-
vezett Kikötôi út 7 millió 300 ezer 
forintba kerülô felújításáról máris 
határoztak. E cél megvalósulása 
érdekében benyújtották „A szabad-
idôközpont és a Tisza közötti út-
vonal fejlesztése a vízi turizmus 
elôsegítése érdekében” címû pá-
lyázatot, hogy ilyen támogatást is 
felhasználhasson az algyôi projekt 
megvalósításához.

A nagyközség belsô ellenôrzé-
sének 2013. évi összefoglalóját is 
megkapták a képviselôk.

Az önkormányzat gazdasági tár-
saságainak és intézményeinek ve-
zetôivel szembeni elvárások, telje-
sítményértékelés szempontjait is 
összeállította a képviselô-testület.

módosították az Algyôi Faluház 
és Könyvtár alapító okiratát, mert 
abban például nem szerepelhetnek 
„szakfeladat kódok”, azok „kor-
mányzati funkciók szerinti meg-
jelölését” kell szerepeltetni. Töröl-
ték „a költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolására vonat-
kozó törzskönyvi bejegyzéseket” is.

Ugyanilyen ok miatt korrigálták 
az Egyesített Szociális intézmény, 
a Szivárvány óvoda alapító ok-
iratát. Sôt: az Algyôi Közös Ön-
kormányzati Hivatal alapító ok-
iratát is korrigálni kellett.

Az ovi házirendje – a Szülôi 
Szervezet egyetértésével – módo-
sult. Ennek hátterében az áll, hogy 
abban korábban nem szerepelt a 
„mindennapos testnevelés” ki-
emelt feladata. ott a gyerekek 
biztonsága érdekében kóddal lát-
ták el a bejárati kaput. 

Tisztaság és csatornák
Elfogadták az algyôi képviselôk a 
Csongrád megyei Településtisz-
tasági nonprofit Kft. 2013. évi 
mérlegét és a nyilatkozatokat. Az 
algyôiek hozzájárultak röszke 
csatlakozásához.

Az önkormányzati tulajdonú 
csatornák ügyével is foglalkoztak 
az algyôi képviselôk. A csatornák-
nak a „vízügyi igazgatási szerv” a 
vagyonkezelôje, üzemeltetôje, mû-
ködtetôje. Önkormányzati feladat 
a „vizek kártétele elleni védelem” 
és az ezzel kapcsolatos tervek fe-
lülvizsgálata. Ez a „károsan sok” 
és a „károsan kevés” vízre is vo-
natkozik.

Algyôn 66 külterületi árok, csa-
torna van. Ezeket ajánlották föl 
„vagyonkezelésre” a területileg 
illetékes vízügyi szervezetnek, az 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi igazga-
tóságnak.

iskolaépületbôl varroda
Az iskolának korábban helyet 
adó épületek hasznosításával 
régóta foglalkozik az önkor-
mányzat. 

Korábban az Algyôi Hírmondó 
is megírta, hogy például az úgy-
nevezett „Zöld iskola” épületében 
az asztaliteniszezôk kaptak helyet. 
Fordulatot jelent az épület hasz-
nosításában, de az algyôi foglal-
koztatásban is, hogy itt varroda 
létesülhet. Egy kunbajai cég 
ugyanis 50–60 személyes varrodá-
jában olasz márkás ruhákat készí-
tenének. 

A próbavarrást márciusban tar-
tották. A varroda április közepétôl 
indíthatja tevékenységét az algyôi 
Kosárfonó utcai téglaépületben. 
Addigra meg kell oldani az áram-
ellátását és néhány választófalat is 

le kell bontani. A volt iskolaépület 
barakkelemekbôl készült „toldalék 
részeinek” hasznosítása további 
feladat marad. 

Algyôi marketing
A Tájház új funkcióinak kialakítá-
sának elôzményeként fel kell újí-
tani az épületet. Ennek költségei-
rôl is tájékozódtak az algyôi 
képviselôk. 

Az algyôi marketing kommuni-
káció akciótervet készítô cég el-
képzeléseit megismerték a kép-
viselôk. Az abban foglalt ötletek, 
attrakciók a turizmus beindítását 
célozzák.

Az algyôi iskola épületének a 
fenntartása és mûködtetése ön-
kormányzati feladat maradt, míg 
a szakmai munkát a KliK végzi. 
Algyô nagyközség Önkormányza-
ta több éve támogatja a település 
nevelési-oktatási intézményeiben 
az úgynevezett iskolatej akciót, 
amit kiegészítettek az „iskola ka-
kaóval” akcióval. Ezt a 2014–2015. 
évi tanévben is folytatni szeretnék 
Algyôn. Ez azt jelenti, hogy a hét-
fôi, szerdai és pénteki oktatási na-
pokon miden tanuló kapna 2 de-
ciliternyi tejet. Keddenként 1 
gyümölcsleves vagy ízesített jog-
hurt járna a diákoknak. Pénteken 
2 cikkely ömlesztett sajtot is kap-
nak a tanulók – a péksütemény 
mellé.

AH
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Iskolai határidônapló
Április:

9–11.  Országos Junior Kosárlabda Baj-
nokság�

11. 14.00  Városi szavalóverseny Szege-
den az 5–8� évfolyam részére�

11�  Költészetnapi megemlékezés az is-
kolában�

11. 16.00  Iskolába csalogató: Sárkány-
földi logika�

11. 9.00  Körzeti Diákolimpia Algyô, Sport-
pályán – labdarúgás I�, II�, III� 
Korcsoportnak�

12.  Országos szépíró verseny döntôje 
Budapesten�

15.  Green School projekt zárása�
15. 13.00  Területi helyesírási verseny 

Ruzsán 1–4� évfolyam részére�
15. 9.00–11.00  Albert András a Kiskun-

sági Nemzeti Park mun-
katársának elôadása az 
1–8� évfolyam részére�

15. 14.00  Városi alsós matematika ver-
seny a Rókusi II� sz� Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskolában� 

23. 8.00  Laborgyakorlat a hódmezôvásár-
helyi Gyulai József Tudományos 
Mûhelyben a 7� osztályosoknak�

24. 13.30  Járási mesemondó verseny 
2–4� évfolyam számára a Pe-
tôfi Sándor Általános Iskolá-
ban�

24. 9.00  Kézilabda mérkôzés III� kor-
csoport lányok – Kistelek�

25. 9.00  Kézilabda mérkôzés III� kor-
csoport fiúk – Algyô�

25. 9.00  Vadasparki foglalkozás az 1� és 
2� osztályosok számára�

25. 10.00  Fórum - a Víz Világnapjától a 
Föld Napjáig tartó rendezvény-
sorozatban�

25.  DIADAL sportverseny a Maty-éri Eve-
zôs Olimpiai központban�

25. 14.00  Napközis projektzáró: Állatki-
állítás.

28. 12.00–13.30  TÁMOP 3�1�1- 11/1-
2012-0001 pályázat 
keretében bemutató 
óra a 6�a osztályban�

30.  A Víz Világnapjától a Föld Napjáig 
tartó rendezvénysorozat záró prog-
ramja a kishomoki Kása erdôben – 
EZEN A NAPON A TANULÓK AZ IS-
KOLÁN KÍVÜL TÖLTIK A TANÍTÁSI 
IDÔT�

30. Háromnegyedévi szöveges értékelés.

*

Május:
1–4.  Napközis projektnyitó csoport ke-

retben: Egészség�
2.  Pihenônap�
6.  12�00 Filharmónia koncert a 4–8� év-

folyam számára� 
7. 7.00–17.00  Ebédbefizetés (20 napra)�
8. 8.00–12.00  Ebédbefizetés (20 napra)�
6–10.  Szülôi értekezlet az 1–8� évfolya-

mon�
9.  Megyei természetismereti vetélkedô� 
10.  Munkanap – B-hét pénteki órarend 

szerint�
*

Tanítási hetek: 
április 14–15. A hét;
április 22–25. A hét; 
április 28–30. B hét�

Bölcsôdei hírcsokor
Jelentkezôk

A Bóbita bölcsôdében márciusban 
35 kisgyermek járt. A 2014–2015 
nevelési évre 36 kisgyermek je-
lentkezett. A 2015–2016. nevelési 
évre 13 hely betelt, 23 helyre még 
lehet jelentkezni. Elôjelentkezé-
seiket a szülôk hétköznap 9–16 
óra között személyesen vagy tele-
fonon is megtehetik. Elérhetôség, 
telefonszám: 62/517-368.

*

Tájékoztató a baba-mama  
klubban

Gyömbér Kornélia, a bölcsôde szakmai 
vezetôje tart tájékoztatót április 
10-én 10 órától. A téma: ki járhat 
bölcsôdébe, hogyan történik a je-
lentkezés, mi a játszócsoport? 
A helyszínen minden felmerülô kér-
désre szívesen válaszol a szakember. 
Az érdeklôdôket szeretettel várjuk!

*

Nyílt nap
A Bóbita bölcsôde 2014. április 
23-án (szerdán) délután 17 órai 
kezdettel nyílt napot tart. Várják 
szeretettel azokat a szülôket és 
gyermekeiket, akik 2014–2015- 
nevelési évben szeretnének böl-
csôdei szolgáltatást igényelni. 
A nyílt nap keretében bemutatják 
a bölcsôdét, tájékoztatást kapnak 
a szülôk a bölcsôdei életrôl. Ki-
osztásra kerülnek a felvételi kérel-
mek. Az elôjelentkezett gyermekek 
részére meghívót küld a bölcsôde.

*

Játszócsoport
Áprilisban is várják a játszócso-
port iránt érdeklôdôket. A követ-
kezô találkozás idôpontja 2014. 
április 29. (kedd) 16.30–18.00 
óra között.

Tájékoztató az iskolai beiratkozásról
A Klebelsberg intézményfenntar-
tó Központ Szegedi Tankerülete 
fenntartásában mûködô általános 
iskolai beiratkozásról a 2014/2015. 
tanévre az alábbi tájékoztatót adta 
ki.

1. Az általános iskolai beiratko-
zás kijelölt idôpontjai: 2014. áp-
rilis 28. (hétfô) 8–18 óra, április 
29. (kedd) 8–18 óra, április 30. 
(szerda) 8–18 óra között – az Al-
gyôi Fehér ignác Általános isko-
lában.

2. A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok: 

– a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány (lakcímkártya);

– az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolás 
eredeti példánya, mely lehet: óvo-
dai szakvélemény, nevelési tanács-
adás keretében végzett iskolaérett-
ségi szakvélemény, sajátos nevelési 
igényû gyermek esetében szakértôi 
bizottság szakértôi véleménye, 
a gyermek törvényes képviselôinek 
személyazonosító igazolványa, 
a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezô nem magyar 
állampolgárok magyarországon 
történô beiskolázásához szükséges 
dokumentumok: regisztrációs iga-
zolás vagy tartózkodási kártya vagy 
állandó tartózkodási kártya.

3. A beiskolázási eljárás során 
az iskolában elérhetô és kitöltendô 
nyomtatványok:

– nyilatkozat a gyermek felügye-
leti jogának gyakorlásáról (Ha csak 
az egyik szülô gyakorolja a szülôi 
felügyeleti jogot, ennek alátámasz-
tására szolgáló dokumentum lehet: 
a szülôk gyámhivatalban felvett 
nyilatkozata a szülôi felügyeleti jog 
gyakorlásáról, a másik szülô halot-
ti anyakönyvi kivonata, gyámhiva-
tali határozat, bíróság ítélet, gyám 
esetén: gyámhivatali határozat.);

– nyilatkozat arról, hogy a szülô 
valamely egyházi jogi személy által 
szervezett hit- és erkölcstan okta-
tást vagy az állami erkölcstan ok-
tatást igényli gyermeke számára.

4. Az iskolák felvételi körzete: 
Algyô. A beiskolázási körzet: Algyô 
nagyközség teljes közigazgatási 
területe.

5. A tankötelezettség külföldön 
történô megkezdése: A szülô a tan-
kötelezettség külföldön történô 
megkezdését a lakóhely, ennek 
hiányában a tartózkodási hely sze-
rint illetékes járási hivatalnak kö-
teles bejelenteni. (A Szegedi Járás 
vonatkozásában: Szegedi Járási 
Hivatal, Hatósági osztály, 6724 
Szeged, Huszár utca 1., telefon-
szám: 62/561-629.)

Iván Zsuzsanna  
intézményvezetô
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„Zöld manók” a Múzeumban
Szeptemberben indítottuk el óvo-
dánkban a „Zöld manók” elneve-
zésû természetismereti gazdagító 
tevékenység foglalkozásait. Ter-
mészetbarát gyerekekkel „búvár-
kodunk” a természetben, tudásu-
kat bôvítjük, környezettudatos 
szemléletüket és magatartásukat 
formáljuk az élményalapú tevé-
kenységeken.

