Közéleti lap • Ára: 100 Ft

Anna napi búcsú 2014
Július 26., szombat
10 óra: Az algyôiek és Algyôrôl
elszármazottak találkozója a faluházban az Ôsgyeviek Baráti Köre
szervezésében.
18 óra: Hangverseny a Szent Anna-templomban.

Július 27., vasárnap:
Anna-napi búcsú
15 óra: Ünnepi mûsor a Szent Anna-templom mellett.
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Emlékezés a hôsökre

Herczeg József: „A ’nagy háború’ 152 algyôi áldozatot követelt”

Felhívás, nem csak ôsgyevieknek
Az Ösgyeviek Baráti Köre 2014.
július 26-án találkozót, egyben
közgyûlést tart. A találkozóra jelentkezni Tóth Etelkánál lehet,
Algyô, Vadvirág utca 26. szám alatt

2014. július 19-én 20-án (július
12-én és 13-án a jelentkezés szünetel, más elfoglaltság miatt).
Az utolsó jelentkezési nap: 2014.
július 20.

Algyôi Lovasnapok 2014
2014. augusztus 9-én, szombaton
és 10-én, vasárnap az algyôi lovas
pályán. Az elsô napon díjugratás,

a második napon fogathajtás.
Sztárvendég: szombaton Lagzi Lajcsi, vasárnap Mario.

Lekvárok, szörpök, ivólevek versenye
Keressük a legfinomabb házilag elkészített lekvárt, szörpöt és ivólevet!
Kérjük mindazokat, akik a versenyen részt szeretnének venni, hogy
augusztus 5-ig a Faluházba juttassák
el 2 dl-es üvegekben a kóstolásra
szánt termékeket! A címkén szerepeljen az elkészítés dátuma, a készítô neve, elérhetôsége és az üveg
tartalma! A helyezésekrôl zsûri dönt,
saját szempontrendszer alapján.
Az eredményhirdetésre az Algyôi Lovasnapokon (augusztus

9–10.) kerül sor. Három kategóriában hirdetünk gyôzteseket.
Algyô legfinomabb lekvárja – I.
díj: Befôzôautomata, II. díj: Gyümölcscentrifuga. III. díj: Magozó.
Algyô legfinomabb szörpje és ivóleve – I díj: Befôzôautomata, II.
díj: Gyümölcsaszaló; III. díj: Magozó. Különdíj: Algyô legfinomabb zöldség, illetve fûszernövényekbôl készült krémje.
Algyô Nagyközség
Önkormányzata

Algyôn is megtartották május utolsó vasárnapján
a magyar hôsök emléknapját
A magyar hôsök emléknapjának
eredete az 1917. évi VIII. törvény.
Ez arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson
elesett hôseinek. 1925-ben a honvédelmi miniszter „hôsök emlékünnepe” elnevezéssel nemzeti
ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját, 1946-tól azonban
elmaradtak a hivatalos megemlékezések. E hagyományt eleveníti
föl a magyar hôsök emlékünnepérôl szóló 2001. évi törvény. Algyô
idei hôsök napi ünnepségén
az alábbiakban közölt beszédet
mondta el a nagyközség polgármestere, Herczeg József.
„Emlékezni jöttünk ma ide, évfordulós
ez a nap, kereken 100 esztendeje, hogy
elindult egy addig soha nem látott
folyamat, amely megváltoztatta a vi-

lágtörténelmet. Néhány pisztolylövés
dördült el a forrongó Balkán legnagyobb városában, Szarajevóban. Kioltották az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökös párjának az életét.
A szerb provokációt a duális állam
nem hagyhatta válasz nélkül, az általa küldött ultimátumra a Szerbek általános mozgósítással válaszoltak.
A történet folytatását és szomorú végkifejletét mindannyian ismerjük. Az a
pisztolylövés nemcsak a trónörökös
életét vette el, de több mint négy háborús év alatt a sírba küldött 20 millió
embert, közte 600 ezer magyart is.
A nagy háború, ahogyan akkoriban
nevezték, 152 algyôi áldozatot követelt,
mellette ugyanannyi tért haza sebesülten, vagy örökre megnyomorodva.
(Folytatás a 12. oldalon!)

A tartalomból
Német ejtôernyôsök Algyôn .............................................................. 2. oldal
Üléseztek a képviselôk ........................................................ 3., 10., 11. oldal
Kitûnô tanuló algyôi diákok ............................................................... 4. oldal
Olaszországi adományok ................................................................. 13. oldal

2

Algyõi tükör

2014. július • Hírmondó

Német ejtôernyôsök községünkben
A Csongrád Megyei MATASZ és
a Szegedi Ejtôernyôs Klub meghívására Szegedre érkezett a Német
ejtôernyôs válogatott 6 fôs csapata.
Részt vettek a június 10–15. közötti XIII. MEBSZ MATASZ Bajtársi
találkozó, ejtôernyôs tábor és négytusa verseny rendezvényein is.
A „felkészülés” keretében Algyôre látogattak, ahol fogadta
ôket a település elsô embere, Herczeg József polgármester. A delegációt tájékoztatta a település
múltjáról, jelenérôl és a fejlôdés
várható irányáról, az itt élô emberek életérôl.
A vendégek vezetôje, George
Weiland alezredes elmondta, hogy
már évek óta van kapcsolat a MATASZ ejtôernyôs szakosztályával.
Rendszeresen indulnak a hagyományos négytusa versenyen. Ez
lövészet, úszás, terepfutás és ejtôernyôs célba ugrás versenyszámokból áll. Csorba József tartalékos

Születés:

fôhadnagy kiemelkedô munkájának érdeme, hogy folyamatosan
javul a kapcsolat és szívesen jönnek Szegedre.
A polgármesternél tett látogatást követôen Fróman Gábor t. mk.
ôrnagy a település közbiztonsági
referense kíséretében felkeresték
a Szabadidôközpontot. Megtekintették a technikai park eszközeit.
Az An-2 tipusú repülôgéprôl elismerôen szóltak. Ugyanis ilyen
repülôgépbôl már többször is hajtottak végre ejtôernyôs ugrást.
A településen meglátogatták
a Borbála Fürdôt, a Fehér Ignác
Általános Iskolát és a Sportközpontot.
A látogatás befejezéseként
a Tisza parton érdeklôdéssel nézték
az egyedülálló eseményt, a páratlan
látványosságot a „Tiszavirágzást”,
amit fényképen megörökítettek,
majd megígérték, hogy jövôre ismerôseikkel,családtagjaival szíve-

Anyakönyvi hírek
*

Bakos Léna Janka – született: 2014.
05. 23., édesanya: Farkas Julianna Erika,
édesapa: Bakos Gábor

Köszönet nyilvánítás:

Szívós Mihály Milán – született 2014.
06. 11., édesanya: Berkes Éva, édesapa:
Szívós Mihály.
Köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk, Sándorné Tóth Terézia temetésén
megjelentek,végsô útjára elkísérték.
Férje és édesanyja,
özv.Tóth Józsefné

Jó egészséget!
*

Házasság:
Harajka Norbert és Pigniczki Orsolya 2014.
06. 07-én házasságot kötött.
Kószó Balázs és Jani Ivett 2014. 06. 27.,
06. 21-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*

Halálozás:
Farkas Kálmánné szül.: Németh Ilona
2014. ápr. 20-án elhunyt
Gyászoló férje

*

GRATULÁLUNK
Bakó Bernadettnek
Természetgyógyász, reflexológus,
Bakó Tíbornak
természetgyógyász, reflexológus mozgás
és masszázs terapeuta képesítés megszerzéséhez.
A család

sen jönnek vissza, Algyôre a szállodába és felújított Borbála Fürdôbe.
F. G.
*

A tizenharmadik alkalommal megrendezett ejtôernyôs tábor, ejtôernyôs négytusa verseny védnökeinek: Boldizsár Gábor ezredest,
a Közszolgálati Egyetem dékánját,
a Magyar Ejtôernyôsök Bajtársi Szövetsége elnökét, valamint Bardócz
Csaba rendôr ezredest, a Szegedi
Rendôr Szakiskola igazgatóját és
Palotai Jenô nyugalmazott ezredest,
a MATASZ Csongrád Megyei elnökét kérték fel a szervezôk.
A résztvevô Német vendégek
fogadásában fontos feladatot vállalt Fróman Gábor t. mk. ôrnagy,
megyei alelnök, aki a német vendégek kulturális, szabadidôs programjaik szervezésében nyújtott
segítséget. A „felkészülés” keretében Algyôre látogattak.
A német vendégek részt vettek
a református temetôben a felújított

magyar – német katonatemetô újra
szentelési és avató ünnepségén.
Az eseményen megjelent Németország budapesti véderô attaséja,
aki elbeszélgetett a verseny német
résztvevôivel. Tájékoztatták a szegedi ejtôernyôs tábor, és a négytusa verseny, és Szegedi tartózkodás részleteirôl.
MATASZ
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Üléseztek a képviselôk
Nagyító alatt 15 beruházás

23 napirendi pont szerepelt Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete legutóbbi – 2014. június 25-i – ülésének meghívójában. A munkát Herczeg József irányította.
Tavaly decemberben határoztak
arról Algyô képviselôi, hogy nagyító alá kell tenni az idei elsô
félév fejlesztései, felújítási feladatainak listáját.
Lovaspálya és Szabadidô központ
A Lovaspálya öntôzô rendszerének bôvítése elkezdôdött: a „prímagáz” válaszára vár az önkormányzat a kerítés bezárásáról..
A kivitelezés tavaly július elején
kezdôdött, a munkát a Gyeviép
Nonprofit Kft. végezte el. Most
– az öntözôrendszer bôvítésén
kívül – a füvesítés szélesítése , akadály ugró eszközök vásárlása és
a telek bekerítése a feladat.
A Téglás utca melletti telken
épült, a lovas oktatást szolgáló telekre bevezették a vizet.
Az algyôi Szabadidô központ és
a környezô utcák közmûellátását,
az elkerülô út vízvezeték és szennyvíz nyomócsô kivitelezését tavaly
júniusban kezdte és augusztusban
zárta a feladattal megbízott Gyeviép Nonprofit Kft. Mindez a Szabadidô központ területén épülô
szálloda és a Téglás utca, összekötô melletti telek kialakítása miatt
vált szükségessé.
A Téglás utca 151. szám alatti
Szabadidô központ területén 600
adagos konyha, étterem és konferencia terem épül. Ez szolgálja

ki a mellette épülô új, 18 szobás,
2 szintes szállodát. A Starbag
MML Kft. és az A-Mezôgép Kft.
konzorcium nettó 468 millió 490
ezer 800 forint értékû munkát
végez majd el, július végén 40
százalékos készültségnél tartottak.
Piac és Borbála
Ôstermelôi piac épült Algyôn.
A múlt évben a terület burkolását
a Központ-Bau Kft. – a részben
helyi alvállalkozókkal – végezte.
Idén tavasszal az árusok és a vendégek számára fontos kiszolgáló
épület közmû bekötései a Dobó
és Társa 2002 Kft. feladata volt.
A fejlesztés - részben pályázati forrásból – bruttó 16 millió 500 ezer
forintba került.
Az algyôi Sport utcát, Borbála
Fürdôt, általános iskolát érintô
termál csurgalék víz elvezetéséhez
szükséges vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése elkezdôdött.
Élményfürdôvé bôvül a Borbála. A várhatóan növekvô látogatók fogadására nagyobb öltözô
szükséges. Ennek építésével a Strabag MML Kft.-nek idén szeptemberre kell elkészülnie. Több parkolóra is szükség lesz. Az ehhez
szükséges telek határának engedélyeztetése már elkezdôdött.
Az új iskola udvarára 2 fedett
kerti ücsörgôt gyárt és majd el-

helyez a Special Car Kft. és a Gyeviép NKft. körülbelül bruttó 800
ezer forintért.
Aszfaltozott utak, járdák
Algyô fejlôdik és bôvül, és az ide
látogató vendégek számára is
irányt mutatnak az utca táblák.
A közösségi tereket, tanintézményeket, épületeket mutató táblák
elkészíttetése elôtt árajánlatokat
gyûjt az önkormányzat.
A kiemelt virágágyások kialakítása is befejezôdött a Gyeviép
NKft. által gyártott szegélyelemekbôl – több mint 2 millió 242 ezer
forintért.
A belterületi utak aszfaltozása
folytatódott. Új burkolatot kap
a Kôfal utca (több mint 9 millió
forintért), továbbá a Süli András,
a Kerekes és a Szeder utca (több
mint 40 millió forintért). A munkát a Délút Kft. végzi el.
Járhatóvá szeretnék tenni egész
évben a Kikötô bejáró útját a Tisza