Az elsô félév a fákkal való játékos 
ismerkedéssel telt. Sétáltunk pél-
dául a Hullámtéri erdô tanösvé-
nyen, kirándultunk a SZTE Füvész-
kertbe, foglalkoztunk a fenyôfákkal, 
az örökzöld növényekkel.

A második félévben a gyerekek 
madártani ismereteit igyekszünk 
bôvíteni. megtanultuk, hogy me-
lyik az év madara, madárhangokat 
tanulmányoztunk, madárkalácsot 
készítettünk, gyakoroltuk a ma-
dáretetési szabályokat.

legutóbbi kirándulásunk a sze-
gedi móra Ferenc múzeumba ve-
zetett. nagyon várták a gyerekek, 
hogy elérkezzen a kirándulás 

napja. nagy örömmel tapasztaltuk, 
hogy rengeteg elôzetes ismerettel 
rendelkeznek, nagyon büszkék vol-
tunk rájuk. A preparált állatok kö-
zött rögtön felismerték a kismada-
rakat, melyeket télen etettünk. 
rácsodálkoztak az év madarára: 
a túzokra, a mesékbôl és veresekbôl 
ismert állatszereplôkre: pélédául 
az ôzre, a nyúlra, a bagolyra, a ra-
gadozó- és vízimadarakra.

Bekukkantottunk „móra mese-
birodalmá”-ba is. A faodúba rejtett 
társasjátékok, az olvasósarok, a fa-
lakon olvasható idézetek böngé-
szése izgalmas kalandot jelentett 
számunkra. Szerepeltek móra Fe-
renc örök érvényû mûvei közül 
azok is, melyek az óvodások köré-
ben is igen népszerûek. Hiszen 
melyik ovis ne ismerné „A cinege 
cipôjé”-t vagy a „Csókai csókát”?

ismét felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtak ovisok és peda-
gógusaik egyaránt.

Görög Annamária, Szegfûné Nemes 
Ottilia óvodapedagógus

Élménypedagógia az óvodában

Az élménypedagógia megvalósu-
lása az, amikor nem mi pedagó-
gusok, hanem a mesterség tudója 
adja át az ismereteket a gyerekek-
nek.

A mesére épülô gazdagító tevé-
kenység témái ebben a félévben 
Fésûs Éva: A három tojás címû me-
séjére épülnek. 

Két királyi család perpatvara 
adja a történet pillérét. mivel 
minden mese jól végzôdik, így 
ez is egy lakodalmi dínom-dá-
nommal, mulatsággal zárul. 
A békekötést a királykisasszony 
piskóta süteménye segíti elô, 
mely a királyfi szívét is megba-
bonázza.

A történet kapcsán látogatást 
tettünk Herczeg Andrásék baromfi 
udvarában, ahol a gyermekek 
megtapasztalhatták az állattartás 
szépségét – az etetés, a gondosko-
dás örömét. Saját szemmel láthat-
ták a fészkelô helyet, amelyben 
pont találhattak tojást is. 

A tapasztalatszerzésen túl, szívé-
lyes vendéglátásban is részünk volt. 

Juliska néni (aki több évtizeden 
keresztül óvodánk dolgozója volt) 
és Bandi bácsi szeretettel fogadta 
a gyerekeket. Két unokájuk, Kris-
tóf és mártika óvodánk közössé-
gének tagjai, segítették útba iga-
zítani társaikat. 

A következô héten a helyi cuk-
rászdába mentünk, ahol a cukrász-
sütemények illata, látványa és 
Vámos Zoltán cukrász mester rövid, 
gyermekközpontú tájékoztatója 
fogadta a gyermekeket.

A látogatás vendéglátással zárult 
–így valóban igaz az, hogy több 
érzékszerven keresztül kapták 
az élményt a résztvevôk.

Hálás köszönetet mondunk Her-
czeg Andrásnak és családjának, vala-
mint Vámos Zoltán cukrászmesternek, 
hogy támogatásukkal gazdag prog-
ramban részesíthették az ovisokat.

Molnár Kitti és Szalainé Tombácz 
Erika óvodapedagógus

Német nyelvû versmondó verseny  
Hódmezôvásárhelyen

Január végén elsô alkalommal vet-
tek részt iskolánk tanulói a németh 
lászló gimnázium, Általános isko-
la német nyelvû versmondó verse-
nyén. A diákok egy kötelezô és egy 
szabadon választott verset adtak 
elô. Az 5–6. évfolyam kötelezô 
verse: Josef guggenmos Erlebnis, 
a 7–8. évfolyam verse rainer maria 
rilke Herbsttag. diákjaink sikere-
sen szerepeltek: a 7–8. kategóriá-
ban i. helyezést ért el Szekeres Laura 

7. osztályos; az 5–6. kategóriában i. 
lett Gyenge Réka 6.b , ii. lett Bura 
Beatrix 6.b osztályos tanuló. Bezdán 
Mihály 5.a, Molnár Judit és Zakar 
Zsanett 5.b osztályos tanulók is di-
cséretet kaptak a zsûritôl. 

Köszönet a szülôi támogatásért, 
különösen Molnár Judit és Bezdán 
Mihály szüleinek, akik eljuttattak 
minket a versenyre.

Nagyné Szabó Andrea  
némettanár

„Benne vagyunk a Tudorka magazinban”
A Tudorka magazin által meg-
hirdetett receptversenyre az Al-
gyôi Fehér ignác Általános iskola 
tanulói közül is akadtak jelentke-
zôk. A 4.b osztályos Németh Réka 
és Nagy Olga diós muffinnal való 
indulása sem volt hiába, hiszen 
a közös élmény mellett az is jutal-
muk lett, hogy a magazin márciu-
si számába bekerült a képsoroza-
tuk. A beküldéshez minden egyes 
lépést le kellett fotózni, majd meg-
magyarázni a képet. A receptet 

meg lehet nézni a www.netteraktiv.
hu oldalon. Szeretettel ajánljuk 
az olvasóknak!

Nagy Olga 4.b osztályos tanuló
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Öt érem az ITF Taekwon-do Magyar Bajnokságról

március 8–9. között rendezték meg 
makón, az év legnagyobb hazai iTF 
Taekwon-do eseményét, a 2014. 
évi magyar Bajnokságot. A kétna-
pos megmérettetésen 30 klub 308 
versenyzôje mérte össze tudását 
küzdelem, tradicionális küzdelem, 
formagyakorlat, erô, illetve speciál-
technikai törés versenyszámokban. 
nagyon színvonalas és látványos 
küzdelmek, precíz formagyakorla-
tok jellemezték az egész mezônyt, 
a teltházas makói sportcsarnok leg-
nagyobb örömére. A szombati nap 
végén, a kiválasztott kategóriák 
döntôjét rendezték meg, egy be-
mutatókkal tarkított esti gála kere-
tében. Vasárnap a versenyszámok 
csapatszámait bonyolították le. 

Az Algyôi Sportkör iTF Taek-
won-do Szakosztályának verseny-
zôi, azaz: Bozsák Botond, Kiss Le-
vente, Kovács Angelika és Zsarkó 
Dániel Péter kiválóan szerepeltek, 
hiszen 2 arany, 2 ezüst és 1 bronz-
éremmel lettek gazdagabbak. 

A felnôtt, illetve ifjúsági kategó-
riában érmet szerzett sportolók, 
jogot szereztek az áprilisi, olasz-

országban, riccione városában ren-
dezendô, iTF Taekwon-do Európa 
– Bajnokságon történô indulásra. 
Az Algyôi Sportkör vezetôedzôje 
és sportolója, Zsarkó Dániel Péter 
fog indulni a kontinensviadalon.

*

Eredmények: Aranyérem – Bozsák 
Botond serdülô küzdelem +55 kg, 
Zsarkó Dániel Péter felnôtt küzde-
lem 78 kg; Ezüstérem – Kovács 
Angelika serdülô küzdelem 38 kg, 
Zsarkó Dániel Péter formagyakorlat, 
3. dan; Bronzérem – Kisss leven-
te serdülô formagyakorlat.

A versenyzôket felkészítette: 
Zsarkó Dániel Péter iii. dan.

Judo sikerek
A magyar Köztársaság Kupa or-
szágos judo versenyen – amelye 
március 8-án, Tatán rendeztek 
meg – Sipos Dorina (U 12-es kor-
osztály) a 44 kg-osok kategóriájá-
ban bronz érmes lett.

március 22-én a Bajai Pajtás Kupa 
5 ország részvételével megrendezett 
judo versenyen Sipos László (U 11-es 
korosztály) 36 kg-ban bronz érmes, 
míg Sipos Dorina (U 12-es korosz-
tály) 44-kg-ban aranyérmes lett.

Lovas hírek
Ausztriában (Wiener neustadt 
– lake Arena) 2014. március 13–
16. között CSio**/CSiyH* fedett-
pályás versenyt rendezetek. népes, 
neves nemzetközi mezôny gyûlt 
össze. A medium Tour-ban (Közép-
körben) indult Zajzon András (Al-
gyôi Sportkör) Conrad nevû lová-
val, és a hétvége három napja alatt 
két hibátlan pályát is teljesítettek. 
Az elsô napon hibaidôs verseny-
számban, hibátlan lovaglással, 

közel 60 indulóból nemzetközi mi-
nôsítô pontot is szerezve a 10. he-
lyen végeztek. A szombati napon 
egy verôhibát vétettek. A Középkör 
döntôt 140 cm-es magasságon ren-
dezték meg az utolsó napon. 
Az alappályát hibátlanul teljesítet-
ték, majd az összevetés után, végül, 
a 3. helyet szerezték meg. Ezzel 
nemzetközi szinten eddigi legjobb 
eredményüket érte el a páros.

*

Eredmények: 2014. 02. 07. – or-
szágos Fedeles minôsítô Kaposvár: 
Turdéli Andrea – mend-a-car ro-
naldó.

B/0 vrsz. 2. hely; Zajzon András 
– Anabel 6 éves ló kat. vrsz. 6. hely. 
2014. 02. 27 - 03.02. – országos 
Fedeles minôsítô Budapest-Tat-
tersall: Zajzon András – Conrad 
A2* vrsz. 4. hely; A2** vrsz. 3. 
hely; A2* vrsz. 3. hely, Anabel B/3 
vrsz. 4. hely; B/3 vrsz. 6. hely. 
2014. 03. 13 - 16. – CSi2*/
CSiyH1* Wiener neustadt – lake 
Arena/AUT: Zajzon András – Con-
rad.

medium Tour (135cm) 10. hely; 
medium Tour - Final (140cm) 3. 
hely.

még több kép, videó rólunk 
a Facebook oldalunkon: Algyô - 
lovarda
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Tavaszi BÖRZE-BAZÁR
A Faluházban gyermekruha és 
játék vásárt tartanak április 12-én 
(szombaton) 9–12 óra között. Aki 
eladni szeretne, az 8.00–8.30 óra 
között érkezzen helyfoglalás céljá-

ból. Belépô nincs. minden érdek-
lôdött szeretettel várnak. informá-
ció: Gyömbér Kornélia, telefonszám: 
517-368, hétköznap 9–17 óra kö-
zött. 

Alsós versenyeink
Az algyôi általános iskolában ta-
nulóinknak márciusban matema-
tikai, anyanyelvi és természetisme-
reti tudásukban nyílt lehetôség 
arra, hogy tudásukat megmutat-
hassák. 

„ó, tanulók, tanulmányozzátok 
a matematikát, s nem építkeztek 
alap nélkül!” – írta leonardo da 
Vinci. 

A március 13-án megrendezett 
matematika verseny eredményei: 
1. évfolyamon i. molnár Csinszka 
1.b, ii. dudás Zsombor 1.b és iii. 
Szûcs Viktória 1.a; 2. évfolyamon 
i. németh Bercel 2.a, ii. Belovai 
Petra 2.a és iii. Szilágyi Kira 2.b; 
3. évfolyamon i. Körmös Attila 3.a, 
ii. Farkas dávid 3.b és iii. nagy 
Krisztofer 3.a; 4. évfolyamon i. 
Bogdán Bence 4.a, ii. németh 
réka 4.b és iii. Kiss Virág nap-
sugár 4.a osztályos tanuló. 

A helyezettek oklevelet és aján-
dékokat vehettek át Horváthné 
Kunstár Andreától és Némethné Bog-
nár Veronikától, a „Kovács Antal 
Alapítvány, felesége Vitéz Berta 
emlékére” kuratórium elnökétôl 
és tagjától. 

*

„nyelvében él a nemzet” – mond-
ta Széchenyi istván.

A március 19-én megrendezett 
nyelvtan versenyen a 2. évfolya-
mon i. Balogh lili 2.a, ii. németh 
Bercel 2.a és iii. Tornyi Barna 2.a; 
3. évfolyamon i. Szutor Adél 3.b, 
ii. Farkas dávid 3.b és iii. Hor-
váth-Teleki Hédi 3.b; 4. évfolya-
mon i. nagy olga 4.b, ii. Jernei 
richárd 4.b és iii. németh réka 
4.b osztályos tanuló. 

*

„óh, emberek, szeretni kell a Föl-
det” – írta Juhász gyula.

A március 25-én megrendezett 
természetismereti versenyen a 2. 
évfolyamon i. gavallér Erika 2.a, 
ii. Szabó dorina 2.b és iii. gyur-
csik Tamás 2.b; a 3. évfolyamon 
i. Borbás Bálint 3.a, ii. Kéri do-
minik 3.a és iii. Salamon milán 
3.a; a 4. évfolyamon i. nagy olga 
4.b, ii. gieth Evelin 4.b és iii. Kiss 
Virág napsugár 4.a osztályos ta-
nuló. 

A helyezettek oklevelet és aján-
dékokat vehettek át Horváthné 
Kunstár Andreától és némethné 
Bognár Veronikától, a „Kovács 
Antal Alapítvány, felesége Vitéz 
Berta emlékére” kuratórium el-
nökétôl és tagjától. 

Szebeni Lászlóné  
tanító

ZölDiák – Zöld hírek diákszemmel:  
Herman Ottó emlékév

„legyünk büszkék arra, / amik 
voltunk, s igyekezzünk különbek 
lenni annál, / amik vagyunk!”

Herman ottó (1835. június 26–
1914. december 27.) magyar ter-
mészetkutató, zoológus néprajzku-
tató, régész és politikus; a madarak 
atyjának is nevezték. nem volt dip-
lomája, de önszorgalmának köszön-
hetôen korának egyik jelentôs ter-
mészettudósa és a magyar politikai 
élet fontos közszereplôje lett. Talán 
legnépszerûbb mûve A madarak 
hasznáról és káráról címû könyv, 
amely rövid idô alatt több kiadást 
is megért. További jelentôs mûvei: 
A magyar halászat könyve i–ii. és 
a magyarország pók-faunája i–iii. 
kötetek.

nevéhez fûzôdik a magyar pa-
leolit-kutatás és a magyar tudomá-
nyos barlangkutatás megindítása, 
mivel a miskolcon talált szakócák 
alapján ô állította elsôként, hogy 
éltek ôsemberek magyarország 
területén – írja a wikipedia.hu. 

Herman ottó, az utolsó magyar 
polihisztor munkásságát és élet-
mûvét mutatja be kulturális prog-
ramok, tematikus kiállítások és 
elôadások segítségével a halálának 
100. évfordulója alkalmából meg-
hirdetett emlékév, amelynek nyitó 
ünnepségét Budapesten tartották 
a millenárison. 

„Herman ottó élete mindenki 
számára példamutató, hiszen nem-

csak a magyar természeti értékek 
megôrzésén munkálkodott, de 
a kultúra számos területén is te-
vékenykedett: írt, rajzolt, festett 
és mindezt sosem múló szenve-
déllyel és lelkesedéssel tette” 
– hangoztatta Biczó Imre László, 
a nemzeti Környezetügyi intézet 
(neKi) fôigazgatója az emlékév 
programjait bemutató budapesti 
sajtótájékoztatón. 

A diákok a kiadványok mellett 
a Herman ottó vándortanösvény 
címû, interaktív oktatási anyaggal 
is megismerkedhetnek, amely jól 
követhetô formában mesél a gye-
rekeknek a természet szeretetérôl 
és védelmének fontosságáról. 
A hazai nemzeti parkok vezetett 
túrákkal, madármegfigyelésekkel, 
kézmûves foglalkozásokkal, madár-
gyûrûzési bemutatóval csatlakoz-
nak a programokhoz, valamint 
számtalan kulturális intézmény és 
civil szervezet rendez vetélkedôket, 
megemlékezéseket és tudományos 
elôadásokat az emlékév tiszteletére.

Az emlékév programjai 2014. 
december 27-én, Herman ottó 
halálának 100. évfordulóján, a sír-
jánál tartott közös megemlékezés-
sel zárulnak. A breznóbányai szü-
letésû Herman ottó mintegy 1140 
tételbôl álló bibliográfiájában elsô-
sorban zoológiai, néprajzi, régé-
szeti, nyelvészeti témájú tudomá-
nyos munkák szerepelnek. 

Zenei hírek
A Csongrád megyei Kor-
társ Zenei Versenyt idén 
is a szentesi lajtha lászló 
Zeneiskola rendezte meg, 
március 5-én. A Pro musica Alap-
fokú mûvészeti iskola diákjai si-
keresen szerepeltek: Vágó Angéla 
„Kimagasló teljesítményéért”, 
Gyurcsik Andrea „Kimagasló telje-

sítményéért”, Vágó Natália 
„ kiváló teljesítményéért”, 
Szûcs Lilla „Kiváló teljesít-
ményéért”, Németh Éva 

„Kiváló teljesítményéért” minôsí-
tést kapott.

Felkészítô tanáruk:  
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Amerikai vendégek Algyôn
Az amerikai Toledó városából Bá-
lint Erzsébet, Chicagóból pedig Sas-
kia Harak érkezett Szegedre és 
környékére. mindketten közösség-
szervezéssel foglalkoznak, s kíván-
csiak voltak arra, Algyôn milyen a 
közösségi élet. Az amerikai civil 
szervezôdéseket jól ismerô szak-
emberek Algyôn találkoztak Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mesterrel; Bene Zoltánnal, a Faluház 
és Könyvtár igazgatójával. meg-
ismerkedtek az algyôi Szôke Tisza 
nyugdíjasklub vezetôjével, Kneip 
Ferencnével és olyan algyôi szépko-
rúakkal, akikkel hosszan beszél-
gettek, kicserélték tapasztalataikat 
az idôsek életének itteni és ottani 
jellemzôirôl. Az amerikai vendégek 
kíváncsiak voltak a Parlandó Ének-
együttes tagjainak véleményére, 
illetve az algyôi Alkotóházbeli 
munkára ugyanúgy, mint az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskolára. Az 

algyôi öko- és sportiskolában Iván 
Zsuzsanna igazgató kalauzolta az 
amerikai vendégeket és kísérôiket. 
még az iskolai „tankonyhába” is 
bekukkantottak a vendégek (ké-
pünkön), akik látogatásukon gyûj-
tött tapasztalataikat összegezve 
megállapították: világszínvonalú 
az intézmény, ahol láthatóan sokat 
tesznek a gyerekek és a felnôttek 
közösségi életének szervezéséért. 
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Köszönet az Adományozóknak
Az Alkotóház Fürge Ujjak csapata 
köszönetet mond mindazoknak 
az adományozóknak, akik meg-
váltak jó minôségû fonalaiktól és 
ezzel a jövô generáció és a mi mun-

kánkat segítették. Továbbra is vár-
juk az adományokat! Az Alkotó-
házban vagyunk minden hétfô 
délután 5–7-ig.

Fürge Ujjak csapata

Megújult a Kôfal utca
„A mi utcánkat is felújították- A járdát 
még karácsonyra megcsinálták, aztán 
februárban kaptuk az értesítést, hogy 
az utat aszfaltozzák. Megcsinálták! 
Mintha nem is a mi utcánk lenne, 

olyan szép lett! Igaz, már kellett is a 
felújítás!

Köszönet érte az önkormányzatnak 
és a Délútnak!”

egy Kôfal utcai lakos

Ismét a becsületességrôl
2014. március 20-án délelôtt egy helyi 
boltban vásároltam. Egy csomag 
TOLLE szeletelt trapista sajtot a be-
vásárló kosárba tettem, és az ajtó mel-
letti pulton hagytam. Mellettem egy 
ápolt, jól öltözött hölgy rakta a táská-
jába az általa vásárolt kifizetett árut. 
Egy nylon zacskóval a kezemben ki-
mentem gyümölcsért a bolt elé! Gyorsan 
visszaértem, a hölgy még mindig ott 
volt. Nem akartam hinni a szememnek, 
a be vásárló kosaramban nem volt 
semmi.

Értetlenkedve mondtam magamnak: 
„ A kosárba raktam egy csomag sajtot, 
hova lett?

Ki sem volt fizetve, fizetném a gyü-
mölccsel együtt.” Ezt hallva a hölgy a 
saját táskájából kivett egy csomag 
TOLLE szeletelt sajtot, és szó nélkül 
beledobta az elôttem lévô bevásárló 
kosárba, majd kiment a boltból.

Keresem a választ arra, hogy a be-
csületes vásárló-e az, aki – mielôtt 
kimegy a boltból - a táskájából olyan 
árut dob vissza a bevásárló kosárba, 
amit a másik vásárló még nem fizetett 
ki.

Erre a becsületes választ a hölgy 
tudná megmondani nekem.

Bakos Dezsôné

„Mozduljunk együtt, egymásért!”

Országos versíró pályázat
2014. 03.19. 08:10

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület országos VERSÍRÓ PÁLYÁZA-
TOT hirdet „Csodák a hétköznapokban” címmel.

Mottónk: „Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, 
szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyé-
mánttengelye.” (József Attila)

A pályázat fővédnöke: BLASKÓ PÉTER, Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas színművész.

A zsűri elnöke: DR. SZŐKE LÁSZLÓ, fogyatékosságügyi főosztály-
vezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A zsűri tagjai:
•  ERDŐS VIRÁG, József Attila-díjas költő, író, drámaíró.
•  KUKORELLY ENDRE, József Attila-díjasíró, költő, újságíró, kri-

tikus
•  JÓNÁS TAMÁS, Arany János-díjas költő, író
•  DANKÓ HAJNALKA, versmondó, előadóművész

A pályázat nyílt, életkortól, lakhelytől, foglalkozástól, egészségi 
állapottól függetlenül részt vehet rajta minden amatőr alkotó, 
legyen az ép vagy fogyatékossággal élő egyaránt.
A pályázat célja: Minél több amatőr pályázó tapasztalhassa meg 
az alkotás örömét és a legjobb alkotások lehetőséget kapjanak a 
bemutatkozásra Budapesten. 

A versíró pályázatot két kategóriába soroljuk és díjazzuk:
•  14–18 éves korig
•  felnőtt kategória: 18 év felettiek
•  egy alkotó 1 verssel jelentkezhet
•  a pályamű terjedelme: maximum 2db A/4 oldal,
•  formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 11-es be-

tűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm margó

A pályaművek benyújtása:
•  a verseket e-mailben várjuk, a következő címre: mozdulj@

hotmail.hu.
•  a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét (telefonszám), fel kell 

feltüntetni
•  a pályázatokat e-mailben igazoljuk vissza

A pályázat beküldési határideje: 2014. április 30

HÁZIAS ÍZEK
HÚSBOLTJA
Cím: 6750 Algyő, Géza u. 11.

Vasárnap is nyitva 7-től 10 óráig
2014. 04. 30-ig

akciós termékeink a készlet erejéig:

sertés kolbászhús (darálva, egyben)��������������������������������� 950 Ft/kg
 (15 kg felett 900 Ft/kg)

sertés karaj (csont nélkül) ����������������������������������������������� 1450 Ft/kg
sertés karaj (csontos) ������������������������������������������������������������ 999 Ft/kg
sertés comb ��������������������������������������������������������������������������� 1250 Ft/kg
sertés lapocka ����������������������������������������������������������������������� 1190 Ft/kg
sertés tarja ����������������������������������������������������������������������������� 1090 Ft/kg
friss pacal ������������������������������������������������������������������������������� 1150 Ft/kg 
abálni való has tokaszalonna �������������������������������������������� 690 Ft/kg
marhalábszár �������������������������������������������������������������������������  1750 ft/kg
csirkemell filé ����������������������������������������������������������������������� 1290 Ft/kg
csirkecomb egész ������������������������������������������������������������������� 750 Ft/kg

Új nyitva tartás:

Keddtől–péntekig 7:00–12:00 óra között,  
13:00–17:00 óra között

Szombat 7.00–12:00 óra között
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Állandó programok, csoportos programok 
A Faluházban:

Hétfônként 
17:00–19:00 óra között: Parlandó 
Énekegyüttes (Fábián Péter),
17:00–19:00 óra között: Felnôtt 
néptánc oktatás (Hegedûs Edit),
19:00–20:00 óra között: Fittness 
(Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).
minden hónap 2. hétfôjén 
8:00–14:00 óra között: ingyenes 
jogi tanácsadásra várják az al-
gyôieket minden hónap máso-
dik hétfôjén a Faluház kister-
mében.