medréig. Az erre nyert pályázati forrással kiegészített kivitelezési összeg:
több mint 10 millió 565 ezer forint.
A projekt megvalósításával a Délút
Kft.-t bízta meg az önkormányzat.
Megújultak a járdák a Süli András utca, a Kastélykert utca (Tiszavirág és Bartók Béla utca közti) és
a Görbe utca (Szamóca és Tüskevár utcai szakasznak) páros oldalán, a Görbe utca (Béres és Szamóca utca közti) páratlan oldalán,
a Komp utca páratlan oldalán.
A közel 30 millió forint értékû
munkát a Gyeviép Kft. végzi.
Borpince és Tájház
Borászati pince, bemutató terem
és gyógynövényes terem lesz a Kastélykert utca 44. szám alatt, vagyis
a Tájház felöli lakás és az alatta lévô
pince átalakításával. Ez a munka
befejezôdött, már a belsôépítész
által tervezett bútorokat is gyártják.
Az udvarban a szôlôtermesztéshez
szükséges fölmunkát és növénytelepítést elvégezték. A pályázati forrásból származó több mint 5 millió
663 ezer forintot ki kellett egészíteni. A bruttó 13 millió 704 ezer
500 forint értékû beruházás kivitelezését a Berill Invest Kft., a Gyevifa Kft. és a Gyeviép Kft. végezte el.
A megújuló épület homlokzatát
is renoválni kell. E projekthez is
nyert pályázati támogatást az önkormányzat, így elkezdhette a Matrix Bau 2002 Kft. a bruttó 8 millió
641 ezer 549 forint értékû munka
elvégzését.
A beruházások 15 pontba foglalt
polgármesteri beszámolóját az önkormányzati képviselôk tudomásul
vették.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Bölcsôdések búcsúztatója
Gyermeknappal egybekötött búcsúztatón vettek részt a bölcsôdés
gyerekek, a szüleikkel, rokonaikkal együtt május 23-án a Faluházban. Jelképes ajándékot kapott
minden óvodába induló, amit nagy
örömmel fogadtak. A kisgyermeknevelôk arcfestéssel, csillám tetoválással. Cukorfûzéssel gondoskodtak a jó hangulatról. Kint
a szabadban pedig ugráló vár várta
a kicsi és nagyobb gyerekeket.

Nagy sikert aratott az óvodások
táncos mûsora is. Köszönjük, hogy
részt tudtak venni rendezvényünkön!
A szülôknek köszönjük a sok-sok
finomságot, amivel hozzájárultak
a büféasztalunk bôségéhez. A faluháznak köszönjük, hogy helyet
biztosítottak számunkra. Reméljük, hogy mindenki nagyon jól
érezte magát!
Kisgyermeknevelôk

Iskolai határidô napló
A nyári vakáció idején az algyôi
iskolában ügyeletet tartanak:
2014. július 16-án (szerdán)
8–12 óra között Iván Zsuzsanna
intézményvezetô,
július 23-án (szerdán) 8–12 óra
között Almásiné Császár Piroska
intézményvezetô-helyettes,
július 30-án (szerdán) 8–12 óra
között Almásiné Császár Piroska
és Tóthné Molnár Ágota intézményvezetô-helyettes,

augusztus 6-án (szerdán) 8–12
óra között Tóthné Molnár Ágota
intézményvezetô-helyettes,
augusztus 13-án (szerdán) 8–12
óra között Tóthné Molnár Ágota
intézményvezetô-helyettes.
A javítóvizsga idôpontja: 2014.
augusztus 28. (csütörtök) 8 óra;
helye: Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola (Algyô, Sport utca 5.).
Tanévnyitó ünnepség 2014.
szeptember elsején (hétfôn) 8 órától az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola aulájában (Algyô, Sport u. 5.

Köszönet az Ezerjófûnek
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola diákjai és pedagógusai nevében ezúton szeretnénk megköszönni az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô
Kör Közhasznú Egyesület tagjainak:
Bakó Ferencnének, Doktor Istvánnénak, Canjavecné Borbás Annamáriának, Kecskeméti Sándorné-

nak, Klug Mátyásnénak, Kövér
Imrénének és Berek Ágotának,
hogy az idei tanévben is támogatták
rendezvényeinket, gyógynövényekbôl készült teákkal és „egészséges”
szendvicsekkel vendégelhettük meg
a rendezvényeinkre érkezett diákokat és a pedagógusokat.
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Kitûnô tanuló algyôi diákok
A 2013/2014-es tanévben kitûnô
bizonyítványukért értékes könyvjutalomban részesültek: az 1.a osztályból: Farkas Maja, Grund Marcell, Kiss Levente, Pácza Dániel,
Pipicz Bálint és Szücs Viktória; az 1.b
osztályból: Csúri Zsuzsa, Dudás
Zsombor, Kertész Mihály, Kiss Virág,
Molnár Csinszka, Németh Sarolta,
Tóth Boglárka és Szekeres Dorina;
a 2.a osztályból Balogh Lili, Belovai
Petra, Forgó Dániel, Gavallér Erika,
Németh Bercel, Tornyi Barna és
Urbán Dorottya; a 2.b osztályból
Gál-Joó Jázmin, Gyurcsik Tamás,
Kneip Sarolta, Kopasz Dorottya, Molnár Loretta, Nyilas Lili és Szabó Dorina; a 3.a osztályból Borbás Bálint,
Körmös Attila, Nagy Krisztofer, Salamon Milán és Üveges Gabriella; a 3.b
osztályból Farkas Ádám, Farkas
Dávid, Horváth-Teleki Hédi és Szutor Adél; a 4.a osztályból Mircse
Gréta és Oláh Lilla; a 4.b osztályból
Bodó Réka, Gieth Evelin, Jernei Ri-

chárd, Nagy Olga és Németh Réka;
az 5.a osztályból Bezdán Mihály,
Kovács Angelika, Lantos Szabina és
Varga Enikô; az 5.b osztályból Izbéki Flóra, Kertész Tekla és Zakar
Zsanett; a 6.a osztályból Belovai
Krisztián és Szalontai Botond; a 6.b
osztályból Pál Krisztián; a 7. osztályból Szekeres Laura; a 8.b osztályból Márta Csenge és Németh Éva.
Négy éven át kitûnô bizonyítványa
volt Mircse Gréta 4.a, Nagy Olga 4.b
és Németh Réka 4.b osztályos tanulóknak.
Nyolc éven át kitûnô bizonyítványa volt Németh Éva 8.b osztályos
tanulóknak.
Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az évben
Kis-herceg díjjal jutalmazta Nagy
Olga 4.b osztályos tanulót; valamint az Algyôi Általános Iskola
Kiváló diákja címet adományozta
Németh Éva 8.b osztályos tanulónak.

Siker a hip-hop világbajnokságon
Május 21–25. között a horvátországi Pula városában rendezték meg
az IDF (International Dance Federation) táncvilágbajnokságot, melyre azok a magyarországi csapatok
utazhattak, akik a nagykanizsai
magyarkupa-döntôn kvalifikálták
magukat. Az algyôi iskola két diákja: Portorô Dorina és Poprádi Nóra
is eljutott a szegedi HYP-NO-CREW

tánccsoporttal az idei világbajnokságra és sikeresen szerepelt
hip-hop kategóriában. Junior kategóriában Portörô Dorina és Szûcs
Laura II. helyen végzett, míg felnôtt kategóriában a csoport: Poprádi Nóra, Portörô Dorina, András
Betti, Juhász Regina, Szûcs Laura
az V. helyet szerezte meg, koreográfusuk Göncz Sándor.
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Diáksportolók sikerei

Atlétika diákolimpia III. korcsoport, egyéni pályabajnokság
országos döntôjében, magasugrásban VI. helyen végzett Szekeres Márton 6.a, XXII. lett Kecskeméti Réka 6.b, felkészítô: Retkes
Zsolt.
A diákolimpiai megyei összetett
atlétika, II. korcsoport fiú csapatversenyben Bogdán Bence, Farkas
Ádám, Kiss Máté, Major Szabolcs,
Tápai Roland, Pap Csaba, Üveges
Gergô csapat VI. helyen végeztek;
III. korcsoport lány csapatversenyben Balázs Anna, Gábor Zsófia, Juhász Fanni, Kecskeméti Réka, Lantos
Szabina, Nagy Natália Fanni, Péter

Fanni, Vörös Angelika alkotta csapatunk a VI. helyen végzett; fiú
csapatversenyben Belovai Krisztián,
Demecs Botond, Gyömbér Mihály,
Lengyel Márk, Major Ernô, Pap Dániel, Szalontai Botond Kristóf, Szekeres Márton csapat VI. helyezett lett;
IV. korcsoport fiú csapatversenyben Bodó János, Demecs Bálint, Kalusi László, Nemcsok Balázs, Pál
Máté, Rózsa Alex, Szekeres Benedek
csapat VI. helyezett lett.
A csapatokat felkészítette: Varga
Ágnes, Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás
*

A Csanádi Árpád Sportiskola
– FTC labdarúgó vándorkupán,
Budapesten a Forgó Dániel, Németh
Bercel, Szénási Kristóf, Szabó Ákos
Krisztián, Varga Zoltán, Dudás Zsombor, Janecskó Alex alkotta csapat
a III. helyezett lett.
Diákolimpia megyei elôdöntô
labdarúgás II. korcsoport fiú csapatversenyben Bogdán Bence, Dancsik Dávid, Igaz Roland, Juhász
Enikô, Major Szabolcs, Nemcsok
Dávid, Pap Csaba, Tápai Roland,
Tóth Gergely IV. helyen végzett,
felkészítô: Makra Zsolt, Varga
Ágnes.
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„Kéz a kézben”
– Búcsúznak a nagycsoportos óvodások

*

Diákolimpia megyei kézilabda elôdöntôn, III. korcsoport fiú csapatbajnokságán Bezdán Mihály, Boldizsár Ákos, Demecs Botond, Janecskó
Márk, Kovács Tamás, Major Szabolcs,
Mesterházy Máté, Molnár Tamás,
Pap Csaba, Pópity Bence János, Qell
Péter, Szekeres Márton, Tápai Roland
III. helyezett lett, felkészítô: Deák
Tamás.
*

„DIADAL” játékos sportvetélkedô-sorozaton a IV. helyezést érte
el csapatunk: Bogdán Bence, Juhász

Enikô, Igaz Roland, Szekeres Rebeka,
Molnár Tamás, Péter Fanni, Demecs
Botond, Lantos Szabina, Szalontai
Botond, Gyömber Mihály, Kecskeméti Réka, Nagy Natália, Demecs Bálint, Rózsa Alex, Molnár Viktória,
Gábor Zsófia, Sebôk Ramon, Kômûves Ádám, Jaksa Vivien, Márta
Csenge, Portörô Dorina, Bodó János,
szülôi csapattag Bogdán Tamás,
felkészítôk: Varga Ágnes, Ficsór
Barnabás.
A versenyekrôl beszámolt:
Retkes Zsolt testnevelô

Nagycsoportosok vízhez szoktatása
Algyô Nagyközség Önkormányzata, a GYEVI-TUR Kft. – Borbála
Fürdô támogatásával az idei nyáron is a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai ingyenes úszásoktatáson vehettek részt.
Magosi Krisztina úszóedzô, testnevelô kis létszámú csoportokban
a gyermekek tudásszintjét figyelembe véve alapozta meg a gyermekek vízbiztonságát. A már úszni
tudók a mélyvízben fejlesztették
tovább tudásukat. A foglalkozások
mindennap játékkal fejezôdtek be.
A kísérô óvodapedagógusok és
dajka nénik az úszás ideje alatt
a medence szélén tartózkodtak
ezzel is biztosítva, hogy a gyermekek még nagyobb biztonságban
érezhessék magukat.
Ez a program is hozzájárult
ahhoz, hogy megkönnyítse a gyermekek iskolába való beilleszkedését, hiszen már az elsô osztályban
folytatódik az úszásoktatás.
A Maci csoportos gyerekeket
vendégül látta Bálint Jánosné Irénke néni, Fodor Angelika dédmamája, aki gofrival és üdítôvel, Dékány

Tamás anyukája és nagymamája
pedig frissen sütött palacsintával
várta az úszásban megfáradt csoportot.
A Margaréta csoportos gyermekeket Bálint Jánosné Irénke néni
és Nemesné Bálint Ilona, Gonda
Gergô nagymamája gofrival és üdítôvel fogadta. Kakuszi Ildikó is megvendégelte a gyermekeket.
Köszönjük a gyermekek és a felnôttek nevében a gondoskodást
és a sok szeretetet, amit kaptunk.
Mindannyian szép emlékeket ôrzünk az idei úszásoktatásról.
Szénásiné Juhász Brigitta, Kakuszi
Ildikó óvodapedagógusok
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Pünkösdi coursing edzés Algyôn
Ez év tavaszán merült fel elôször
az ötlet, hogy a 2013-ban elkészült
- az év nagy részében kihasználatlanul álló – lovas pálya remek
adottságokkal rendelkezik kutyás
sporteseményekhez is, melyek
egyre nagyobb tömegeket mozgatnak meg világszerte. Így az áprilisi falunapokkal egyidejûleg megrendezett nagy sikerû „AirFurs
Cup 2014 Frizbee” hétvége sikerébôl ihletet merítve 2014. június
9-én, Pünkösd hétfôn egy kötetlen,
kutyás sportnapot szervezett Göndös Gábor és Szabó Ernô csapata
ugyanerre a helyszínre.

megmártózhassanak a versenyzôk.
Sokan pedig a szomszédos Szabadidôparkban lévô hadiipari parkba
is átlátogattak, a gyerekek körében
különösen az AN 2-es repülôgép
(becenevén: ANCSA) örvendett
nagy népszerûségnek.
A ló beállóként szolgáló elkerített területen agility pályát állítottak fel, amit Fodor Csilla agility
válogatott kerettag segítségével
bárki kipróbálhatott kutyájával.
Ez az igazán látványos kutyás sport
leginkább a díjugratáshoz hasonlítható, és elsôsorban a kutya irányíthatóságában, a kutya-gazda

Utólag bevallva, maguk a szervezôk sem számítottak ekkora érdeklôdésre, így a korlátozott méretû kapacitás miatt a 77. nevezett
kutya után kénytelenek voltak
lezárni az on-line regisztrációt.
Nem csak a megye településeirôl
és a Dél-Alföldrôl érkeztek résztvevôk, hanem még Budapestrôl,
Bajáról, Kecskemétrôl is.
A kutyafajtákat tekintve a magyar agarakon és whippeteken túl
a legkülönbözôbb fajták képviseltették magukat, a foxterriertôl
a német dogig, de megcsodálhattuk a 10. – még nem elismert – magyar kutyafajtánkat, a sinkát is.
Az év talán legforróbb napján
végül 75 kutya jelent meg a helyszínen. Szerencsére a kihelyezett
pancsoló-medencék, valamint a közeli Tisza remek lehetôséget nyújtott, hogy a programok szüneteiben

összehangoltságában rejlik a siker
kulcsa.
Legnagyobb vonzerôvel azonban
a coursing-pályák bírtak, s ez nem
kis kihívás elé állította a nyúlhúzókat, visszahúzókat, startereket, hiszen összesen 120 futamot indítottak a 2 (kezdô és normál) pályán,
melyek kezelését Bácskai Zsolt és
Kökény Zoltán végezték. A „visszahúzásokat” Szabó Ernô, Csányi
Tamás és Pálhegyi Levente.

De mi is az a coursing? Ezt a sportot eredetileg agarak számára fejlesztették ki, hiszen a mezôn futó
nyúl vadászatát imitálja. Természetesen valódi tapsifüles nem kerül
a pályára, a pályán rögzített görgôk
között cikk-cakkban végigvezetett
zsinór egyik végére színes szalagokból álló ún. mûnyulat rögzítenek,
a másik végét pedig egy csévélô

berendezés húzza. A mozgó „nyúl”
után kézbôl indítják (egyesével vagy
párosával) a kutyákat, akik temperamentumtól függôen ügetve vagy
vad vágtában ûzik a csalit. A tapasztaltabb kutyák izgatottsága hamar
átragad a kezdô pályára várakozó
– még tapasztalatlan - nebulókra
is, így mire sorra kerülnek, hasonló lelkesedéssel vetik bele magukat
a feladatba.

Tekintettel arra, hogy itt nem
verseny zajlott, csupán lelkes kutyabarátok szervezte edzés – így
nevezési díj helyett állateledel-adományokat gyûjtöttek az érkezôktôl.
A rendezvényt követôen a résztvevôk legnagyobb része arra voksolt,
hogy a szintén algyôi, állandó támogatással nem rendelkezô, bull
típusú fajták mentését végzô, Filo
Andor vezette Filo Team Állatvédô
Egyesület kapja az adományt.
Az összegyûlt, több mint egy mázsányi élelmet (száraztáp, konzerv)
június 17-én adta át a szervezôk

képviseletében Szabó Ernô, Göndös
Gábor és Ludányi Attila.
A modern, gyakran mozgásszegény életmód mellett a legtöbb
ember számára legôsibb társunk,
a kutya az, amely még ma is kapcsolatot biztosít a természettel,
az állatvilággal. Az állattartási kultúra fejlettségével hazánkban is
egyre nô azok száma, akik a szabadidejük tartalmas eltöltését
négylábú társukkal képzelik el. Ezt
az igényt felismerve döntöttek úgy
a résztvevôk, hogy megalakítják
az Algyôi Kutyás Egyesületet, ahol
szervezett formában kerülhet sor
a kutyás képzések, szabadidôprogramok, sportesemények (coursing,
flyball, frisbee, coursing, agility,
stb.) szervezésére.
Petôfi Renáta
*

Team – Szervezés: Göndös Gábor,
Szabó Ernô. Közremûködôk: Bodrogi Margaréta, Ewi Bd, Mucsi Tímea,
Kecskés Renáta. A pályák mûszaki
munkái, behúzó gépek kezelése:
Tisza-parti Szélvész Whippet képviseletében Bácskai Zsolt, Bácskainé
Kati és Bácskai Fruzsi, Csányi Tamás,
Kökény Zoltán, Pálhegyi Levente. Agilityt bemutató: Fodor Csilla és Vincze-Papp Rita. Önkormányzat: Ludányi Attila és Petôfi Renáta.
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A Kovács Antal Alapítvány díjazottjai
A Kovács Antal Alapítvány felesége
Vitéz Berta emlékére kuratórium
tagjai a 2013/2014-es tanévben
a következô diákokat jutalmazták
versenyeredményeikért:
Belovai Petra 2.a osztályos tanulót
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola és a SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola „dió”
elnevezésû regionális vetélkedôjén
csapatban elért II. helyezésért és
a SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola és az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola „Tisza” elnevezésû regionális vetélkedôjén
csapatban elért II. helyezésért;
Forgó Dániel 2.a osztályos tanulót
a „Sziporka matek” országos levelezôs versenyen elért X. helyezéséért; Gavallér Erika 2.a osztályos
tanulót a „Csak együtt létezhetünk”
címû megyei természetismereti vetélkedôn csapatban elért I. helyezésért; Németh Bercel 2.a osztályos
tanulót a „Sziporka matek” országos levelezôs versenyen elért IX.
helyezéséért és a MOZAIK Kiadó
levelezôs matematika versenyen
való sikeres szerepléséért; Borbás
Bálint 3.a osztályos tanulót a „Csak
együtt létezhetünk” címû megyei
természetismereti vetélkedôn csapatban elért I. helyezésért; Szutor
Adél 3.b osztályos tanulót a az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
és a SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola „dió” elnevezésû
regionális vetélkedôjén csapatban
elért II. helyezésért és a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola és az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola „Tisza” elnevezésû
regionális vetélkedôjén csapatban
elért II. helyezésért; Bogdán Bence
4.a osztályos tanulót a Zrínyi Ilona
matematika verseny megyei fordulóján elért XXXVI. helyezéséért;
Nagy Olga 4.b osztályos tanulót
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola és a SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola „dió”
elnevezésû regionális vetélkedôjén
csapatban elért II. helyezésért,
a SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola, az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola „Tisza” elnevezésû regionális vetélkedôjén
csapatban elért II. helyezésért és
a „Csak együtt létezhetünk” címû
megyei természetismereti vetélkedôn csapatban elért I. helyezésért;

Németh Réka 4.b osztályos tanulót
a X. Nemzetközi Bonifert Domonkos Matematika Versenyen elért
XV. helyezésért, a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján elért LIII. helyezéséért és
a MOZAIK Kiadó országos, levelezôs matematika versenyen való
sikeres szerepléséért; Lantos Szabina 5.a osztályos tanulót a Csizmazia
György komplex természetismereti versenyen csapatban elért I. helyezésért; Varga Enikô 5.a osztályos
tanulót a József Attila Kupa kistérségi matematika versenyen elért
VI. helyezésért és a Zrínyi Ilona
matematika verseny
megyei fordulóján elért LIV.
helyezéséért; Kertész Tekla 5.b osztályos tanulót az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola és a SZTE
Ságvári Endre Gyakorló Általános
Iskola „dió” elnevezésû regionális
vetélkedôjén csapatban elért I. helyezésért, a Herman Ottó országos,
levelezôs természetismereti verseny döntôén elért II. helyezésért
és a József Attila Kupa kistérségi
matematika versenyen elért V. helyezésért; Üveges László 5.b osztályos tanulót a MOZAIK Kiadó országos, levelezôs matematika
versenyen való sikeres szerepléséért; Boldizsár Mihály 6.b osztályos
tanulót a Kockakobak országos
matematika versenyen való sikeres
szerepléséért; Pál Krisztián 6.b osztályos tanulót az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola és a SZTE
Ságvári Endre Gyakorló Általános
Iskola „dió” elnevezésû regionális
vetélkedôjén csapatban elért I. helyezésért, a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján
elért XXXVI. helyezéséért, a Mórahalmi kistérségi matematika versenyen elért III. helyezéséért, a József Attila Kupa kistérségi
matematika versenyen elért VI.
helyezésért és a Kockakobak országos matematika versenyen való
sikeres szerepléséért; Horváth
Laura 7. osztályos tanulót az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola és
a SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola „dió” elnevezésû
regionális vetélkedôjén csapatban
elért I. helyezésért; Horváth Viktor
7. osztályos tanulót a Hevesy
György kémia verseny megyei fordulóján elért XLVIII. helyezéséért;

Kucsera Edina 7. osztályos tanulót
az Orbán Dénes kistérségi fizika
versenyen csapatban elért II. helyezésért, a Kôrösy Közgazdászpalánta versenyen csapatban elért
IV. helyezésért, a Mórahalmi kistérségi matematika versenyen elért
VI. helyezéséért, a Hevesy György
kémia verseny megyei fordulóján
elért XVII. helyezéséért, a Zrínyi
Ilona matematika verseny megyei
fordulóján elért XXV. helyezéséért
és a X. Nemzetközi Bonifert Domonkos Matematika Versenyen
elért XXVII. helyezésért; Pipicz
Gréta 7. osztályos tanulót az Orbán
Dénes kistérségi fizika versenyen
csapatban elért III. helyezésért és
a Hevesy György kémia verseny
megyei fordulóján elért XLIII.
helyezéséért; Rácz Klaudia 7. osztályos tanulót a Csizmazia György
komplex természetismereti versenyen csapatban elért I. helyezésért;
Szekeres Anna 7. osztályos tanulót
a Csizmazia György komplex
természetismereti versenyen csapatban elért I. helyezésért; Szekeres
Laura 7. osztályos tanulót a Kôrösy
Közgazdászpalánta versenyen csapatban elért IV. helyezésért; Jaksa
Vivien 8.a osztályos tanulót az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
és a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola „dió” elnevezésû regionális vetélkedôjén csapatban elért I. helyezésért; Németh
Éva 8.b osztályos tanulót a Csizmazia György komplex természetismereti versenyen csapatban elért
I. helyezésért, az Orbán Dénes
kistérségi fizika versenyen csapat-

ban elért II. helyezésért, a József
Attila Kupa kistérségi matematika
versenyen elért IV. helyezésért,
a Kôrösy Közgazdászpalánta versenyen csapatban elért IV. helyezésért, a Mórahalmi kistérségi
matematika versenyen elért V.
helyezéséért, a X. Nemzetközi Bonifert Domonkos Matematika Versenyen elért XXVI. helyezésért,
a Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei fordulóján elért XXXVII.
helyezéséért, a MOZAIK Kiadó
országos, levelezôs matematika
versenyen való sikeres szerepléséért; Szilágyi Ákos 8.b osztályos tanulót az Orbán Dénes kistérségi
fizika versenyen csapatban elért
III. helyezésért.
Az algyôi iskola diákjai egy az alapítvány logójával ellátott mappát
és a helyezésükért járó összegekért
könyvutalványokat kaptak. Az alapítvány tagjai nevében ezúton is
szeretnénk megköszönni az algyôi
iskola pedagógusainak: Iván Zsuzsannának, Almásiné Császár Piroskának, Tóthné Molnár Ágotának, Csauth
Zsuzsannának, Dobó Gyöngyinek,
Huszkáné Németh Csillának, Kériné
Bódi Juditnak, Koczka Ágnesnek, Malustyik Mihálynénak, Süli Zsuzsannának, Szabóné Kálmán Máriának, Szebeni Lászlónénak, Zsoltné Kender
Tündének és Némethné Bognár Veronikának az egész éves fáradozásukat,
a gyerekek tehetséggondozását és
a versenyekre való felkészítését.
Horváthné Kunstár Andrea a „Kovács Antal Alapítvány,
felesége Vitéz Berta emlékére”
kuratórium elnöke