Keddenként
16:00–18:00 óra között: az Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar és 
az Algyôi Hagyományôrzô Együt-
tes próbája (Süli Tibor);
17:00–19:00 óra között: Hip-hop 
táncoktatás;
18:00–20:00 óra között: Jóga (Ka-
rancsi Eszter).

Szerdánként
14:45–17:45 óra között: Szilver 
Tánciskola (Újváriné Lôrincz 
Tünde).

Csütörtökönként 
9:30–10:30 óra között: Baba-ma-
ma Klub (védônôk);
17:00–19:00 óra között: nyugdíjas 
Klub (Kneip Ferencné);
14:30–17:30 óra között: Szilver 
Tánciskola (Újváriné Lôrincz 
Tünde);
17:00–19:00 óra között: Felnôtt 
néptánc oktatás (Hegedûs Edit);
19:00–20:00 óra között: Fittness 
(Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).

Péntekenként
8:00–12:00 óra között: a Falugaz-
dász fogadóórája (Mucsi Krisztina);
15:00–17:00 óra között: Hit és 
lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa);
18:00–19:00 óra között: Pilates 
torna (Bán Krisztina).

A Civil Szervezetek Házában:
Hétfônként

15:00–18:00 óra között: a Búza-
virág Asszonykórus próbája (Mé-
nesi Lajosné).

Csütörtökönként
16:00 órától: Krisztus Szeretete 
Egyház (Arnóczkiné Piroska).
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Válaszol a polgármester (7.)
Csökkent a veszélyes üzemek száma – nôtt a munkanélküliség

Kérdésekre válaszol, kényes ügyekrôl is beszél Herczeg József. Az 
algyôi polgármester továbbra is várja hivatalába vagy a Hírmondó 
szerkesztôségébe az algyôiek kérdéseit, így folytatódik az algyôi új-
ságban a Válaszol a polgármester sorozat.

– Örök beszédtéma az autóbusz menet-
rend. A Hírmondó elôzô számában 
kisgyermekes anyukák kérték a dél-
utáni menetrend változtatását, a fia-
talok pedig egy úgynevezett hétvégi 
„bulijárat” indítását. Az önkormány-
zat tud segíteni az ilyen igények telje-
sítésében?

– negyedévente van lehetôség 
a Volán menetrend módosítására. 
Örülünk, ha személyesen vagy le-
vélben is elmondják az algyôiek a 
javaslataikat, az indokaikat. de 
nem a személyt, hanem a problé-
mát kell reflektorfénybe állítani. 
Az utazóközönség kéréseit az ön-
kormányzat képviseli, továbbítja. 
Tárgyalásokba bocsátkozunk a 
szolgáltatóval. A Volán pedig, ta-
pasztalataink szerint, igyekszik az 
utazók igényeinek megfelelôen 
módosítani a menetrendet – ka-
pacitásai függvényében.

– A kedélyeket nem borzolja, ugyan-
akkor a fiatalok egy-egy csoportja ki-
fogásolja, hogy Algyôn nincs „igazi”, 
hétvégén akár hajnalig is nyitva tartó 
szórakozóhely. 

– rendre fölvetôdik, hogy a la-
kosság érzékenységét jelentôsen 
sértik a hajnalig nyitva tartó ven-
déglátóhelyek látogatói. A konkrét 
eseteket az önkormányzat mindig 
igyekszik orvosolni. 

– E problémák többnyire fölvetôdnek 
közmeghallgatáson is. Legközelebb 
mikor lesz ilyen lakossági fórum?

– legutóbb a nagyfai menekült-
tábor ügyében tartottunk közmeg-
hallgatást. Terveink szerint május-
ban ismét összehívjuk az algyôieket. 
Az egy hónap múlva esedékes 
közmeghallgatáson az aktualitá-
sokon kívül a legnagyobb beruhá-
zások helyzetérôl adunk képet. így 
például a költségvetés bemutatá-
sán kívül, a már épülô beruházá-
sok, vagyis a konyhának, a szállo-
dának, a fürdô új öltözôépületének 
az indokoltsága mellett ismertetjük 
a kültéri medence körüli helyzetet 
is. Friss témaként várható, hogy 

terítékre kerül az új termálkút lé-
tesítésének a terve.

– Miért kell az algyôi fürdônek egy 
új termálkút?

– részletesen kifejtjük majd, 
hogy miért elengedhetetlen pél-
dául a fürdônk vízellátásának biz-
tonsága, vagy épp az intézmé-
nyeink úgynevezett közösségi 
fûtésének fejlesztése szempontjá-
ból. A tervezés elkezdôdött, a szá-
mításokat most végzik a szakem-
berek. Az önkormányzat pályázati 
programot is összeállított már arra, 
hogy a termálenergiát miként lehet 
minél jobban hasznosítani.

– Más megújuló energiaforrás – 
például a napfény, a szél – „munkába 
fogására” is léteznek tervek?

– napkollektorokat helyeztünk 
el több közintézményünk tetôzetén. 
Ezek máris több energiát termelnek 
annál, mint amit reméltünk. Ezt a 
programot folytatni kívánja az ön-
kormányzat. A tervek között szere-
pelt szélerômû létesítése is. Ám ezt 
az irányt a kormány pillanatnyilag 
nem támogatja. Ha ez megváltozik, 
akkor Algyôn vannak kijelölt terü-
letek, például a Tisza túloldalán, 
amelyeket föl tudunk ajánlani hasz-
nosításra a szélerômû létesítésére 
vállalkozók számára.

– Növelni Algyô turisztikai vonz-
erejét! E régi cél valóra váltására 
vannak új ötletek?

– Többféle kezdeményezés is 
született e cél teljesítésére. ilyen 
javaslat az ide betelepülni szándé-
kozó vállalkozó részérôl például a 
madárkert, ami a Szabadidôpark 
közelében gyarapíthatná Algyô 
látványosságait. de szóba jöhet az 
is, hogy a mollal együttmûködés-
ben valamiféle ipartörténeti be-
mutató vagy kalandpark létesüljön 
a két éve üzemen kívül helyezett 
„nagytartályban” és környékén.

 
– A „nagytartály” melletti másik 

veszélyes üzem, a gázpalacktöltô is 

bezár… Ezzel hányra csökkent az al-
gyôiek közelében a katasztrófavédelem 
felügyelete alá is tartozó veszélyeztetô 
üzemek száma?

– Tény, Algyôn február végén 
befejezôdött a gázpalackok töltése. 
de ezeknek a szállítása, illetve a 
palackjavítás még folytatódik. nyár 
közepére szûnik meg ott minden-
féle munka. Akkor jelentik be a 
tulajdonosok a katasztrófavédelmi 
hatóságnak is, hogy – a megfelelô 
karbantartást követôen – bezárt a 
7 hektárnyi területen elhelyezkedô 
üzem, amit új hasznosításra kínál-
nak. így már csak egyetlen, a vasút 
közelében kialakított gáztöltô szá-
mít a lakosságot esetlegesen veszé-
lyeztetô üzemnek.

– Az ürömbe öröm vegyül az úgy-
nevezett veszélyes üzemek számának 
csökkenésével? De a bajba jutott, mun-
kahelyüket elveszítô algyôieknek ho-
gyan segítenek?

– Az éremnek két oldala van. Az 
algyôieket, a lakóházakat esetle-
gesen veszélyeztetô üzemek száma 
csökkent a településünkön, ez ör-
vendetes. Ugyanakkor sajnáljuk 
azokat, köztük különösen a nyug-
díjhoz közel álló embereket, akik 
két éve az úgynevezett „nagytar-
tály”, most pedig a palacktöltô 
üzem bezárása miatt elveszítették 
a munkahelyüket. A munkaügyi 
központ segíti ezeknek az algyôi-
eknek is az átképzését, foglalkoz-
tatását. Az önkormányzat annyit 
tehet és tesz, hogy ösztönzi a mun-
kahelyteremtô vállalkozások le-
telepedését, például ilyen a be-
fektetéseket segítô pénzalap 
elkülönítésével. másik példa, hogy 
a részben önkormányzati tulajdo-
nú ipari parkban már átadták a 
két, háromezernél is nagyobb alap-
területû üzemcsarnokot. Ennek 
benépesítésére már folynak a tár-
gyalások. További tulajdonosok és 
bérlôk számára szabad kapacitás 
még kínálkozik az ipari parkban, 
ahol teljes közmû, és más szolgál-
tatóknál olcsóbb energia áll ren-
delkezésre. Az önkormányzati 
érdekeltségû cégek közül félszáz 
közmunkást alkalmaztunk. Új fej-
lemény, hogy reményeink szerint 
április 15-tôl megtekinthetô, má-

justól indul az egykori „zöld isko-
lában” a varroda.

– Új munkalehetôséget jelent az is, 
hogy a Szabadidôpark konyhája algyôi 
beszállítókat, mezôgazdasági vállal-
kozókat keres?

– legalább ezer mázsa krump-
lira lesz szükség. Tudok olyan 
mezôgazdasági vállalkozókról, 
akik képesek lennének a megnö-
velt kapacitású konyhánk leendô 
igényeit kielégíteni. Sôt: ha kell, 
akkor Algyôn kívüli homokterüle-
teket – például domaszéken, Sán-
dorfalván, esetleg Forráskúton – 
bérelnek, csak hogy termelhessenek 
zöldséget, sárgarépát, burgonyát. 
Az algyôi termôföld ugyanis in-
kább a föld fölötti termést hozó 
növényeknek kedvez.

– Az átképzést, a szemléletformálást 
segíthetik a helyi önképzô programok 
és tanfolyamok – például a könyvtár-
ban, az alkotóházban?

– Önerôs programok ezek: pél-
dául az 50 évnél idôsebbek számí-
tógépes ismeretinek, illetve pályá-
zattal az angol és német nyelvtudás 
javítására. Az önkormányzat tá-
mogatását a helyiségek ingyenes 
rendelkezésre bocsátása jelenti.

– Az idegennyelv tudás azért is fon-
tos, mert Algyô bôvíti a nemzetközi 
kapcsolatait? A Hírmondóban is köz-
zétett hír, hogy Kínából jártak az Al-
kotóházban tojásfestôk; Amerikából 
érkezett vendégek találkoztak itteni 
nyugdíjasokkal és ellátogattak az is-
kolába, az alkotóházba; az iskolában 
önkénteskedett egy dél-afrikai fiatal.

– innovatív kezdeményezések 
jellemzik az iskolát és a többi in-
tézményünket is. Az önkormány-
zat idén viszonozza a németorszá-
gi testvértelepülés küldöttségének 
a látogatását. A száz kilométerre 
élô romániai újváriakat és az al-
gyôieket pedig összekötik a meg-
élhetési és egyéb problémák. mar-
tonoson, az Algyôhöz hasonlatos 
hagyományokat ápoló folyóparti 
településen is hasonló gondokkal 
küszködnek. de összeköt az is, 
hogy egy idôbôl származik a mar-
tonosi és az algyôi alapítólevél.

P. I. 
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Könyvtári hírcsokor
Eladó könyv, DVD. Újabb eladó 
könyvek és dVd-k érkeztek. Az al-
gyôi Könyvtárban régi, illetve ha-
gyaték könyveket, ismeretterjesz-
tô dVd-ket lehet vásárolni 50 
forintos egységáron.

*

Kávéház. A Könyvtári Kávéházak 
idôpontja: 2014. május 10., jú-
nius 7.; július 5., szeptember 6., 
október 4., november 8.. Decem-
ber 6-án mikulás.

*

Új folyóiratok. Az algyôi Könyvtár 
folyóirat állománya 2014-tôl számos 
új címmel gazdagodott, amelyek 
kölcsönözhetôk a Könyvtárban.

Az eddigi folyóiratainkon kívül 
megtekinthetôk és kölcsönözhetôk 

az alábbi folyóiratok: Barikád, 
Cosmopolitan, Elle magyarország, 
Hot!, Kerti Kalendárium, Kreatív 
Ötletek, lakáskultúra, magyar de-
mokrata, magyar Konyha, mici-
mackó magazin, nôk lapja Eskü-
vô, Ötlet mozaik, Príma Konyha 
magazin, Természetbúvár, Tuda-
tos Szülôk, Új Elixír, Vidék íze

*

Az Algyôi Könyvtár elérhetôsé-
gei. Cím: 6750 Algyô, Kastély-
kert u. 63. Telefonszám: 62/517-
170. E-mail: bibl@algyo.hu. Web: 
www.algyokultura.hu. nyitva tar-
tás: hétfôtôl péntekig naponta 
9–12 óra; 13–18 óra között; min-
den hónap elsô szombatján 9–12 
óra között.