Elsôsegélynyújtó elôadás
a Borbála Fürdôben
A Borbála Fürdô dolgozói, ahogy
minden évben, idén is részt vettek
egy elsôsegélynyújtó tanfolyamon.
Június 20-án dr. Kékes-Szabó Judit
mentôorvos vezetésével hasznos és
új információkkal lettek gazdagabbak a dolgozók, gyakorolhatták
az újraélesztést próbababán, valamint a csecsemôk elsôsegélynyújtásában is közremûködhettek. Fürdônk már 2012 óta rendelkezik
defibrillátorral, így ennek a használatát is ismételhették.
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Az olvasó írta

Köszönet a segítôkészségért
Az Algyôi Egyesített Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatának
Családgondozójaként, ezúton is
szeretnék köszönetet mondani
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola tantestületének, a 2013–
2014-es tanév során a gyermekjóléti szolgálattal történô együttmûködésükért.
Külön szeretném megköszönni
a magam és az érintett gyermekek
nevében a felsô tagozatos szaktanároknak, Maruscsik Mihálynénak,
Zsoltné Kender Tündének, Janek Erzsébetnek, Nagyné Szabó Andreának,
Papp Leonórának, Leléné Gonda Irén-

nek, Kissné Pányi Zsófiának hogy idôt
és energiát nem sajnálva, a tanév
utolsó hetében is lehetôséget adtak
a javításra. Olyan empátiáról és
segítôkészségrôl tettek tanúbizonyságot mely példaértékû. Végül, de
nem utolsó sorban szeretném megköszönni Iván Zsuzsanna Intézményvezetônek, hogy a tanévben
lehetôséget biztosított, hogy szükség szerint a fejlesztô foglalkozásokon és a tanítási órákon részt
vegyek. Kellemes nyarat kívánok
a tantestület minden dolgozójának.
Tisztelettel:
Bikádi Anna családgondozó

Hírek a Mozgáskorlátozottak
Egyesületétôl
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Kitartás, munka, hit
Kedves Olvasók, kedves Barátaim !
A legtöbb egészséges ember talán nem
is gondolja, hogy a fogyatékos ember
is lehet értékes ember.
Mindössze annyit kell tennie, hogy
megvizsgálja adottságait, és felfedezi
magában azon képességeket, amelyek
megadattak a számára.
Magam is így voltam ezzel,amikor
2003-ban jelentkeztem Ürmös Ilona
hivatásos mûvésznôhöz. Azzal kerestem
meg ôt, hogy nótaénekes szeretnék
lenni! Ô indította el a pályámat.
Az elsô mérföldkô 2005 májusában
következett el nótaénekesi pályámon,
amikor az Algyôi Faluházban Ki Mit
Tud? vetélkedôt szerveztek. Bakos József, akkori önkormányzati képviselô
úr nevezett be a mûsorba, egyúttal
felajánlotta, hogy harmonikával kísérni fog. Indulásnak jó lesz, gondoltam, azzal belevágtunk – és azóta már
számtalan mûsoron, felvételen vagyok
túl. Nagyon hálás vagyok az Algyôi
Faluháznak, hogy lehetôséget adtak
a kezdeti lépések megtételére.
Idén januártól Kátó Sándor biztatására 16 év után újból elkezdtem
verset tanulni és mondani. Juhász
Gyula: Anna örök címû versével el-

indultam a Szegedi Kistérségi Nyugdíjas Ki Mit Tud?-on, amelyen sikerült
elnyernem a Csongrád Megyei Önkormányzat különdíját.
2014. május 31-én pedig a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete által szervezett Ki Mit
Tud?-on értem el második helyezést.
Ez az eredmény is nagy kedvet ad
a továbbiakhoz. Olyannyira, hogy be
mertem adni a nevezésemet a MEOSZ
által szervezett Paraszupersztár elnevezésû tehetségkutatóra.
Ezekkel a mûsorokkal az a legfôbb
célom, hogy megmutassam a többi fogyatékkal élô embertársamnak: attól, hogy
valaki valamilyen fogyatékkal él, még
ugyanolyan ember, mint az többi. Sôt,
adott esetben akár még többre is képes lehet,
mint némelyik egészséges embertársa.
Kedves Barátaim! Az egésznek az a
lényege, hogy ki kell tartani! Aki elkenôdik, vagy szégyelli a fogyatékosságát és csak ábrándozik, hogy de jó
lenne ezt meg azt elérni, ám tettek
helyett csak az emberek elôítéleteivel
foglalkozik, az kudarcra van ítélve.
Kitartással, munkával hittel azonban
számos eredményt érhetünk el!
Lele Krisztián

Horgászverseny

Szerettem volna csupa jó hírrel
beszámolni a kedves Hírmondó
olvasóknak az Algyôi Mozgáskorlátozottak Egyesülete háza tájáról.
Mégis, egy nagyon szomorú hírrel kell kezdenem, tagtársunk,
Sándor Lászlóné, Terike örökre eltávozott közülünk. Emlékét kegyelettel megôrizzük.
Júniusi klubdélutánunkat meghívásunkra meglátogatta Herczeg
József polgármester úr. Meghallgattuk tájékoztatását a nagyközség
dolgairól, a Borbála fürdô megoldásra váró problémáiról. Felvetettük a járdák, az utak állapotát,
amelyek zavarják közérzetünket.
Minden kérdésünkre választ kaptunk.
Júniusban – a tavalyi jó tapasztalatok alapján –újra látogatást tettünk Mezôhegyesen. A nyugdíjas-

klubból is társultak hozzánk,
csatlakozott Molnár Áron önkormányzati képviselô úr családjával.
Vittünk finom répát a nónius ménes
lovainak, amit azok köszönettel vettek. Megnéztük a helytörténeti gyûjteményt, amely nem kevesebb, mint
14 helyiségbôl áll. Érdekesek voltak
a retró kiállítási tárgyak.
Nem maradunk program nélkül
júliusban sem, három napos déldunántúli kiruccanásra készülünk,
Ôrség, Somogyország nevezetességeivel ismerkedünk. Ha már
arra járunk, átruccanunk „osztrák
sógorékhoz” is.
Várjuk csapatunkhoz – egészségi állapotra való tekintet nélkül
– a jelentkezôket, minden hónap
második szerdáján délután a Faluház aulájában!
Sermann József vezetôségi tag

Vasárnap ellenére korán kelt az egész
család. Már elôzô nap elôkészítettük
a horgászfelszerelést, felsúlyoztuk a szerelékeket, gilisztát gyûjtöttünk a kertben, feltekercseltük az orsókat. Mire
kiértünk a tóhoz sok család készülôdött
neki a horgászversenynek. Az alsós
gyerekeknek szüleik segítettek a horog-

ra akasztani a csalit. A felsôs fiúk
komoly felszerelésekkel jöttek, ôk már
gyakorlottan fogták a botot. Szerencsére az idôjárás kedvezett, szépen kisütött a nap. Miután a Kormorán
Horgászegyesület tagjai köszöntötték
a versenyzôket, Marika néni és Bea
néni felírta a versenyzô gyerekek nevét.
Mire megéheztünk már hozták is
a finom szendvicseket és üdítôket. Tíz
óra körül megmértek minden kifogott
halat. Akadt sok kárász, néhány méretes ponty is. Mire összepakoltuk kezdôdött az eredményhirdetés, mely a következô lett. Alsósok között I. helyezett
Borbás Bálint 3,5 kg, II. helyezett
Boldizsár Nóra 2,37 kg, III. helyezett
Biacsi Krisztián 2,06 kg, a felsôsök
között I. helyezett Kovács Mihály 2,37
kg, II. helyezett Rózsa Alex 1,95 kg,
III. helyezett Qell Péter 1,62 kg. Senki
sem távozott üres kézzel, amelyik család benevezett a versenyre, az kapott
ajándékot. Köszönjük a szervezést,
a finom tízórait és a sok ajándékot!
Izbéki család
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A Maci és a Margaréta csoportosok a vadnyugaton jártak
Az algyôi Szivárvány óvodában
hagyomány, hogy a ballagó nagycsoportosok egy közös kiránduláson vehetnek részt, mielôtt elhagyják az óvodát. Ebben az évben
a Maci és a Margaréta csoportosok
kirándulhattak egy közeli, de egyben távoli világba.
Igazi western hôssé válhattunk
ezen a Csongrád közeli Bokros
tanyán. A sápadt arcú cowboyok
és a rézbôrû indiánok világába
csöppenve kikapcsolódást és vidám
pillanatokat kaphattunk a kedves
Kozák családtól és a sok kis segédeiktôl. A két csoport felejthetetlen
kalandokon vehetett részt.
Az indiános útvesztôben az akadályokkal teli labirintusokon, azonnal felfedezhették a Vadnyugati
várost. Az útvesztôben a gyerekek
kielégíthették mozgásigényüket.
Csizmaröpítéskor, egy csizmát kellett beledobni egy közepes méretû

hordóba. Az aranymosás hosszú
ideig lekötötte a gyermekek figyelmét és a kavicsos mederbôl egyre
több arany kavics került a gyermekek zsebébe, szüleik nagy örömére. Tomahawk dobásnál a feladat
az volt, hogy tomahawk-kal kellett
eltalálni az egymás mellé felfüggesztett konzerves dobozokat.
Hordólovaglásos játék is vidám
szórakozást nyújtott. A vízszintes,
vastag farúdra húzott feneketlen
hordóra terpeszben kellett ülni és
a rúd egyik végétôl a másikig egy
hosszú kötél segítségével magunkat áthúzni úgy, hogy a lábunk ne
érje a földet. Itt mindenki bebizonyíthatta, milyen igazi vadnyugati
cowboy vagy cowgirl. Patkóhajításnál az volt a legügyesebb aki, a patkót egy fabotra rá tudta hajítani.
Kézmûves udvarban mindenki
elkészíthette az indián fejdíszét.
Vadnyugati show-val zárult ez a kirándulás, ahol a villámgyors seriff
megmutatta revolverével ügyes
akrobatikus mutatványát, és nem
maradhatott el a nevetés és a vidámság sem.
Bakosné Szöllôsi Ágnes
óvodapedagógus

V. Algyôi Foltvarró Kiállítás, plusz könyvbemutató
Még nem telt el egy év sem az utóbbi kiállításunk óta és mi újra megmutattuk munkáinkat az érdeklôdôknek. Ennek egyik célja az volt,
hogy újra megtöltsük az Alkotóházunkat az elkészült alkotásokkal.
Másik oka pedig az, hogy egy
nagyravágyó gondolat megszületése után több foltvarró nagy munkába vágta a fejszéjét. Könyvet
írtunk az utóbbi néhány hónapban.
A könyv elkészült, a kiállítás adott
alkalmat az ünnepélyes átadásra,
bemutatásra.
10 óra tájékán készen álltunk
a vendégek fogadására, és az érdeklôdôk jöttek is sorra. Bene Zoltánt kértük meg, hogy mutassa be
a mi könyvünket a közönségnek.
A címe: Mit varrnak az algyôi foltvarrók?! Ez 10 egyszerûbb, bonyolultabb különbözô foltvarrásos technikával készült tárgy elkészítési
útmutatóját tartalmazza, melyek
alapján könnyedén elkészíthetôk

a könyvben szereplô tárgyak. Többek között karácsonyi díszek, terítô, falvédô, takaró, táska. A könyvet
a Faluházban, Könyvtárban lehet
megtekinteni és megvásárolni 1000
forintos áron. A könyvet Antal Jánosné Jutka, Bacsa Jánosné Erika,
Czirokné Horváth Gabriella, Fazekas
Etelka, Fôdiné Dóra Henrietta, Izbékiné Cseuz Gabriella, Lénárt Ferencné
Kati, Maczák Ferencné Zsuzsi, Németh
Józsefné Aranka, Tóth Árpádné Marika készítette. Fontos szerepe volt
Gyömbér Ákosnak, az ô szakértelme
nélkül nem lett volna ilyen szép és
igényes a könyvecske.
Csókási Katalin Nóra, tûzzománc
mûvész nyitotta meg a kiállításunkat. Katit lenyûgözte a sok foltvarrott tárgy, mellyel feldíszítettük
az Alkotóházat. Több meglepetéssel is készült nekünk, egy mulatságos foltvarrós verssel és egy dallal, melyet együtt énekelhettünk
el. Szilágyi Perjési Katalin már ta-

valy is részt vett a kiállítás megnyitónkon, akkor egy megható
mini novellát írt nekünk, idén egy
szép verset költött, melyet dalba
foglalva adott át nekünk.
Köszönjük az Algyôi Faluház és
Könyvtár dolgozóinak a segítséget,
amit a kiállítás megrendezéséhez
nyújtottak, köszönjük az Algyôi

Nôegylettôl kapott ajándékcsomagot, melyet közösen fogyasztunk
el.
Külön köszönet jár az Algyôi
Foltvarrók Köre minden tagjának
a szorgos, fáradhatatlan munkájáért!
Izbékiné Cseuz Gabriella,
az Algyôi Foltvarrók Köre vezetôje
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Üléseztek a képviselôk

Terítéken a piac szolgáltatásai
(Folytatás a 3. oldalról!)
Saját idei munkatervét a második
félévre is összeállította az önkormányzati képviselô-testület.
E szerint például októberben
az óvoda nevelési évének és
a nyári táboroknak a tapasztalatait összegzik, valamint rögzítik
a 2015–2020 közötti gazdasági
program alapelveit.
Az önkormányzati választások
után felálló önkormányzati képviselô-testület novemberi feladat
lesz – többek között a 2015–2020.
évi gazdasági program és a 2015.
évi gazdasági koncepció összeállítása, illetve az intézmények 2014.
évi pályázati munkájának áttekintése és a 2015. évi pályázatok elkészítése. Decemberben például
az önkormányzat átmeneti gazdálkodásával és a 2015. év elsô
félévének munkatervével kell majd
foglalkozniuk az algyôi képviselôknek.
Gyógynövény és bor
Az idén nyáron elkészülô algyôi
Borospince üzemeltetésére az Algyôi Faluház és Könyvtár dolgozott
ki javaslatot. A feladat ellátásához
igényelt évi 430 ezer forint plusz
mûködési támogatást, illetve a takarító munkaidejének növelését
elfogadta a képviselô-testület. Módosítani kellett az intézmény alapító okiratát is. Ugyanis az Algyôi
Faluház és Könyvtár új telephelyeként mûködik az ingatlan, amely
3 funkciót lát majd el. Itt lesz
az Ezerjófû Egyesület gyógynövény szárítója és feldolgozója,
továbbá egy új közösségi tér alakul
ki, valamint a borospince is látogatókat vonz.
Módosítások
és igazgatási szünet
A képviselô-testület két intézménye alapító okiratát módosította,
visszavonva idén márciusban hozott határozatát. Így ezentúl e két
intézménye teljes neve: Algyôi
Szivárvány Óvoda, illetve Algyôi
Egyesített Szociális Intézmény.
A közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló törvény értelmében a rendes
szabadság kiadására igazgatási

szünetet lehet elrendelni. A képviselô-testület a 2014. augusztus
1–31. és a 2014. december 22.
– 2015. január 4. közötti munkanapokra igazgatási szünetet rendelt el. Ugyanakkor a jegyzô az igazgatási szünet idôszakában úgy
határozza meg az ügyfélfogadás
rendjét, hogy az algyôi polgárok
zavartalanul intézhessék ügyeiket
és a folyamatos legyen a polgármesteri hivatal feladatellátása is.
Takarítás és árnyékolás
A helyi termelôi piacra a kistermelôk 40 kilométeres körzetbôl érkeznek, hogy értékesítsék saját gazdaságukban termelt mezôgazdasági
és élelmiszer-ipari termékeit. Az algyôi helyi termelôi piac naponta
6–13 óra között tart nyitva.
A jogszabályok is elôírják, hogy
a piac bejáratnál információs táblát kell elhelyezni. Az illemhelyen
a nyitva tartási idôben ivóvíz vételi, kézmosási lehetôséget kell biztosítani. Gondoskodni kell a piac
hulladékgyûjtô és –tároló edényeinek tisztításról, fertôtlenítésérôl. Ezekkel a feladatokkal a Gyeviép Nonprofit Kft.-t bízta meg
az önkormányzat. Ugyancsak
az önkormányzati cég végzi el
az árusító tér és a kiszolgáló épület napi takarítását.
A 3 éve mûködô új algyôi iskola
könyvtárához tartozó faburkolatú
terasz árnyékolását magára vállalta az önkormányzat. Négyféle javaslat – fa peragola, fa oszlopok
közé kifeszített árnyékoló vitorla,
fa peragola polikarbonát fedéssel,
mozgatható ponyvával felszerelt
árnyékoló rendszer – közül választottak a képviselôk.
Madárkert lehet
a Kuktor közben
Az algyôi Madárkert létesítése Algyô
Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testületének júliusi ülésén
ismét a napirendi témák közé került. Kialakításáról és késôbbi mûködtetésének következményeirôl
a polgármester és az alpolgármester egyeztetett a javaslattal Algyôre
érkezô vállalkozóval – az önkormányzati testület februári határozata nyomán. A jogi és ügyrendi

bizottság kérdéseire is válaszolva
a vállalkozó elkészítette a Madárkert mûködési koncepcióját és üzleti tervét.
Az önkormányzati képviselô-testület egyhangúan támogatta a Madárkert létesítését, ha a megvalósításhoz sikerül elnyerni olyan
pályázati támogatást, ami 80 százalékban fedezi a beruházás költségeit. 20 százalékos önerôvel
az önkormányzat hozzájárulna
a Madárkert terveinek valóra váltásához. Az elképzelések szerint
a vállalkozóval egyeztetik a terveket, az építkezés az önkormányzat
feladata, a kész Madárkertet a vállalkozó bérbe veszi az önkormányzattól évi bruttó 2 millió 500 ezer
forintért. A vállalkozó kötelessége
lenne az állatkerti mûködéshez
szükséges engedélyek beszerzése,
a szakszemélyzet biztosítása – elsôdlegesen algyôi munkavállalók
alkalmazásával. A közüzemi díjak
és a fenntartás egyéb költségei is
a vállalkozót terhelnék.
Kezdetben 100–120 madárfaj,
vagyis 400–500 madár vonzaná
az érdeklôdôket Algyô új látványosságához. A zárt, ragadozók
távoltartására alkalmas kerítéseket, a betonlábazaton álló kifutókat parkosított környezetben
helyeznék el. A vadmadár rehabilitációra alkalmas röpdék kialakításakor egyeztetnek a természetvédelmi szervezetekkel és
hatóságokkal.
Ott nemcsak pihenô tó, madárházak, kifutók, röpdék lesznek,
hanem diorámaként a preparátumokat élôhelyi környezetben mutatják be – az alföldi madárvilág
reprezentálására koncentrálva.
Aberuházás eredményeként – többek között – papagáj- és egzóta-házak, páva és egzoitikus fácánház,
vadmadár röpde és állatsimogató,
oktató-bemutatóterem is lenne.
A Kuktor köz rehabilitációjával
együtt járó beruházás eredményeként – többek között – fogadóház épülne, a kezelô épületben
szolgálati lakást alakítanának ki,
vizes élôhelyet alakítanának ki
a meglévô tó partján. A beruházás
becsült összege több mint 130 millió forint.

Bôvíthetô lenne 5–10 év és megfelelô pályázati forrás esetén az algyôi Madárkert A területen minta
tanya, állatsimogató, mókusház,
játszótér, oktató-bemutatóterem
épülhetne, a helyszín legeltetésre
alkalmas, itt ôshonos állatokat is
bemutathatnának.
Látványtervet is kaptak a képviselôk a leendô algyôi Madárkertrôl. Egy másik cég pedig
elkészítette a Madárkert által
generált idegenforgalmi fejlesztésre vonatkozó hatásvizsgálatot.
Megállapították: az alacsony turisztikai vonzerô emelkedésére,
az új szálloda kihasználtságának
maximalizálására jótékony hatással lenne egy ilyen beruházás.
A Madárkert megépítésével a jelenleginél sokkal jelentôsebb térségi turisztikai célponttá válhat
Algyô. Az új és nagyobb telephely, a bôvülô látnivaló pedig
nemcsak új vendégeket hozna,
hanem a régieket is csábítja.
Az algyôi Madárkert kivitelezése – pályázati forrás elnyerése esetén – leghamarabb 2015-ben kezdôdhetne.
A Madárkert Magyarországon
újdonságnak számít, de külföldön
– például Ausztriában Turnersee-nél, a St. Primus Wörthi tónál
– sikeres bemutatóhelyekrôl tud
a szakma. Hazánkban jelenleg
a Hortobágyon, Rákóczifalván,
Somogyban. Kalocsán és Gyenesdiáson mûködik madárpark.
Élménycsomagok lennének
ajánlatóak az algyôi Madárpark
látogatóinak. Így például a madarak világának felfedezése mellett
kerékpáros kirándulás, a Tisza
Hullámtéri tanösvény bejárása,
lovaglási és csónakázási lehetôség,
horgászat. a Borbála fürdô szolgáltatásai tennék teljessé az algyôi
élményt. Az öko- és egészségturizmus mellet lovas és vízi turizmus
formát képes Agyô nyújtani, miközben a Repülés és technikatörténeti parkkal a kulturális turizmust, a folyó és a tavak révén
a horgász turizmus híveit is községbe vonzza.

(Folytatás a 11. oldalon!)
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselôk

Bûnmegelôzési
tájékoztatás

Turisztikai célponttá válhat Algyô
(Folytatás a 10. oldalról!)
Tiszai kishajó kikötô?
Algyô önkormányzata a Borbála
Fürdô mellett bôvíteni szeretné
a településen elérhetô turisztikai
attrakciók számát, komplex turisztikai kínálati rendszert szeretne kialakítani.
Hatásvizsgálatot kért és kapott
az önkormányzati képviselô-testület a Tiszai kishajó kikötô gazdasági és idegenforgalmi fejlesztésérôl is.
Algyô önkormányzata ugyanis
eredményes pályázatot nyújtott be turisztikai tevékenységek ösztönzésére.
Az elnyert 8 millió 299 ezer 999
forintot felhasználva a csónak és
kajakok szállítására alkalmassá
tennék a Tisza-partnak a Szabadidô központhoz közeli részét, ponton kikötôt alakítanának ki.
Az elképzelést a képviselô-testület nem támogatta., költséghatékonyság miatt nem tartja
célszerûnek a beruházás megvalósítását.
Tiszta víz
A Szegedi Vízmû Zrt. múlt évi koncessziós díj elszámolásáról pénzügyi és mûszaki tájékozatót kaptak
az önkormányzati képviselôk.
Kiderült: tavaly 93 hibabejelentést kapott a társaság az algyôi ivóvíz hálózat meghibásodása miatt.
A szakemberek csomópont felújításokat, bekötés cseréket, hálózati
tisztításokat végeztek, illetve ellenôrizték és karbantartották a tûz-

csapokat, tolózárakat. Tavaly közel
25 kilométer ivóvíz vezeték hálózatot ellenôriztek, rejtett szivárgásokat találtak. Ennek köszönhetô,
hogy a hálózati veszteség a tavalyinál kisebb, közel 10 százalékos.
A gerincvezetéken történô meghibásodás is csökkent. A vízvezeték
hálózatot 6 alkalommal öblítették
át a múlt évben.
Az Északi vízmû biztosítja Algyô
ivóvíz ellátását. A szakemberek
folyamatosan ellenôrzik a víz minôségét. Megállapították: minden
kémiai paraméternek, EU-szabványnak megfelel az algyôi víz,
kivéve ammóniumtartalmát, amin
javítanak.
A szennyvízcsatorna hálózatot
29 alkalommal kellett javítani.
A leggyakoribb hiba: a közcsatorna eldugulása. Felújították a Kosárfonó utcai átemelô szivattyúit.
A Bartók Béla utcai átemelôn
az energia felhasználás arányosan
változott a beérkezô víz mennyiségével. A Szeder utcai átemelôvel
nem volt probléma a múlt évben.
Algyô csatornaellátottsága csaknem teljes, ezért települési folyékonyhulladék kezelés a telepen
nem történt. Tavaly 548 ezer 150
köbméter szennyvíz keletkezett.
A koncessziós szerzôdés értelmében nettó 1 millió 287 ezer 274
forintot fizet a Szegedi Vízmû Zrt.
Algyô önkormányzatának.
A Borbála Fürdô termáltartály
cseréjének ügyét is megvitatták
az algyôi képviselôk. A vállalkozó
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által eddig elvégzett munkát elismerve felmondta a szerzôdést
az önkormányzat, új vállalkozás
árajánlatát várja.
Levendula Hotel,
fürdô, Alkotóház
A Szabadidôközpont többlet villamos energia-ellátásához szükséges
fejlesztésre a képviselô-testület
megszavazta a 3 millió 856 ezer
forint többlettámogatást a Gyeviur Kft. részére.
Az épülô algyôi szálloda és étterem belsôépítészeti látványtervérôl véleményt mondhattak
a képviselôk. A testület ülésén elképzeléseit az Ideal Forma Bt. prezentáción mutatta be. A képviselôk
egyetértettek az algyôi Levendula
Hotel és étterem látványelemeivel.
A Borbála Fürdô kültéri élménymedencéjének tervit módosítani
kell, cél a költségoptimalizálás. Ez
érintheti például a kiszolgáló épület és a medence burkolatát,
a külsô közmûveket. Ugyanakkor
új út és parkolók tervére is szükség
lesz. A tervezô javaslataival egyetértett az önkormányzati képviselô-testület.
A Borbála Fürdô öltözôszárny
építése miatti nyitva tartás a következôképpen alakul: a szolgáltatás
2014. július 28. és augusztus 1.
között szünetel, a fürdô zárva lesz.
Ezt követôen, a nyitva tartás idején
is folytatni kell a kivitelezést. Ez
utóbbi idôszakban, augusztus 2–7.
között 50 százalékos árkedvezménnyel köszönik meg a Borbála
Fürdô vendégeinek türelmét,
Folytatódik a napelemes rendszer bôvítése. A képviselô-testület
úgy döntött, hogy a faluház és az iskola épületének tetején is mûködjön a villamos energia fogyasztás
költségeit csökkentô napelem rendszer. Az ennek építését célzó, 100
százalékos támogatottságú pályázatot benyújtotta az önkormányzat.
A képviselôk foglalkoztak a Tiszavirág utcai telekhatárok rendezésével is
Az elôzô ülés óta történt fontosabb események leltárával zárult
az algyôi önkormányzati képviselôk júniusi ülése.
A. H.