Könyvajánló – Leiner Laura: Akkor szakítsunk
leiner laura, szerintem, eddigi 
legviccesebb könyvét írta meg. ol-
vasás közben egyfolytában nevet-
tem! 

A könyvben egy egyáltalán nem 
átlagos szilveszteri buli történetét 
élhetjük meg. ilyen egyedüli ün-

neplést kár lenne kihagyni! Emel-
lett majd összetörik a szíved 
egy-egy szereplô miatt... 

mindenkinek ajánlom ezt a köny-
vet, ami az Algyôi Könyvtárban is 
megtalálható.

Nagy Olga

Családtörténet-kutatás a Könyvtárban
„Történettudás nélkül ki foghatja 
fel tisztán a jelent? S kinek nincs 
múltja, hová ülteti a jövendôt?” - 
kérdezte Hunfalvy Pál.

A nagy érdeklôdésre való tekin-
tettel családtörténeti kutatásokkal 
kapcsolatos klubdélutánt szerve-
zünk a Könyvtárban. A kötetlen 
beszélgetés, tapasztalatcsere, infor-
mációgyûjtés havi rendszerességgel 
is megtartható, ha igény van rá.

Az elsô alkalom: 2014. április 
15. kedd, 16 óra 30 perc. Helyszín: 
Algyôi Könyvtár. Témáink: melyik 
kutatási módot válasszam? Tanul-
ható-e a családfakutatás? Hogyan 
kezdjem a kutatást? Hol találom az 
anyakönyveket? mit tegyek, ha nem 

tudom elolvasni az anyakönyvet? 
Hol találok még forrást a kutatás-
hoz? Hogyan dolgozzam fel az ada-
tokat? miért csak a XViii. század 
elejéig tudunk többnyire vissza-
menni az idôben? miért nem lehet 
az interneten családfát kutatni?

megismerkedhetünk azokkal az 
adatbázisokkal, amelyekben talál-
hatunk adatokat régi algyôi csalá-
dokról, a település egykori elhe-
lyezkedésérôl, tulajdonviszonyokról, 
birtokrendszerrôl. A családtörté-
net-kutatás nem áll csupán száraz 
adatok gyûjtésébôl. Teljességéhez 
hozzá tartoznak az adatokhoz tar-
tozó hajdani eleink ‚mini-történel-
mei’, hiszen nemzetünk történelme 
is ezekbôl tevôdik össze. Tegyük 
tehát ‚élôvé’ mindazokkal a fellel-
hetô ‚emberi’ elemekkel, amelyek-
hez kutatásunk során hozzáférünk.

A klubdélutánt tapasztalt család-
fakutatók vezetik.

Várunk szeretettel mindenkit, 
különösen a helyi családkutatókat!

Könyvtárosok

Ezt kölcsönöztem a Könyvtárból – 
 olvasóink könyvajánlója

Új rovat a Hírmondóban
Áprilistól új rovat által szeretnénk 
megismertetni Algyô lakosságát 
Könyvtárunk kínálatával. Alig telt 
el 3 hónap az évbôl, az Algyôi 
Könyvtár máris több mint 300 va-
donatúj könyvel, dVd-vel gyara-
podott. Természetesen megtalál-
hatóak nálunk az igazi klasszikusok, 
könyvérdekes-
ségek és régi-
ségek is, de az 
újdonságok és 
a bestsellerek 
is szép szám-
mal olvasha-
tók. Valószí-
nûleg ez is 
hozzájárul t 
ahhoz, hogy máig több mint 1240 
fô regisztrált olvasó látogatja az 
algyôiek egyik kedvelt találkozó-
helyét, a Könyvtárat. 

Az új rovatot azzal a céllal indít-
juk el, hogy minél többen kapjanak 
kedvet egy-egy jó könyv elolvasá-
sához. megkértük olvasóinkat, 
hogy írjanak rövid könyvajánlókat 
az Algyôi Könyvtárból kölcsönzött 
és olvasott könyvekbôl. A könyv-
ajánlók alapjául szolgáló doku-
mentumok kivétel nélkül a Könyv-
tárból kölcsönzött könyvek. így, 
ha egy ajánló kedvet csinált a 
könyv elolvasásához, nincs más 
tennivaló, mint besétálni a könyv-
tárba és kikölcsönözni azt.

A beiratkozás mindenkinek in-
gyenes! Nincs dokumentumkorlát, 
nincs éves díj, nincs elôjegyzési díj! 
Ingyenes a könyvtárközi kölcsön-
zés!

 A beiratkozáshoz mindösszesen 
személy igazolvány szükséges. Ha 
a keresett könyvet éppen más már 
kikölcsönözte, ingyenes elôjegy-
zést lehet kérni a könyvekre. A do-
kumentum visszaérkezésekor 
e-mailben vagy telefonon értesít-
jük az olvasót. Ha valami nem 
található meg állományunkban, 
könyvtárközi kéréssel ingyenesen 
megrendeljük a könyvet egy másik 
könyvtárból. A dokumentum visz-
szaküldésének díja is a könyvtárat 
terheli. Éljenek a lehetôséggel, 
kölcsönözzenek az Algyôi Könyv-
tárból!

Teljes állományunk elérhetô és 
kereshetô a honlapunkon: www.
algyokultura.hu

Elsô könyvajánlónk szerzôje Pé-
teri Emma. Egyik kedvenc könyve, 
amely alapján az ajánlót készítet-
te: Charlaine Harris: True Blood 
könyvsorozat, amely 13 magyarul 

megjelent kö-
tetet tartal-
maz: 1. inni és 
élni hagyni; 2. 
Élôhalottak 
dallasban; 3. 
Holtak Klub-
ja; 4. Vérszag; 
5. lidércfény; 
6. Halottnak a 

csók; 7. Hetedik harapás; 8. Por 
és hamu; 9. Vörös telihold; 10. 
Véres tavasz; 11. Véres leszámolás, 
12. Véres csapda; 13. Véres végzet. 
A könyvek kölcsönözhetôek a 
Könyvtárban. Jó olvasást!

A Charlaine Harris 13 könyvébôl 
álló vámpírtörténet, egy fiatal pincér 
lány és testvére történetét írja le. Az 
emberi elfogadásról, a másvilági lé-
nyek, vámpírok, vérfarkasok, alak-
váltók létezésérôl, csatáiról szól. Elénk 
tárul egy olyan világ és életforma, 
amiben ez a két fiatal megpróbál el-
igazodni, élni. Mint kiderül, ôk nem 
is gondolnák, hogy mennyire odatar-
toznak. Mûködhet egy szerelem ember 
és vámpír közt? Egy alakváltó barát-
sága minden nehézséget elvisel? El-
mondani, hogy a történet mirôl szól? 
Nem lehet! El kell olvasni! Lebilincse-
lô, fordulatokban gazdag, csipetnyi 
erotikával fûszerezve. Mindenkinek 
ajánlom, aki bátor elolvasni egy olyan 
könyvsorozatot ahol néha a brutalitás 
is feltûnik. A sok háború és veszteség 
ellenére vajon meglelik a békét és bol-
dogságot? Olvasd el és megtudod!  

A Hírmondó májusi számában 
ismét egy új ajánlót olvashatnak, 
egy magyar írónô tinilányoknak 
szóló könyvérôl. Amennyiben szí-
vesen megosztanák másokkal ked-
venc könyvük tartalmát vagy aján-
lanák azt másoknak, írjanak rövid, 
maximum fél oldalas könyvajánlót 
és küldjék el a bibl@algyo.hu e-ma-
il címre. Ezt elôre is köszönjük 
olvasóinknak!
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Kérik, adják az 1%-t!
Eljött az adóbevallások ideje. idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné az algyôi 
iskola alapítványának, ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
akkor rendelkezô nyilatkozatán 
a következôket adja meg: 

Algyôi Általános Iskola Alapít-
vány adószám: 18457177-1-06.

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszkiadást, 
de nagyon sokat segíthet az Ala-
pítvány munkájában!

Köszönettel az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola tanulói

*

itt az adóbevallás idôszaka, dönte-
nünk kell az adó 1% felajánlásáról.

Kérjük, jövedelmük 1 %-ával 
támogassák a Boldog Gyermek-
kor Alapítványt!

AdóSZÁm: 18464881-1-06
Köszönettel: Boldog gyermek-

kor Alapítvány

*

Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Kör Közhasznú Egyesület kéri 
minden támogatóját, jövedelem-
adójának 1%-ának felajánlásával 
segítse egyesületünket munkájá-
ban és célkitûzéseinek elérésében. 
Az egyesület adószáma: 18207130-
1-06

Az egyesület tagsága nevében is 
köszönettel: Berek Ágota

*

Meghívás az algyôi légpuskás  
lövészversenyre

Az Algyôi lövész Egyesület máso-
dik alkalommal hirdeti meg nyílt 
irányzékú lövész versenyét az elôzô 
évi rendezvény folytatásaként.

A verseny 2014. április 23-tól 
kezdôdik és május 31-ig tart.

A rendezvény ideje alatt az elô-
válogatások és középdöntôt köve-
tôen május 21-én és 24-én a verseny 
döntôire, 31-én pedig az eredmény-
hirdetésre és a díjak átadására ké-
szülünk.

Az elôválogatások és a közép-
döntôk április 23., 26., május 7., 
10., 14., 17. napokon esedékesek.

A versenyen 12 éves kortól részt 
vehet bárki, aki kitölti nevezési 
lapját és teljesíti a részvétel alap-
feltételeit és indul egyéniben vagy 
csapatban. Csapatként legalább 
három fôvel a korhatáron belül 
akár vegyes felállással.

Két korosztály – a 12-tôl 18 éve-
sig és az e feletti korúak – vehet 
részt. A legfontosabb, hogy biz-
tonságos körülmények között, fel-
ügyelet mellett történik a lövészet, 
kizárólag 7,5 joule kategóriákban, 
akár saját puskával is.

A verseny elôkészítése és folya-
matos rendezése az Algyô Kastély-
kert utca 44 szám alatti KÖZÖS-
SÉgi lÔTÉrEn történik.

A nevezés díjtalan.

Elsô körben a résztvevôknek 
a lôtéren lévô 5 alakos bukó célon 
legalább 10 lövésbôl kell mind 
az öt célt leküzdeni. Ezt követôen 
körkörös céltáblán, 3 próbalövést 
követôen, ismét 10 (azonban 2x5 
-ös ) lôképpel 70 köregységet kell 
elérni, hogy a versenyzô a döntô-
be kerüljön. A döntôben 5 próba-
lövés után ismételten 2x5 lövést 
kell leadni cserélt táblákra. E lö-
vések eredményeinek összesítésé-
bôl állapítjuk meg a helyezések 
sorrendjét, hirdetünk helyezéseket 
és nevezzük meg az ez évi bajno-
kot. Azonos eredmény esetén 3x5 
sorozattal döntjük el, ki kaphatja 
a legeredményesebb versenyzôjé-
nek járó kupát.

A pálya adottságaira tekintettel 
a lövéseket álló testhelyzetben a ki-
alakított lôállásokból lehet leadni, 
külsô támaszték és a versenyzésre 
alkalmas külön irányzást segítô 
eszközök nélkül, mindenkinek 
azonos feltételeket biztosítva. 

Egyesületünk tagjai örömmel és 
segítôkészen várják a jelentkezô-
ket. Valamennyiüknek sikeres ver-
senyzést és jó eredményt kívánunk! 

További információ: Tóth Árpád, 
az Algyôi lövész Egyesület elnöke, 
elérhetôsége: +36 30 473-4803 vagy 
az algyoiloveszegyesulet@gmail.com.

A Gyevi Art Kulturális Egyesület mind a négy mû-
vészeti csoportja – a Parlando Énekegyüttes, a Toll-
forgatók Köre, az Alkotók Köre és a Zsibongó Néptánc-
csoport – ismételten köszönetet mond mindazoknak, 
akik az elmúlt évben is felajánlották személyi jövedelem-
adójuk 1%-át, ezzel segítve mûködésünket.

Az Egyesület ez évben is szívesen fogadja és kéri felajánlásukat, 
támogatásukat�

Nevünk: GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
Adószámunk: 18469927-1-06

Köszönettel: ménesi lajosné, a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
elnöke

„Algyô, az én falum”
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô napja alkalmából két kate-
góriában ismét meghirdeti az 
„Algyô, az én falum” pályázatát, 
melyben Algyôhöz kapcsolódó írá-
sokat és alkotásokat várnak.

Az irodalmi alkotások (vers, 
próza, mese, visszaemlékezés) ka-
tegóriában 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 kézmûves alkotások (rajz, fest-
mény, kép, üvegfestés, varrás, fa-
faragás, szövés, fonás, kerámia, 
tûzzománc) kategóriában bárki 
benevezhet 1 alkotással. Az elbí-
rálásnál elônyben részesülnek a 

természetes anyagokból készült 
mûvek.

díjazás: i. díj 5000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag, ii. díj 
4000 Ft értékû kézmûves ajándék-
csomag, iii. díj 3000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag.

mindkét pályázat 2014. szep-
tember 15-ig folyamatosan be-
küldhetô az alábbi e-mail címekre: 
bibl@algyo.hu; mjuszti@gmail.com, 
vagy postai úton: Algyôi Könyvtár 
6750 Algyô, Kastélykert u. 63., ill. 
ménesi lajosné 6753 Szeged, Éva 
u. 14.

Az eredményhirdetés és a pálya-
munkák kiállítása október elsô 
felében lesz.

GYAKE Tollforgatók Köre

Egészségnap a Könyvtárban  
– Viszlát, tavaszi fáradság!

Április 5-e az egészség, a meg-
újulás jegyében telt a Könyvtár-
ban! Az Ezerjó Egyesület egész-
séges, természetes alapanyagokból 
készült és nagyon finom sütemé-
nyekkel várta a látogatókat, vala-
mint többféle teát is kóstolhattunk, 
amelyeket az egyesület tagjai saját 
termesztésû gyógynövényekbôl 
készítettek. A Víz Világnapjára 
emlékezve nagy hangsúlyt fektet-
tünk az egészséges, tiszta ivóvízre. 
Horváth nándorné közremûkö-
désével az Ökonet és Biocom 
cégek által gyártott víztisztító be-
rendezéseket ismertük meg, vala-

mint az általuk megtisztított vízzel 
frissíthettük magunkat. megtud-
tuk, hogy milyen energetizáló ha-
tása van a lúgos, a hidrogénes és 
a lourdes-i víznek. Ezekkel a tisz-
tított vizekkel búcsút mondhatunk 
a tavaszi fáradságnak! A vércsepp 
analízis segítségével pedig meg-
tudtuk, hol van a szervezetünknek 
szüksége egy kis támogatásra, fel-
színre kerültek lappangó betegsé-
gek és megoldást is találtunk rájuk.

Köszönjük a résztvevônek a lel-
kes támogatást!

Könyvtárosok



14 2 0 1 4 .  á p r i l i s  •  H í r m o n d óH i r d e t é s e k

Babesiosis
A babesiosis egy egysejtû parazita 
(véglény) által okozott betegség, 
melyet egy ízeltlábú parazita, a kul-
lancs (dermacentor reticulatus) 
terjeszt. A páradús, folyó menti 
zöldövezeteket kedveli, Algyô és 
környéke tehát ideális élôhely szá-
mára. nemcsak tavasztól ôszig, 
hanem egész évben aktívak, sok 
esetet kezeltünk már babesiosis 
tüneteivel kutyát december és ja-
nuár hónapokban is. 

nemcsak a kifejlett kullancs-
egyedek terjesztik a betegséget 
okozó parazitát, hanem azok lárvái 
is. Ezek pedig, méretükbôl adó-
dóan (0,3–0,6 mm!) láthatatlanok 
a szemnek, még ha meg is szívják 
magukat, nem nônek meg. Ezért 
nem bízhatunk kedvencünk át-
bogarászásában.

A bôrbe kapaszkodó kullancs 
nyálmirigyébôl kerül a véglény 
a véráramba, ahol a vörösvérteste-
ken belül élôsködik és szaporodik, 
ezzel egyre több vérsejtet elpusz-
títva. A vörösvértestek megfogyat-
kozása a szervezet általános el-
gyengüléséhez és halálához vezet. 
Az elpusztult vérsejtekbôl a „fes-
tékanyagot” a vese próbálja eltá-
volítani, ami a vese leterheléséhez, 
károsodásához vezethet.

Feltûnhet a gazdinak, hogy ked-
vence vizeletének a színe barnább, 
mint egyébként. de ez a tünet 
gyakran hiányzik, vagy már csak 
késôn mutatkozik. Vezetô tünet 
a bágyadtság, étvágytalanság, néha 
sárgaság és hányás, de ezek hiá-
nyozhatnak. Ha kedvencünket 
nem vizsgáltatjuk meg idôben, 
könnyen lehet, hogy már csak 
késôn diagnosztizálható a beteg-
ség, és nem tudják ôt megmente-

ni. A kezelés az eset súlyosságától 
függ, de a babesia elleni ható-
anyagot tartalmazó gyógyszert 
(figyelem: ez nEm kullancs elleni 
oltás) mindenképp meg kell kap-
nia az állatnak, de ez önmagában 
nem mindig elegendô.

A legtökéletesebb amit Ön tehet, 
hogy megfelelôen védekezik a kul-
lancsok ellen, illetve ha a tünetek 
bármelyikét is tapasztalja, minél 
hamarabb állatorvoshoz fordul, 
mert itt tényleg csak napokról, sôt 
órákról beszélünk a betegség ki-
menetelét és szövôdményeit tekint-
ve. Sajnos a piacon rengeteg ké-
szítmény kapható, ezek nagy része 
nem váltja be a hozzáfûzött remé-
nyeket!

Ha a betegséget már diagnosz-
tizálták és kezelték, akkor kiemel-
ten fontos a vese funkcióképességét 
célzó laborvizsgálatok elvégzése. 

Sajnos a fertôzésen átesett egye-
dek közel 50%-a idült veseelégte-
lenségben pusztul el 3 éven belül!

Állatorvosi rendelô, Algyô Kas-
télykert u. 16. – Szögedi ló- és 
kisállatambulancia, Dr. Csomor 
Sándor Róbert

Mindennemû üvegezési  
munkát, biztosító felé  

elszámolható számlával,  
rövid határidôvel vállalok.

Asztalosmunkát, javítást, 
képkeretezést rendelje 
meg helyben, Algyôn.

Pálföldi Márton
tel.: 06-30-260-85-87

Cím: 6750 Algyô.
Bácska u. 24.

EBÉDSZÁLLÍTÁS
Rendôrségi konyháról

700 Ft/nap/adag

3500 Ft/hét

Ételeink házias jellegûek, friss 

alapanyagból készülnek�

Telefonszám:

06-70/389-2123

www.ebedszallita.segitek.hu

60–80 kg-os  
süld�k eladók!

Érdekl�dni lehet  
Kosárfonó u. 26.

Telefonszám:  

267-102

„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

Dr. Major József
JogoSUlT  

ÁllATorVoS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

Gurulóállvány  
BérBeAdó!

festést, mázolást,  
gipszkartonozást,  

külsô és belsô  
hôszigetelést vállalok.

érdeklôdni  
a 06-30/987-4060-as 

telefonszámon.

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

Sz & Gy Kft.
K ö z m û t e r v e z ô  I r o d a

gáz • víz • szennyvíz bekötések 

belsô gázellátási tervek

készítése

Cím: 6750 algyô, Bartók B. u. 53.

telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62
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Színes Tavasz az Egészség Kuckóban!
Újdonságaink:

•   tavaszi lakásdekoráció – ablakdíszek, kopogtatók, tavaszi 
girlandok

•   húsvéti ünnepi kellékek – tojások, asztaldíszek, 
porcelánfigurák, szalagok, csomagolóanyagok, szalvéták

•   tavaszi kreatív hobby – hungarocel tojások, kifestõk, tollak, 
akril festékek, tojásmatricák, tojásfestõ kellékek

•  papír írószer

•   bioreform élelmiszer

•   tavaszi tisztító-méregtelenítõ 
készítmények

Nyitva tartás:  
h.–p.: 8–12 • 14–17 • szo.: 9–12

Megtalál bennünket  
a COOP üzletházban

Szeretettel várja új és régi 
vendégeit az Európa Pékség! 
Minden nap friss pékáruval és 
kenyérrel találkozhat a Fazekas 
u. 51 szám alatti új pékségben.

Árukínálatunk:
Zsemle  

(vizes zsemle, zsemle vekni, 
szezámmagos zsemle, rozsos 
zsemle) 20 Ft

Sajtos pogácsa 70 Ft
Kifli (sós-vajas , vajas) 70 Ft
Perec 70 Ft
Sós rúd és sajtos rúd 70 Ft
Sós kocka 70 Ft
Cukros kifli 150 Ft
Fonott kalács 0,20 kg 150 Ft
Sajat-sonkás croissant 180 Ft
Hajó  

(mustáros-virslis, ketchu-
pos-virslis, mexikói, baconos)
 180 Ft

Virslis csavart 180 Ft
Pizzás csiga 180 Ft
Pizzás táska 180 Ft
mogyorókrémes  

(kifli, bukta,croissant) 180 Ft
Bukta  

(túrós, meggyes) 180 Ft
Szív  

(meggyes, almás, túrós) 180 Ft
Csiga  

(meggyes, almás, túrós) 180 Ft
Kalács, tekercs  

(mákos, diós, kakaós) 180 Ft
Kakaós csiga 180 Ft
Pizza szelet (sonka+kukorica, 

bacon, sonka+gomba+ku-
korica) 300 Ft

Egész pizza  
(sonka+kukorica, sonka+gom-
ba+kukorica, bacon) 330 Ft

Burek  
(almás , meggyes) 350 Ft

Burek  
(húsos, sonka+gomba) 500 Ft

Burek  
(sós túrós) 400 Ft

Fehér kenyér 1kg 250 Ft
Fehér kenyér 0,5 kg 150 Ft
rozsos kenyér 0,5 kg 270 Ft
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Svédmasszázs
Miért kellene megtanulnia együtt élni a fájdalommal?

A fájdalom nem betegség, hanem jelzés.
Mire jó a svédmasszázs?
Stresszoldás, görcsoldás, paralysis, fájdalomcsillapítás, rehabilitáció, 
keringési zavarok, lumbágó, isiász, discopathiák, végtagödéma, mozgás-
beszûkülések kezelése stb.
Ezen felül még vállalok mézes masszázst, köpölyözést (narancsbôr 
eltávolító kezelést) és szivárvány masszázst..

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

Bakó Bernadett • Okleveles gyógymasszôr
Tel.:+36 20/987-49-79 • E-mail: bako.berni.3@facebook.com

7 hetes német juhász 
kiskutyák eladók.

Ár.: 25 000 Ft.

Telefonszám:
06-70/291-4051

Cím: Algyô, Géza u. 10.

AutoGarden

Autókölcsönzés- Béreljen minôséget!
• 5 és 9 fôs kisbuszainkat számos EXTRÁVAL, KLÍMÁVAL ajánljuk!
• Autóinkat ASSZISZTANSZ BIZTOSÍTÁS védi!
•  Tartós bérlés esetén JELENTÔS KEDVEZMÉNYEKET biztosítunk!
• Jelentkezzen és elkészítjük az ÖN EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT.
• Autóbeszámítás kortól, állapottól, típustól függetlenül!
•  Autóinkat MÁRKASZALONBAN, ELÔZETES ÁLLAPOTFEL-

MÉRÉS, SZERVIZELÉS után értékesítjük!

LÁTOGASSON EL KERESKEDÉSÜNKBE, hiszen több mint 80 darabból álló, 
folyamatosan FRISSÜLÔ AUTÓPARKUNKBÓL válogathatnak!

NONSTOP AUTÓMENTÉS BELFÖLDÖN!
Egyes autóinkra AJÁNDÉK ÁTÍRÁST vállalunk!

Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!

Elérhetôség: Szeged, Algyôi út 61
Tel.: +36 70 43-19-429 • +36 70 63-22-600

Web: www.autogarden.hu
Nyitva tartás: h.–p.: 8–17 óráig; szo.–vas.: 8–12 óráigHóvirágVirágüzlet

Anyák napjára,  
ballagásra elôrendelést 
csokorra felveszünk!

Balkonláda beültetést 
vállalunk!

Tel.: 20/501-4100
Cím: Téglás u. 61.

Id�pontja:
I.  turnus: 2014. július 7–11.
II.  turnus: 2014. július 14–18.

Helyszín: 
Szeged, Osztrovszky utca 5.  

(Luther ház – zárt udvar 
sportpályákkal, füves területtel, 
homokozóval).

Minden nap reggel 7-t�l 17 óráig.

Jelentkezés: 
május 12–május 16. 9–17 óráig
június 9–június 13. 9–17 óráig

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Táborvezet�k: 
Gégény Gáborné, Görbe Tünde,  
Frankné Prosek Éva

A tábor várható programjai:
•  foci-, röplabda-, ping-pong  

és kosárlabda bajnokság
•  kézm�veskedés, társasjátékok
•  sportfoglalkozások
•  kincskeres�vetélked�
•  aszfaltrajz verseny
•  vadaspark
•  mozi 
•  könyvtári- és múzeumpedagógiai  

foglalkozás
•  játszótér fagyizással J

Részvételi díj: 
13 000 Ft/f�, amely az étkezési 
költségeket és a programok árát  
tartalmazza. 
(A Vadaspark látogatása pro-
gramhoz vonaljegy vagy bérlet 
szükséges.)