A júniusban megtartott közlekedésrendészeti ellenôrzéseken közigazgatási bírságot szabtak ki egy
személlyel szemben, aki a 47-es
fôúton ittas állapotban kerékpározott. A körzeti megbízottak intézkedtek olyan személlyel szemben is, aki a 47-es fôúton az eltiltás
tartama alatt, ittas állapotban vezette a segédmotoros kerékpárját.
Vele szemben bûntetô, illetve szabálysértési eljárást indítottak.
Szabálysértési eljárást kezdeményeztek olyan személlyel szemben,
aki Algyô belterületén úgy vezette
a motorkerékpárját, hogy vezetôi
engedéllyel soha nem rendelkezett.
*

Figyeljünk arra, hogy a lakóépület
nyílászáróit, ablakait a szellôztetés
idején is tartsuk figyelemmel attól
függetlenül, hogy az ablakokra
szúnyogháló is fel van szerelve. Ha
nem tartózkodunk otthon, akkor
zárjuk be az ajtót és az ablakokat.
A kerékpárral közlekedôk ügyeljenek arra, hogy ha – akár rövid
idôre - ôrizetlenül hagyják az általuk használt kerékpárt, akkor
azt zárják le, illetve ne hagyjanak
a kerékpáron csomagot. Lehetôleg
a kerékpár vázát egy stabil, földhöz
rögzített tárgyhoz lakatolják
Körzeti megbízottak

Apróhirdetés
Óriás nyulak 3–4 hónapos utódai, továbbtartásra eladók, 1500 Ft/kg.
Nyúl konyhakészen, akár házhozszállítással
is eladó 1500 Ft/kg.
Érdeklôdni: 70/299-23-67
Telefonszám: 06 / 70 / 9444 119

Algyő főutcáján
kb. 80 m2-es helyiség
kiadó hosszútávra
és alkalmanként
is, családi
rendezvényekre.
Telefon:
06-20/364-66-25
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Algyôn is megtartották május utolsó vasárnapján
a magyar hôsök emléknapját
(Folytatás az 1. oldalról)
Martonos is igen nagy áldozatot hozott,
165 férfi maradt holtan a csatamezôkön, az Újvári áldozatok száma 79,
ennyi hadbavonult katonát hiába várt
haza a családja. Hatalmas áldozat ez
mindhárom település részérôl és mérhetetlen fájdalmat jelentett a hátramaradottak számára.
Az öldöklô háborút az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország forradalmaktól, majd ellenforradalomtól kísért felbomlása követte. E
folyamat végpontja az 1920-as trianoni békeszerzôdés volt, a Kárpát-medence magyarságának harmadát idegen
államhatárok közé zárta, az ország területének kétharmadát veszítette el.
A megtört és hadisarc fizetésére kötelezett
országunknak volt lelki ereje talpra állni
rövid idô alatt, mert a reményt soha nem
adták fel az elôdeink. Nem adták fel
a reményt, nem feledték az áldozatokat
és felidézték a költô mondatait:
Csak törpe nép felejthet ôs nagyságot,
Csak elfajult kor hôs elôdöket,
A lelkes eljár ôsei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”
Tisztel Hölgyeim és Uraim!
Azért jöttünk ma össze, hogy a régi
fénynél új szövétneket, gyertyát gyújtsunk, és így emlékezzünk „a ma élô és
a jövô nemzedékek okulására, a hôsök
dicsôségére.” Hiszen áldozatuk csak
akkor nyerhet értelmet, ha tetteiket nem
nyeli el a felejtés homálya, és ezáltal
elfoglalhatják az ôket megilletô helyüket a nemzet panteonjában.
De vajon nem csupán azért gondoljuk ezt így, hogy vigaszt leljünk
az egyéni, közösségi tragédiáinkra?
Nem pusztán önmagunk miatt van-e
szükség arra, hogy a Magyar Hôsök
Emlékünnepén együtt legyünk? Hiszen
nekünk, magyaroknak a hôsiesség,
a hôsi küzdelme mintha a vereséggel,
az alulmaradással lenne egyenértékû.
A magyar vitézség szinterei – Muhi,
Mohács, Világos, Doberdo, Don-kanyar – neve lélekharangként kong
a fülünkben. Különösen a mögöttünk
hagyott évszázadban, a számunkra
vesztes XX. században érezhettük úgy,
hogy a fényes diadallal, a gyôzelem
dicsôségével jutalmazott hôsiesség örök-

re visszavonult a népmeséinkbe. Történelmünk során hányszor gondolhattuk azt, hogy bukásunk az „ügyet” is
– mint Dugovics Titusz a törököt
– örökre magával rántotta. És vajon
nem gondolhattuk-e már számtalanszor azt is, hogy nekünk hôseink nincsenek is, csak áldozataink vannak?

Gondoljanak csak bele: hány hôsi
pillanatnak köszönhetjük, hogy ma
ugyanaz a föld terem nekünk kenyeret,
mint egykor Szigetvár hôs védôinek,
vagy ugyanazon a nyelven beszélünk,
amelyiken a várfalak sötétjében Istenhez fohászkodtak a magyar vitézek
Nándorfehérvárnál. Mennyi helyt-

Ha jól belegondolunk, érthetô ez,
hiszen a nálunk szerencsésebb sorsú
nemzetekhez nem csupán annyiban
volt kegyesebb a történelem, hogy kevesebb csapást kellett elszenvedniük.
Hanem annyiban is, hogy veszteségeiket is könnyebben feldolgozhatták,
mert a hôsi áldozat értelmét gyôzelmeik, nemzeti sikereik rendre alátámasztják. Nekünk, magyaroknak viszont még a gyötrô kétségekkel is meg
kellett, meg kell küzdenünk. Igen,
kedves barátaim, nekünk sokszor évtizedeket kellett várnunk, míg megértettük a velünk történtek magyarázatát. És sokszor csak nemzedékek
múltán derült fény arra, hogy nem
volt hiábavaló a küzdelem.
A magyar irodalom egyik remekében, az Iskola a határon címû regényben Ottlik Géza így ír errôl: „A mohácsi csata négyszázadik évfordulója
közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán, vereséget megünnepelni,
de hát aki a gyôzelmét ünnepelhette
volna itt most, a hatalmas ottomán
világbirodalom, már nem volt meg.
A tatároknak is nyoma veszett, sôt
idôközben, szinte a szemünk láttára,
a szívós Habsburg császárságnak is.
Megszokhattuk már, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat,
melyeket túléltünk.”

állás, mennyi önzô érdeket háttérbe
szorító önfeláldozás kellett ahhoz, hogy
megmaradjunk!
Megmaradjunk és gyarapodjunk:
hiszen ha nem is sokkal, de mégiscsak
nagyobb területre terjed ki a mai magyar állam, mint a török hódoltság
korában.
Nem volt tehát hiábavaló, hogy
az elôttünk járók „megcselekedték, amit
megkövetelt a haza”. És nekünk késôi
utódoknak nem bánkódnunk kell,
hanem hálát adnunk azért, hogy voltak,
mindig voltak, akik számára a haza
ügye, a szeretteik, az utánuk következô
nemzedékek sorsa, boldogulása fontosabb volt, mint a saját jövôjük.
A mai ünnepen tehát sokkal többrôl
van szó a saját lelki nyugalmunknál:
az utódok kötelességérôl. Mert a hôsiesség és a tisztelet együtt járnak, egymással szorosan összetartozó dolgok.
Valahogy úgy, mint az ôsi templom
rejtett kincse és a lenyugvó nap sugarai: az odairányított fény nélkül észre
sem vennénk, mi mindent rejt a sötétség, de a fény is csak céltalanul kalandozna a falakon, ha nem lenne mit
megvilágítania. A hôsiesség is csak
a tisztelet fényénél látható. Tisztelet
nélkül nincs hôsiesség, de tisztelet sincs
hôsiesség nélkül. Ezért vagyunk hát
itt, hogy legalább ilyenkor, a Magyar

Hôsök Emlékünnepén tisztelettel adózzunk a hôseink emlékének.
Tisztel Hölgyeim és Uraim!
Minden ünnep, minden megemlékezés önvizsgálat is egyben. Lehetôség
arra, hogy megmérjük magunkat, és
egy olyan mérce mellé álljunk, amelyet
nem mi állítottunk fel, hanem rovásait évszázadok alatt az elôttünk járók
vésték.
Tocqueville francia történész, az amerikai demokrácia kutatója már másfél
évszázada felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a saját korunkban mi
is megtapasztalhatunk: a demokrácia
veszélye ugyanis az – írja -, hogy „minden emberrel elfeledteti az ôseit, elrejti
elôle leszármazottait, és elválasztja kortársaitól; folyton önmaga felé fordítja,
és végül teljességgel saját szívének magányába zárja”. És ez tudjuk, hogy hová
vezet…
Azonban ahogy a kizárólag
a mának élô ember elmagányosodása
törvényszerû, úgy a múltjára büszke,
a hagyományaihoz ragaszkodó és a jövôvel törôdô ember közösségre találása is az. Ezért fontos tehát, hogy
ma, május utolsó vasárnapján ilyen
szép számban összejöttünk, mert ez
azt jelenti, hogy mindannyian tisztában vagyunk vele: a mai megemlékezés fontos a jelenünk, a múltunk, és
fontos a jövônk miatt is. Az ittlétünk
tehát üzenet, azt üzeni, hogy nem
felejtettük el a kötelességünket a múlt,
felelôsségünket a jövô felé. Nem felejtettük el Garay János reformköltônk
szavait:
„Csak törpe nép felejthet ôs nagyságot,
csak elfajult kor hôs elôdöket.
A lelkes eljár ôsei sírlakához.
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”
Herczeg József
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Olaszországi adományok az algyôieknek
Éppen egy hónapja, hogy az ANA
Olasz Alpesi Tartalékosok Magyarországi Szekciója Antonio Dal
FABBRO tartalékos százados
(elnök) támogatásával és vezetésével a Csongrád Megyei Magyar
Tartalékos Szövetség kilenctagú
küldöttsége járt az olaszországi
Treviso-ban. A látogatás alkalmával a két szervezet együttmûködési megállapodást írt alá, számos
területen rögzítették a lehetôségeket, többek között a kölcsönös segítségnyújtás formáit és módjait.
Az Olasz Alpesi Tartalékosok mûködésének egyik alapvetô célkitûzése a nehezebb életsorsba került emberek segítése, támogatása. Így
tartalékos barátaink mintegy hatszáz
kilogrammnyi, elsôsorban tartós élelmiszert vásároltak, gyûjtöttek és szállítottak Algyôre és adták át a nagyközség rászoruló családjainak.
Az átadás ünnepélyes megszervezésérôl Herczeg József polgármester
munkatársai segítségével gondoskodott, a helyi MATASZ klub vezetôi
- Leléné Juhász Erika klub elnök,
Fróman Gábor t. mk. ôrnagy, megyei
alelnök és Benedek K. Csaba klub
titkár - és a klub lelkes tagjai hajtották végre a hálás feladatot. A partner
szervezetet prof. Dr. Antonio Dal
FABBRO t. százados, és Giacomo
Framarin úr az ANA Budapesti szekciójának vezetôje képviselte.

Az Adományozók küldöttsége
június 7-én az esti órákban érkezett meg Algyôre, ahol Palotai Jenô
ny. alezredes megyei elnök, Palotai Erzsébet ömt alezredes–jogtanácsos, ezúttal tolmács, Herczeg József
a település polgármestere és Leléné Juhász Erika Klub elnök fogadták az érkezôket. Közösen átvették,
lepakolták a becsomagolt élelmiszeres dobozokat, majd egyeztették az átadás lebonyolításának
részleteit, aztán a küldöttséget
szálláshelyükre kísérték. Természetesen az adomány érkezése elôtt
az Algyôi MATASZ klub tagjai
az Önkormányzattal egyeztetve
kiválasztották, értesítették és meghívták a rászoruló, gyermekes családokat
Az ünnepélyes átadásra 2014.
június 8-án, Pünkösd vasárnap délelôtt az algyôi repülôtéren került
sor. Az elkészített 72 ajándékcsomag többsége gazdára talált ekkor,
néhány csomagot viszont a rászorulóknak csak az ünnep után tudtunk kézbesíteni, házhoz szállítani,
ugyanis a rendelkezésre álló rövid
idô, és térségünk „tanyás jellege”
miatt minden ajándékban részesülô család nem tudott az adományok átadásakor megjelenni.
A minôségi, jellegzetes olasz
élelmiszerajándékokat Herceg József polgármester úr és Dr. Palo-

tai Jenô ny. ezredes nagy tisztelettel, baráti szavakkal és egy
díszes oklevél átadásával köszönték meg a jelen lévô prof. Dr. Antonio Dal FABBRÓ t. százados
úrnak, az ANA Magyar szekciója
vezetôjének. Antonio úr meghatározó fontosságú szerepet vállalt
a Magyar és az Olasz Tartalékosok
közötti kapcsolatok kialakításában, valamint az adomány gyûjtésének és szállításának a megszervezésében. A MATASZ megyei
elnöke három tényezôt emelt ki
az adományozásra kiválasztott település esetében. A rászorultak
körültekintô, alapos kiválasztása,
az Algyôn eddig is folytatott színvonalas munka és támogatás
a MATASZ irányában, továbbá
a település nagyszerû vezetése,
amely a jövôben a Magyar és
az Olasz Alpesi tartalékosok
együttmûködését jelentheti. Ez
az eredményes, közös munka
méltó folytatása az elmúlt évben
megtett lépéseknek, vagy az elmúlt hónapban Giavera del Montelló-ban aláírt sokoldalú, együttmûködési megállapodásnak.
Megtisztelô, értékes feladatot
hajtottunk végre, nagyon jó
érzés volt, hogy segíthettünk másokon és szebbé, jobbá tehettük
jó néhány család hétvégi ünnepét.

Kishajó kikötô és madárkert?
A júniusi testületi ülésen, melynek
összefoglalóját ezen újság hasábjain
olvashatják, két téma volt, mely hos�szabb vitát váltott ki mind a bizottsági,
mind a testületi ülésen. Az egyik az ún.
kishajó-kikötô ügye.
Elôzetesen annyit érdemes tudni
az ügyrôl, hogy a projekt részben pályázati pénzbôl valósult volna meg,
amit az önkormányzat meg is nyert.
Viszont a polgármesteri elképzelés sajnos több sebbôl is vérzett. Az elsô és
talán legfontosabb, a funkció meghatározása. Elôször azt hallottuk, hogy
a kikötô azért szükséges, hogy nagyobb
hajók ki tudjanak kötni, ezáltal
az épülô szálloda kihasználtsága is
nôhet. (Szakemberek ellenben úgy vélik,
hogy ennek az esélye nagyon csekély).
Késôbb már az volt a nézet, hogy 30

férôhelyes kishajó kikötô lesz, kiszolgálva majd az algyôi igényeket. Ez utóbbi
azért is fontos változás, mert akkor
viszont a lehetetlen helyszín kiválasztása is kérdéses, hiszen egy ilyen beruházást jóval közelebb a faluhoz is
meg lehetne valósítani, sokkal kevesebb
pénzbôl. Tetézte a problémát, hogy
az elsôdlegesen megjelölt üzemeltetô,
egy új egyesület is ódzkodott ilyen föltételekkel attól, hogy átvegye a kikötô
mûködtetését. A harmadik érv, ami
amellett szólt, hogy felelôtlenség lenne
elindítani a kiépítést az az volt, hogy
a pályázat benyújtása után készült el
a részletes beruházási és a becsült üzemeltetési költségvetés. A turisztikai koncepciónk ugyan tartalmaz ajánlásokat
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az algyôi ártéri részt, a hullámteret

hasznosítani, de a mostani eset is bizonyítja, hogy ötletelgetéssel nem lehet
fejleszteni. Átfogó koncepció kell végre,
amely megnyugtatóan rendezi a Tisza
partot legalább a falu alatti szakaszon.
A madárkert ügye már hónapok óta
téma a testületi üléseken. Ez is mutatja, hogy a testület alaposan szerette
volna körbejárni a kérdést, hiszen
az idei költségvetésünkben 40 millió
forintot különítettünk el erre a célra.
Az elôzetes elképzelés ekkora összeggel
számolt, amely nem kevés. Ezért is voltak óvatosabbak a képviselôk, és ezért
kértünk be hatástanulmányt, illetve
a teljes projekt költségre vonatkozó kimutatást. Mindannyian sejtettük, hogy
a 40 millió nem lesz elég, de azt hiszem,
írhatom, hogy nem csak engem csapott
arcon a végösszeg: 130 millió forint.

Természetesen mindannyian egyetértettünk abban, hogy a megvalósítás
csakis nagy támogatottságú (80–
100%-os) pályázatból valósulhat meg.
Az egyetlen vitás kérdés az maradt,
hogy vajon készíttessünk-e tervdokumentációt, mely segíthet egy pályázaton
való részvétel esetén, vagy sem. Miután
kiderült, hogy a tervezés kb. 4–6 millió
forint lenne, illetve hogy bizonyos pályázatoknál elôny, ha már van terv,
viszont más pályázatoknál esetleg majd
visszamenôleg nem lehet ezt a költséget
elszámolni, ezért ezt a polgármesteri
elôterjesztést sem támogatta a képviselô testület. A szándék megvan, de csak
és kizárólag pályázati forrásból látjuk
megvalósíthatónak a madárkertet.
Molnár Áron Pénzügyi
és Humán Bizottság, elnök
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Algyõi tükör

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

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

Gurulóállvány
bérbeadó!
Festést, mázolást,
gipszkartonozást,
külsô és belsô
hôszigetelést vállalok.
Érdeklôdni
a 06-30/987-4060-as
telefonszámon.

Ház körüli alkalmi
munkatársat
keresünk.
Előny „B” kategóriás
jogosítvány.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Telefonszám:
06-20/591-88-48

Tel.: +36 30 938-32-33

Kedvezményes TANSZERVÁSÁR!
Kedves Szülôk!
Az algyôi iskola által kért tanszerek, 1–8. osztályig egységcsomagban,
kedvezô áron, kényelmesen beszerezhetôk Algyôn, a Papírvilág és
Egészségkuckóban!
• Minden csomaghoz apró meglepetéssel kedveskedünk
• Már Június 15-tôl felkészülten várjuk kedves vásárlóinkat!
• Erzsébet utalványt, Sodexo, Edenred és Posta Paletta beiskolázási
utalványt elfogadunk
• Minden 2500 Ft. feletti vásárlónk sorsoláson vesz részt!
• Bio-és reform élelmiszerek
• Ajándéktárgyak
• Keressen minket a Coop Üzletházban!

2014. július • Hírmondó

Új állapotban lévõ
MOPED kocsi Garanciás
Irányár: 250 000 Ft
Elektra 7000 elektromos moped.
A négykerekû elektromos mopedet kültéri használatra való, mert
nagyobb hely szükséges a kanyarodáshoz, megforduláshoz, mint
a háromkerekû esetében. Ettõl függetlenül beltérben is használható,
ha a lehetõségek azt megengedik.
Elõnye a robosztus kivitel, amely még egyenetlen terepen is igen jó
stabilitást nyújt. A kerekek rugós felfüggesztésûek.
Mûszaki adatok:
• Felhajtható kartámasz
• Kifordítható ülés
• Állítható fejtámla
• Lámpa, irányjelzõ
• Visszapillantó tükör
• Dönthetõ háttámla
• Borulásgátló
• Fordulási sugár: kb. 2 m
• Lökhárító
• Sebességszabályozó
• Maximális sebesség:
kb. 6 km/h
• Kapaszkodó képesség: kb. 8�
• Terhelhetõség: 130 kg
• Egy feltöltéssel megtehetõ út: 30–40 km

Garanciás állapotban! • Nagyon keveset használt!
Vásárlás éve: 2011. • Telefon: +36705512808

„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

Telefon: 06 30 592 08 47

Számítógép karbantartás, szerelés

Szoftveres hibaelhárítás
• Hardveres, szoftveres szakmai tanácsadás
• Kiadványszerkesztés és tervezés,
egyedi igény szerint
• Médiatartalmak szerkesztése,
vágása (film, hang, kép)
•

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere
Telefon: 06 30/953-03-95

Gál Péter:
+36 30 / 2373-087 • core.insane@gmail.com

2014. július • Hírmondó

Hóvirág
Virágüzlet

Algyõi tükör
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Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy 2014. 07. 14.
hétfôtôl megváltozik nyitva tartásunk:
h.–csü. 11–16 óra • k.–sze., p.: 8–16 óra • szo.–vas.: 8–12 óra
Nyári, rövidített nyitva tartással várjuk kedves vásárlóinkat,
2014. 07. 08 - 07. 21-ig!
Virágkötôként újra megtalálnak üzletemben, várom megrendeléseiket
személyesen vagy telefonon, az alábbi számon: 06 20 / 501 41 00
Algyô belterületén a kiszállítás INGYENES!
Ági és Icu

EUROCENT
SAROKHÁZ BOLT
Téglás u. 54.
(postával szemben)
JÚLIUSI AKCIÓ:
1,5 % uht TEJ
185 Ft/l
12 l vásárlása esetén
165 Ft/l
10 KG SZÁRAZ KUTYA TÁP
1650 Ft
1 kg HŰTÉS NÉLKÜLI SZALÁMI 210 FT/DB
NYITVA TARTÁS:
H.–P.: 7–18 • SZO.–VAS.: 7–12
EURO CENT SAROKHÁZ BOLT
ÜZEMELTETŐ:
MIKLÓS ATTILA
6750 ALGYŐ TÉGLÁS U. 54

Svédmasszázs
Miért kellene megtanulnia együtt élni a fájdalommal?
A fájdalom nem betegség, hanem jelzés.
Mire jó a svédmasszázs?
Stresszoldás, görcsoldás, paralysis, fájdalomcsillapítás, rehabilitáció,
keringési zavarok, lumbágó, isiász, discopathiák, végtagödéma, mozgásbeszûkülések kezelése stb.
Ezen felül még vállalok kismama masszázst, nyirok drainage kezelést és intermittálást.
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
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Civil tükör

Ezerjófû kirándulás 2014.
Tartalmas, minden résztvevôt érdeklô programokkal kitöltött
három napos kirándulást nem
könnyû szervezni. Szerencse, ha
a csoport tagjainak érdeklôdési
köre hasonló, ha ismerik és tolerálják egymást. Egyesületünknél
ezek adottak, így nem véletlen,
hogy az egyesület szakmai kirándulása minden évben várt és népszerû program tagjaink körében.
Az idén a Bakony és a Balaton
felvidék volt a cél, azon belül is Bakonybél, Zirc, Balatonfüred, Tihany
és Veszprém látnivalói. Bakonybél
bencés apátságában gyógynövény
termesztéssel és feldolgozással foglalkoznak, Zirc ciszterci szerzetesei
gyönyörû arborétumot tartanak
fenn, Tihany bencés apátsága pedig
méltó központi látnivalója volt
a községben ott jártunkkor tartott
Levendula Napoknak.
Balatoni Hal és Borünnep és a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál tette kellemesebbé az esti parti
sétányolást Füreden, hol szálláshelyünk volt, de megnéztük a város

nevezetes épületeit, tereit is, nagyokat kortyoltunk a Kossuth Lajos forrás hideg vízébôl. Néhányan, talán
nem csak a szerencsés véletlennek
köszönhetôen betévedtek egy csopaki borászmester pincéjébe is jó
hangulatú kóstolgatásra és itthon
gyorsan fogyó szuvenírre szert tenni.
Jutott idônk egy balatoni sétahajózásra is, vasárnap délután,
hazaindulás elôtt pedig a vészprémi várnegyedben tett sétára.
Szakmai, turista és laza pihenô
programok megfelelô aránya
három napon keresztül, szervezés
és összeszokottság kérdése. Az viszont már nem, hogy füredi szállásadó gazdánk Borbélyné Dr. Hunyadi Éva volt, a Debreceni Egyetem
adjunktusa, aki az egyetem Növénytudományi Intézetének munkatársaként gyógy és fûszernövényekkel
is foglalkozik. Nem nehéz kitalálni,
mirôl beszélgettünk vele elsô este
közös vacsora és borozgatás közben,
örvendve, hogy a véletlen mi mindenrôl is képes gondoskodni.
Kiss Tibor

Szakköri receptek 2014.
Dió vagy mogyorókrém: A tetszés
szerinti mennyiségû diót, vagy mogyorót beletesszük aprító gépbe, és
addig pörgetjük magas fokozaton,
míg a zsiradék kicsapódik belôle.
Ez után tetszés szerint ízesíthetjük
mézzel, cukorral, kakaóporral.
*

Diós nápolyi: 20 dkg vajat, 25 dkg
cukrot (vagy mézet), 3 tojást, 3
kanál vizet, 1 kanál kakaóport és
20 dkg darált diót gázon össze kell
melegíteni. A kapott krémet ostyába kell tölteni.