Érdekl�dni lehet  
a jatsszunktabort@gmail.com  

címen.

Játsszunk tábort!
6–12 éves gyerekeknek

Jelentkezni a részvételi díj 
befizetésével lehet!
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Zsebtolvajlások, alkalmi lopások
A jô idô beköszöntével számítani 
lehet, hogy megszaporodhat az al-
kalmi, illetôleg a besurranásos 
lopások száma. Az idôjárási fron-
tok gyors váltakozása, a vásárlással 
járó figyelemkoncentráció, a sza-
badidôhöz kapcsolódó felszaba-
dultabb magatartásformák a külsô 
ingerekkel szemben figyelmetle-
nebbé tehetnek bennünket. A bûn-
elkövetôkkel szemben senki sincs 
biztonságban. Ezen személyek - 
sajnos a rendôrségi statisztikai 
adatok is ezt támasztják alá - gyak-
ran találnak alkalmat jogsértô 
szándékuk megvalósítására.

Az alkalmi tolvajok, zsebtolvaj ok 
a kínálkozó lehetôségeket igyekez-
nek kihasználni. ilyen lehet a külsô 
zsebben elhelyezett telefon, pénz-
tárca, a hanyagul hátunkra vetett, 
esetlegesen nyitva hagyott táska, 

a szórakozóhely asztalán, széken 
hagyott kabát, mobiltelefon stb.

Vagyontárgyainkra. iratainkra 
igyekezzünk minden helyzetben 
fokozottan ügyelni! A pénztárcát, 
iratot, telefont ellenôrizhetô, biz-
tonságos helyre tegyük (például: 
kabát belsô zsebébe, olyan zárt 
táskába, melyet a kézre tudunk 
erôsíteni, vagy ruházat alatt nyak-
ba akasztott, illetve elôl hordott 
táskába). Ha forgalmas helyen, 
hosszabb idôn keresztül gyanúsan 
viselkedô személyt látunk magunk 
mellett, tekintsük azt figyelmez-
tetésnek, és legyünk fokozottan 
óvatosak! ne hagyjuk ôrizetlenül 
a bevásárlókocsira helyezett tás-
kánkat, kabátunkat, mert a vásár-
lás ideje alatt a tolvajok néhány 
másodperc alatt eltulajdoníthatják 
azokat. Hasonlóan járjunk el a szó-

rakozóhelyeken is, hisz az ilyen 
jellegû bûncselekményeknél a tény-
leges kárérték mellett plusz kiadás-
ként jelentkezhet az iratok beszer-
zésére fordított pénz és idô.

A gépjármû sem megbízható 
tároló. Semmilyen értéket, csoma-
got ne hagyjunk látható helyen, 
és lehetôleg megfelelôen bizton-
ságos, ôrzött parkolót vegyünk 
igénybe. Bankkártyát vagy mobil-
telefont eltulajdonítás esetén azon-
nal tiltassunk le, gépkocsi- vagy 
lakáskulcs ellopása esetén ajánlott 
a zárcsere.

Amennyiben otthon tartózko-
dunk, napközben is zárjuk be a be-
járati ajtót, hisz az illetéktelen 
behatoló észrevétlenül veheti ma-
gához a különféle értékeket.

Szellôztetésnél – különösen 
földszinti lakások, magánházak 

esetében – is legyünk körültekin-
tôek. ne feledjük, a szúnyogháló 
megléte nem jelent semmilyen 
védelmet. A nyitott nyílászáró 
mágnesként vonzza a tolvajokat. 
Amennyiben bûncselekmény ál-
dozatává válik, haladéktalanul 
hívja a 107-es vagy a 112-es segély-
hívót.

EgÉSZ ÉVBEn AZ ÖnÖK BiZ-
TonSÁgA ÉrdEKÉBEn! 

Csongrád megyei rendôr-fô-
kapitányság Bûnmegelôzési osz-
tály rendôrségi segélyhívó; 107 
Központi segélyhívó: 112 TElE-
FonTAnÚ: 06/80/555-11, e-ma-
il: barka@csongrad.police.hu Cím: 
6722 Szeged, Kossuth l. sgt. 
22–24. 6701 Szeged Pf.: 411 Te-
lefonszám: 62/562-410; 62/562-
400/11-65 Fax: 62/562-400 

Természetes gyógymódok alkalmazása  
a várandósság ideje alatt 

A kismama életének eddigi dön-
tései szûkebb és tágabb környeze-
tében csak saját magát érintették, 
ezután már minden döntése a leg-
elsô pillanattól kezdve a gyerme-
két is érinteni fogja. 

Az elsô három hónapban elô-
forduló problémák 

A változást jelzô legelsô tünet az 
émelygés és a hányinger, ami a 
hormonális változások természetes 
következménye. Ha túl erôsen je-
lentkezik, még átmeneti súlycsök-
kenéshez is vezethet, azonban több-
nyire a 12. hétre elmúlik. Ebben 
az idôszakban még lehetôség van 
arra, hogy a várandós szervezete 
megszabaduljon a felhalmozódott 
méreganyagoktól, amelyek a szop-
tatás során az anyatejbe átkerülve 
megterhelnék az újszülöttet.

Ôsrégi és jól bevált módszer 
émelygés és hányinger esetén az 
illóolajok alkalmazása. Szagpróbával 
érdemes kiválasztani a legjobb ha-
tásút a következôk közül: bergamott, 
mandarin, grépfrút, borsmenta, 
citrom. Ezeket az esszenciákat aro-
malámpába és fürdôvízbe is tehet-
jük. A lazító fürdô és a zenehallgatás 
önmagában is segít. A borsmenta tea 
is nagyon hatásosan csökkenti a 
hányingert, nyugtatja az irritált 

gyomrot, de csak akkor alkalmaz-
ható, ha homeopátiás gyógyszert 
nem szed a kismama. A gyömbér 
tudvalevôleg a gyomor doktora, és 
a terhességi hányás ellen is bizonyí-
tottan hatásos, de körültekintôen 
kell alkalmazni. Kapható kapszulás 
formában is, de készíthetünk belô-
le teát is. gyömbérporból fél teás-
kanálnyit tegyünk egy csésze (2,5 
dl) forró vízbe, hagyjuk 5 percig 
ázni, majd szûrjük le. Egyenletesen 
elosztva a mennyiséget kortyonként 
igyuk. naponta max. 2–3 csésze 
fogyasztása ajánlott az így készült 
gyömbérteából. Friss gyömbérbôl 
hasonlóképpen készíthetünk teát. 
Ebben az esetben 5 vékony szelet 
gyömbért forrázzunk le és hagyjuk 
10 percig állni, majd szûrjük.

Sokaknak csökkenti a reggeli 
émelygését, ha felkelés elôtt el-
rágcsálnak egy szelet száraz kenyeret 
vagy zsemlét, esetleg elkortyolgat-
nak egy pohár tejet. Egy szelet citrom 
nyalogatása is könnyíthet a kelle-
metlenségen. 

(Ez a cikk teljes terjedelmében el-
olvasható a Várandósság természetesen 
címû írásból, amely megjelent a Ter-
mészetgyógyászati Magazin 2014. 
márciusi számában.)

Berek Ágota

A medvehagyma és a gyöngyvirág
Az egyik ismerôsöm elmesélte, 
hogy fél medvehagymát venni a 
piacon, mert azt hallotta, hogy 
volt, aki mérgezést kapott tôle.

Valóban az elmúlt év tavaszán 
felröppent egy hír, valaki a gyöngy-
virág levelét fogyasztotta medve-
hagymaként és belehalt. A hír ezek 
szerint nem enyészett el, itt lebeg 
körülöttünk bizonytalanságot és 
félelmet keltve.

már jó ideje csupa jót hallunk 
a medvehagymáról, és mindez 
igaz. Vitaminforrás, tisztító hatású, 
antimikrobális hatású (véd a víru-
sok, baktériumok, gombák ellen) 
stb.

Kár lenne mindezen jóról le-
mondanunk, ha tudjuk, hogy pon-

tosan felismerjük, és még véletlenül 
sem keverjük össze a mérgezônek 
tartott gyönygyvirág levelével.

olyan feltûnô a különbség a 
kettô között, hogy csodálkozom, 
hogy egyáltalán felmerül az össze-
keverésük lehetôsége.

nézzük a legfeltûnôbbet. A szag, 
szebben az illat. A gyönygvirág 
leveléé semmilyen, a medvehagy-
máé nagyon is feltûnô, úgy is 
mondhatnám fokhagymás beüté-
sû hagymaillatú.

A másik: a medvehagyma leve-
lei jóval korábban elôbújnak, már 
jól kifejlettek, amikor a gyöngy-
virág „összesodort”(ez is feltûnô 
különbség) levelei elôbukkannak.

ALGYÔ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKGYÓGYTORNÁSZT 
ALKALMAZNA, A KÖVETKEZÔ FELTÉTELEKKEL:

Szakirányú végzettség • Szakmai gyakorlat • Feladatellátás rugalmas 
idôbeosztással • Díjazás számla ellenében. 

Jelentkezéseket a következô email címre kérjük 
2014� 04� 17-ig (csütörtökig): pm@algyo�hu
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DR� KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig�

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások 
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés, 

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás�

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

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

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon�
fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô eltávolítás 

• fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel  
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

GYEVI PATIKA
algyõ, Egészségház u. 42., telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra�

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges�

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk�
• Ingyenes vérnyomásmérés�

TÖRÖKNÉ DR� KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:

Április 07-tôl 11-ig 7:30-tól 12:00 óráig�
Április 14-tôl 18-ig 12:30-tól 16:30-ig�
Április 22-tôl 25-ig 7:30-tól 12:00-ig�

Április 28-tól 30-ig 12:30-tól 16:30-ig�
Május 05-tôl 10-ig 7:30-tól 12:00-ig�
Május 12-tôl 16-ig 12:30-tól 16:30-ig�

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GYERMEK ÉS FELNÔTT  
KÖZPONTI SÜRGÔSSÉGI 

ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.

Kossuth Lajos sgt�15–17� (bejárat a Szilágyi u� felôl)�

Telefon: 62/433-104 

NÉHÁNy FONTOS TElEFONSZÁM

MenTôk: 104 • TûzolTóság: 105
RENDÔRSÉG: 107

LAKATOS ALBERTNÉ  
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDElÉSE MINDEN HÉTEN
hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután);

kedden, csütörtökön, pénteken 07:30 órától 11:30 óráig (délelôtt)�

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

DR� BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig

Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

Április 7-tôl 11-ig 12:30-tól 16:30-ig�
Április 14-tôl 18-ig 08:00-tól 12:00 ig�
Április 22-tôl 25-ig 12:30-tól 16:30-ig�
Április 28-tól 30-ig 08:00-tól 12:00-ig�
Május 05-tôl 10-ig 12:30-tól 16:30-ig�
Május 12-tôl 16-ig 08:00-tól 12:00-ig�

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN::  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ElÉRHETôSÉGE

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. 

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán,  

csütörtökön 15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA: szo. 8-tól 12 • vas. 8-tól 11 óráig.

Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.  
(Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.)

Telefonszám: 06-30/477-91-32
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Algyôi jellegzetességeket vár a Tájház
Kedves Algyôiek!

Az idei év egyik jelentôs eseménye 
lesz a megújult Tájház megnyitó-
ja a Szent Anna napi búcsú nap-
ján. A szentendrei Szabadtéri nép-
rajzi múzeum néprajzkutatójaként 
azt a megtisztelô feladatot kaptam, 
hogy szakmai vezetésemmel újul-
jon meg a tájház. nagy öröm ez 
számomra, hosszú évek óta figye-
lem a falu sorsát, szeged-alsóvá-
rosi születésû lévén magam is 
a „szögedi nemzet” tagja vagyok, 
nagyszüleim révén ismerem ha-
gyományait. A felújításban Buzás 
Miklós, a Szabadtéri néprajzi mú-
zeum fôépítésze és Deme Ágnes, 
a tájház néprajzos végzettségû 
munkatársa vesz részt.

Célunk az, hogy a megújult tájház 
hûen közvetítse a látogatók felé az algyôi 
hagyományokat; mind az olajbányászat 
elôtti idôszakot, mind az azt követô idô-
szakot. Nagyon fontosnak érezzük, hogy 
a kiállításban olyan elemek legyenek, 
melyek a gyerekek számára is élvezhe-
tôvé teszik a látottakat (játékok, filmek, 
fényképek). Bemutatjuk a Tisza jelen-
tôségét Algyô életében, továbbá tervezzük 
az 1940–50-es éveket, illetve az 1970-
es éveket bemutató enteriôrök (szoba, 
konyha) elkészítését.

Ebben kérjük az Önök segítsé-
gét, hiszen csak az Önök közre-
mûködésével tudunk hiteles képet 
nyújtani az ideérkezôknek. Kér-
jük, ha vannak az Önök tulajdo-

nában olyan tárgyak, amikre már 
nincs szükségük, de jellegzetes 
elemei lehetnek egy szobának 
vagy konyhának (legyen az bútor, 
ágy, textília, gyerekjáték, televí-
zió stb.), keressen meg bennünket 
e-mailben vagy telefonon! ilyen 
tárgyak közül már a Tájház birto-
kában van a 1940-es évekbôl pél-
dául: ágy, karospad, fiókos sublót, 
szekrény, asztal, szék, fali tükör, 
karnis, mosdóállvány. A 1970-es 
évekbôl való tárgyak: szekrénysor, 
karos fotel, puff vagy hokedli, do-
hányzó asztal, ágy vagy kihúzható 
rekamié, karnis, tv, televízió-asztal, 
gyerek íróasztal, gyerek ágy, fali 
polc, konyhaszekrény, szétnyitha-
tó asztal vagy mosogató, hokedli, 
palackos gáztûzhely, hûtôszek-
rény, fatüzelésû bojler, kád, mos-
dókagyló, csap.

Ha ôriz régi fényképet, levelet 
vagy más iratot, azokat szeret-
nénk lemásolni, így ôrizzük meg 
azokat a közösség és a következô 
generációk számára.

Elérhetôségem: vasserika@gmail.
com

deme Ágnes elérhetôsége: agi.
deme@gmail.com, 06 70-77-50-126.
A segítségüket elôre is köszönjük, 
és bízunk benne, hogy közös mun-
kánk eredményeként olyan tájház 
jön létre, mely mindenki örömére 
szolgál.

Tisztelettel: Dr. Vass Erika

Népszínházi bemutató:  
A rút kiskacsa

2014. április 25-én, péntek este 
7 órakor a Falunapok nyitánya-
ként a móra Ferenc népszínház 
Karácsony Benô A rút kiskacsa 
címû vígjátékát mutatja be a Falu-
ház színháztermében.

Ezt a – Tót H. Zsolt szavaival élve 
– „melegséget és kedves szertelen-
séget árasztó” mûvet Kátó Sándor 
rendezte. A szereposztás a követ-
kezô: Alfréd / Dubecz György; Julis 
/ Szabó Szilvia; Elnök / Bera Sándor; 
Klotild / R. Nagy Mária; mariann / 
Simonits Andrea; Szerkesztô / Kátó 
Sándor; Kovács / Ádok Róbert; olga 
/ Pál Anita; istván / Varga János; 
Titkár / Vidovenyecz János; A herceg 
/ Kothencz Tibor; Balogh gusztáv / 
Cseszkó Mihály; londíner / Csenki 
József; Zenészek / Süli Tibor, Bakó 
Ferenc, Fodor László.

A színmû szerzôje, Karácsony 
Benô 1888-ban született gyulafe-
hérváron. Elsô írásai a gyulafe-
hérvári Hírlap hasábjain láttak 
napvilágot 1908-ban. ismertté 
1920-ban, a kolozsvári napkelet-
ben megjelent dinnyebefôtt címû 
novellájával vált. Az Erdélyi Heli-
kon megalakulásánál ugyan nem 
volt jelen, de igen korán csatlako-
zott az 1926-ban, báró Kemény 
János által kezdeményezett, kor-
szakos jelentôségû irodalmi kö-
zösséghez, annak évenként meg-
rendezett marosvécsi találkozóin 
1942-ig részt vett. Elsô kötetét 
az Erdélyi Könyvbarátok Társasá-
ga adta ki, ám a következôket már 
rendre a Helikonhoz kötôdô Er-
délyi Szépmíves Céh jelentette 
meg. Annak ellenére, hogy Kará-
csony nem tartozott egyik uralko-
dó szellemi-irodalmi irányvonal-
hoz sem, következésképpen nem 
lehetett besorolni a kánonokba, 
mégis olyan meghatározó, jeles 
személyek fogadták közeli barát-
ságukba, mint Kós Károly, dsida 

Jenô, nyírô József, Bánffy miklós, 
Kemény János, reményik Sándor, 
Szentimrei Jenô, molter Károly, 
vagy éppen makkai Sándor, mert 
fölismerték benne a közülük valót: 
a tehetséges, elhivatott alkotó em-
bert. 

Sajnos, ennek az alkotó ember-
nek tragikus sors jutott osztály-
részül. noha családja még a szá-
zadfordulón katolizált, ô maga 
katolikus iskolákat végzett, 1944-
ben zsidó származása miatt el-
hurcolták, a halál Auschwitzban 
érte. Ugyanabban az esztendôben, 
amelyikben a felesége elhunyt 
az ôrültek házában, a fia pedig 
Budapesten, egy sortûz nyomán...

németh lászló írja róla: „Egé-
szen társtalan a magyar irodalom-
ban ez a szeszélyesen csapkodó, 
zilált, mindig váratlan fordulatos 
hang, a gunyorosságnak, az egy-
kettôre könnyekig szökô megin-
dulásnak, az intuitív sziporkázás-
nak ez az állandó egzaltáltsága, 
amely akarva, nem akarva elra-
gadja az embert.” „Karácsony 
Benô különutas, kívülálló, csak 
a saját maga útját járó író volt 
– olvashatjuk Fekete Vince sorait 
a Székelyföld 2014. márciusi szá-
mában –, aki nem tartozott a kor-
igényt kiszolgáló »historizálók« 
közé, sem a nagy történelmi té-
mákat óriási tablókban, vastag re-
gényekben felfestôk közé, sem 
a síró-kacagtató, feleselô tündéri 
realizmust mûvelô székelyek közé 
sem. Ahová ô tartozott, ott csak 
egyedül ô volt.” MFN

Fôzôverseny „sztárszakáccsal” a Falunapokon
idén is meghirdetik a hagyományos 
fôzôversenyt a Falunapokon. A zsûri 
elnöke: Benke László mesterszakács.

Három kategóriában várják a 
nevezéseket a Faluházban szemé-

lyesen vagy a faluhaz@algyoktv.
net e-mailen – hallé, sült hal, 
egyéb étel. 

Jelentkezési határidô: 2014. áp-
rilis 22.

Wemsical szülinap és Büfé nyitóbuli
A Wemsical ifjúsági és Kul-
turális Egyesület idén ün-
nepli fennállásának 10. 
évfordulóját. Ebbôl az 
alkalomból szeretettel 
várunk minden érdek-
lôdôt, különösen Algyô 
fiataljait 2014. április 18-
án, pénteken 19 órára az Algyôi 

Faluházba, ahol bemutat-
juk az elmúlt éveket 

összefoglaló kisfilmet, 
továbbá jó hangulatot 
és élô zenét is biztosí-
tunk.

Ez az alkalom egyben 
a Faluház megújult büfé-

jének nyitórendezvénye is lesz, 
ahol gin & tonic 1-et fizet 2-t kap 
akció és koktélkínálat mellett kéz-
zel gyúrt tésztából sütött pizzát 
kóstolhatnak a jelenlévôk.
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Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán�
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Herczeg József,  
Harcsás Gizella, Karsai lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, 
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�

M i ?  H o l ?  M i k o r ?

Játékos, vidám vetélkedô a Falunapokon
A Faluház játékos vetélkedôt hirdet 
maximum 7–8 fôs csapatok részére. 
A versengés április 26-án (szomba-
ton) délelôtt 11 órától délután 1 óráig 
zajlik majd a falunapon! A vetélkedôt 

az Animal Cannibals tagjai vezetik, 
a fôdíj egy hordó bor. Jelentkezni 
április 11-ig lehet a Faluházban, 
a 62/517-173-as telefonszámon vagy 
a faluhaz@algyoktv.net e-mail címen. 

Áprilisi–MÁjus ElEji rENDEZVÉNYNApTÁr
Április 10. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II� csoport�
Április 10. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II� csoport�
Április 11. (péntek) 10 órától 19 óráig – Algyôi Versünnep a Faluházban�
Április 11. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban�
Április 11. (péntek) 18 óra – az Ôsgyeviek Baráti Köre vezetôségének ülése a 

Faluházban�
Április 12. (szombat) 9–12 óra  – Babaruha börze� 
Április 14. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban�
Április 14. (hétfô) 8–14 óra – JOGPONT IRODA a Faluház kistermében�
Április 14. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I� csoport�
Április 14. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc I� csoport�
Április 15. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia�
Április 15. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban�
Április 16. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti klub-

termében� Elôadó: Berek Ágota�
Április 16. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtech-

nikák I� csoport�
Április 16. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör�
Április 16. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II�� csoport�
Április 16. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban�
Április 17. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II� csoport�
Április 17. (csütörtök) 17 óra – Húsvéti játszóház a faluház elôcsarnokában.
Április 17. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II� csoport�
Április 18. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban�
Április 18. (péntek) 19 óra – Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület rendez-

vénye és a Faluház Büfé nyitóbulija�
Április 22. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia�
Április 22. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban�
Április 22. (kedd) 18 óra – Foltvarrás az Alkotóházban�
Április 23. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtech-

nikák I� csoport�
Április 23. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör�
Április 23. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II�� csoport�
Április 23. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban�
Április 24. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II� csoport�
Április 24. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II� csoport�
Április 25. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban�
Április 25. (péntek) 18 óra – a Borbarátok nôi szekciójának rendezvénye a Könyvtárban�
Április 25. (péntek) 19 óra – FAlUNAPOK: a Móra Ferenc Népszínház bemu-

tatja Karácsony Benô: A rút kiskacsa címû vígjátékát.
Április 26. (szombat) egész nap FALUNAPOK a Szabadidôközpont területén�
Április 26. (szombat) 14 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés I� csoport�
Április 26. (szombat) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés II� csoport�
Április 28. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban�
Április 28. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I� csoport�
Április 28. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc I� csoport�
Április 29. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia�
Április 29. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban�
Április 30. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák I� csoport�
Április 30. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör�
Április 30. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II� csoport�
Április 30. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban�
Május 2. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban�
Május 3. (szombat) 14 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés I� csoport�
Május 3. (szombat) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés II� csoport�
Május 4. (vasárnap) 15 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Népi kismesterségek�
Május 5. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban�

Május 5. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I� csoport�
Május 5–6. (hétfô-kedd) 9–17 óra – Bérletárusítás a Faluház földszinti kistermében.
Május 5. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc I� csoport�
Május 6. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia�
Május 6. (kedd) 12 óra – Filharmónia koncert a Faluházban�
Május 6. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban�
Május 7. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák I� csoport�
Május 7. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör�
Május 7. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc II�� csoport�
Május 7. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban�
Május 8. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II� csoport�
Május 8. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II� csoport�
Május 9. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban�
Május 10. (szombat) 9 óra – Könyvtári Kávéház�
Május 10. (szombat) 14 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés I� csoport�
Május 10. (szombat) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés II� csoport�

VÁsÁrNApTÁr
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u� 38�):
Április 15. (kedd) 9–11:30 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
Április 25. (péntek) 9–11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár;
Május 7. (szerda) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár�

Nyárbúcsúztató kavalkád – Ismét miénk lesz a tér!
Ha nyárvége, akkor térfoglalás!

A gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztusban ismét megrendezi 
a „miénk a tér” elnevezésû V. tér-
foglaló kavalkádját Algyô Fô terén, 
a szökôkútnál. Várja mindazoknak 
a civil szervezeteknek, magánsze-
mélyeknek, csoportoknak, fiata-
loknak és idôseknek a jelentkezé-
sét, akik dallal, tánccal, zenével, 
verssel vagy más produkcióval 
szeretnék megmutatni magukat.

A téren lehetôséget nyújtunk 
a kézmûves termékek kiállítására, 
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Valamennyi csoport és egyéni 
fellépô a részvételrôl emlék-aján-
dékot kap.

részvételi szándékát augusztus 
1-jéig az alábbi elérhetôségeken 
jelezheti: ménesi lajosné – tele-
fonszám: 06-30-254-4632, illetve 
email: mjuszti@gmail.com,

Algyôi Könyvtár – telefonszám: 
62/517-170, illetve email: bibl@
algyo.hu

Algyôi Faluház – telefonszám: 
62/517/172, illetve email: faluhaz@
algyoktv.hu