*

Csicsókás fánk: Hozzávaló15dkg
csicsóka puhára fôzve, áttörve,
6dkg vaj, 2dl víz, 15dkg liszt,
2 tojás, édesítés tetszés szerint,
ízesítés: reszelt citromhéj, csipet
gyömbér, só, szerecsendió. Elkészítés: a vizet felforraljuk a vajjal,
belekeverjük a lisztet, ha összeállt,
levesszük a tûzrôl, és hozzáadjuk
az egész tojásokat, az áttört csicsókát és a fûszereket. Forró olajban
fánkocskákat sütünk. Lekvárral
tálaljuk.
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Események az
EZERJÓFÛ EGYESÜLET életében
Nagyon mozgalmasan alakult
az idei tavaszunk.
Átalakulóban a gyógynövénykert a tájház udvarán. Új bemutató ágyások készültek, és termesztésre is kaptunk egy kb. 40x7
méteres területet a volt Lovasudvar végében.
Rengeteg munkát vállaltak ezzel
magukra egyesületünk tagjai. Minden kedden délután összejövünk
a Tájházban 10 – en, 15 – en,
mikor ki ér rá, és tesszük, mikor
mi a legszükségesebb.
Elôször is át kellett telepítenünk
ideiglenes helyre a már meglévô
növényeket. Majd beültetni az új
ágyásokat, és a termôterületet,
közben folyamatosan gyom mentesíteni, locsoló rendszert építeni,
locsolni, stb. Úgy tervezzük ôszre
elkészülhetünk a bemutatókerttel.
Mindeközben az élet nem áll meg,
nônek és virágoznak a gyûjtendô
növények is. Így gyûjtöttünk galagonya, kamilla-, bodza-, és hársfavirágot, és már nyílik az orbáncfû,
cickafark, kínálva értékes virágaikat. Begyûjtjük és szárítjuk a menta
féléket, csalánt, citromfüvet, kakukkfüvet, zsályát. Nagyon várjuk,
hogy beköltözhessünk új helyünkre, ahol a növények szárítására,
tárolására megfelelô helyet szeretnénk kialakítani, és összejöveteleinknek is otthont adna.
A kertben rendszeresen együtt
dolgozunk: Bakó Ferencné, Bakó
János, Berek Ágota, Canjavec Tamás,
Doktor Istvánné, Kecskeméti Sándorné, Kiss Tibor, Klug Mátyásné, Koczkás Tibor, Koczkásné Kiss Ida, Kövér
Imréné , Merlákné Dombóvári Ibolya,
Nagy Menyhértné, Pataki Dezsôné,
Széll Szilveszter. Rajtuk kívül vannak olyan egyesületi tagjaink, akik
a munkájuk, vagy a gyermek nevelés miatt nem tudnak rendszeresen eljönni minden kedden, de
ha nagyobb feladat van, vagy hétvégi rendezvény, vagy tábor, rájuk
is számíthatunk. Összejöveteleink
mindig jó hangulatúak, akár munkáról, akár szórakozásról szólnak.
A Fehér Ignác Algyôi Általános
Iskolával szoros kapcsolatot ápolunk. A szakkörünk keretében
nemcsak a gyógynövényekkel, és
az egészséges táplálkozás alapel-

veivel ismerkednek a kisdiákok,
de minden alkalommal készítünk
teát és valamilyen egészséges finomságot, amelyet a gyerekek
az utolsó morzsáig elfogyasztanak
Berek Ágota és Canjavecné Borbás
Annamária vezetésével.
Az Ezerjófû szakkör tagjai 15
liter teát osztottak szét az iskolai
egészségnapon május 29 – én délután.
Az iskola két nagy rendezvényének, márciusban a Zöld Diákparlamentnek, májusban a Megyei
Természetismereti Vetélkedônek
résztvevôit szendviccsel,többféle
pogácsával, sajtos rúddal Ezerjó
teával és bodza itallal vendégeltük
meg. A finomságokat Bakó Ferencné, Berek Ágota, Doktor Istvánné,
Kecskeméti Sándorné, Klug Mátyásné,
Kövér Imréné , Nagy Menyhértné,
Pataki Dezsôné készítette.
A tavaszi Egészség Hetek alkalmából az ESZI Idôsek Napközi
otthonában szintén az egészséges
táplálkozás volt a téma. Az elôadást és a beszélgetést itt is a házi
vajkrémes rozskenyér és az olivaolajos öntettel készült tavaszi
saláta tette maradandó élménnyé.
Az ismeretterjesztés minden lehetôségét igyekszünk megragadni,
így a Borbála Fürdôben az Egészség Napon 20 l teát kóstoltattunk
és bemutattuk teakeverékeinket
is. Május 25 – én, a Gyermeknapon a Szabadidôközpontban úgyszintén.
Nagy megtiszteltetésnek vettük,
hogy a szegedi Füvészkert Kertbarát köre meghívott bennünket
júniusi programjára. Idôben mentünk, így megnézhettük az új pálmaházat. Mindenkinek ajánljuk,
nekünk nagyon tetszett. A programon bemutattuk Egyesületünket. Érdekelte Ôket megalakulásunk története, tevékenységünk,
szó esett a növények termesztésérôl, gyûjtésérôl, feldolgozásukról, elismerôen nyilatkoztak nyári
táborunkról. Megvendégeltük
Ôket teáinkkal, jó hangulatban
telt a velük töltött idô. Örömmel
fogadták viszonthívásunkat, ôsszel
Ôk lesznek vendégeink Algyôn.
Berek Ágota,
Kiss Tibor
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
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DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

Július 7-tôl 11-ig 8:00-tól 12:00-ig
Július 14-tôl 18-ig 12:30-tól 16:30-ig
Július 21-tôl 25-ig 8:00-tól 12:00-ig
Július 28-tól augusztus 1-ig 12:30-tól 16:30-ig
Augusztus 4-tôl 08-ig 8:00-tól 12:00-ig

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.

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Július 7-tôl 11-ig 12:30–16:30
Július 14-tôl 18-ig 07:30–12:00
Július 21-tôl 25-ig 12:30–16:30
Július 28-tól augusztus 1-ig 07:30–12:00
Augusztus 4-tôl 8-ig 12:30–16:30

Rendel: hétfôtôl csütörtökig

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

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

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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.

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.

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

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

Néhány fontos telefonszám

Mentôk: 104 • Tûzoltóság: 105
Rendôrség: 107
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

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!
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II. Könyvtári Éjszaka Algyôn
Az este finom és egészséges gyümölcsöket fogyaszthattunk, melyeket Bartáné Török Ágnes és
Török Elekné Évike készített el
nekünk. Nemcsak a fenséges látvány, hanem az ízek is elvarázsoltak minket, hiszen egzotikus déli
és keleti gyümölcsöket is kóstolhattunk. Szeretnénk nekik is megköszönni a közremûködésüket!
Jövôre, a III. Könyvtári Éjszakára
újra várjuk kalandvágyó olvasóinkat!

2014. 06. 21-én második alkalommal lehetett éjszaka is az Algyôi
Könyvtárba látogatni, ahol sok programmal készültünk olvasóinknak.
Délután 6 órától egészen éjfélig
lehetôség volt beiratkozásra, kölcsönözésre. A gyerekeket mozi
várta a Teleházban, ahol 2 mesefilmet néztünk meg közösen, valamint Magyarné Varga Anna,
Belovainé Bakos Erika és Ábrahám
Anikó közremûködésével a gye-

A rendezvényrôl készült képek
megtalálhatók weboldalunkon:
www.algyokultura.hu
Könyvtárosok

rekkönyvtárba költözött egy rajzmûhely is. Nekik ezúton szeretnénk megköszönni a készséges
együttmûködést! A kisebbek és
nagyobbak is élvezték az alkotás
folyamatát, amelyet szakmai kezek
irányítottak. Az elkészült mûveket
kiállítjuk a gyerekkönyvtárban.
A felnôttek fejtörôkkel, tesztekkel és rejtvényekkel tehették magukat próbára, több-kevesebb sikerrel.

Könyvtári hírek
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy
az Algyôi Könyvtárban 2014. augusztus 4–24. között nyári szünetet
tartunk. Nyitás: augusztus 25. hétfô,
9 óra. Megértésüket köszönjük!

*

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig
9–12 óra, 13–18 óra között. További információ: www.algyokultura.hu

Csoportos kirándulás a Könyvtári Kalandtáborral
Ismét lehetôség van csatlakozni
a tábor hetében megrendezendô
kirándulásokra!
2014. 07. 17. Kiskunmajsa – Jonathermál Fürdôkomplexum;
program: egész napos fürdôzés.
Indulás busszal: 7 órakor.
13 óra: ebéd (opcionális) Termál Bisztró Étterem (a fürdô területén található), egységesen
a táboros gyerekekkel: bolognai
spagetti – felnôtteknek teljes adag:
1000 Ft/fô, gyerekeknek fél adag:
800 Ft/fô. Amennyiben mást vagy
máshol szeretnének ebédelni, ter-

mészetesen lehetséges. Ha a táborral együtt szeretnének étkezni,
azt az útiköltség befizetésekor jelezni kell.
Belépô: 1100 Ft / fô (a táborral
együtt, csoportos belépés esetén)
A fürdôzésen kívül kézmûves
foglalkozások, játszótér, csúszdák,
sportolási lehetôségek várnak ránk!
Visszaindulás Algyôre: 18 órakor. Érkezés a Könyvtárhoz:
19.15-kor. Útiköltség: 1500 Ft,
oda-vissza ár. Érdeklôdni – telefonszám: 517-170, e-mail: bibl@
algyo.hu; www.algyokultura.hu

Nyári szakmai táborok az Alkotóházban
Szakmai táboroknak ad otthont
az algyôi Alkotóház. Témakörök
és idôpontok: Festés szabadon,
2014. 07. 07–11.), Kerámia - pa-

píragyag és korongozás (2014. 07.
07–11.), Kosárfonás (2014. 07.14–
18.), Üvegrogyasztás (2014. 08.
25–29.).
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Mi? Hol? Mikor

VÁSÁRNAPTÁR

A Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
július 10. (csütörtök) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár,
július 15. (kedd) 9–11:30 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár,
július 18. (péntek) 9–12 óra –Vegyes iparcikk vásár,
július 23. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár,
július 31. (hétfô) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár,
augusztus 5. (kedd) 9–11 óra – Vegyes vásár.

JÚNIUS–JÚLIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Július 7–11. – Hétfô-Péntek Tábor II. a Faluházban.
Július 7–11. – Kerámia Alkotótábor az Alkotóházban.
Július 14–18. – Könyvtár Tábor.
Július 19., szombat, 20 óra – Retro Party a Faluházban.
Július 21–25. – Báb- és Kézmûves Tábor a Faluházban.
Július 25., péntek, 18 óra – az Algyôi Borbarátok nôi tagozatának találkozója
a Könyvtárban.
Július 26., szombat 10 óra – algyôiek és Algyôrôl elszármazottak találkozója
a faluházban az Ôsgyeviek Baráti Köre szervezésében.
Július 26., szombat 18 óra – hangverseny a Szent Anna-templomban.
Július 27., vasárnap, 15 óra – Anna-napi Búcsú. Ünnepi mûsor a Szent Anna-templom mellett.
Július 29., kedd, 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban.
Augusztus 5., kedd, 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban.

Nyárbúcsúztató kavalkád – Ismét miénk lesz a tér!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
augusztusban ismét megrendezi
a „Miénk a tér” elnevezésû V. térfoglaló kavalkádját Algyô Fô terén,
a szökôkútnál. Várja mindazoknak
a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, csoportoknak, fiataloknak és idôseknek a jelentkezését,
akik dallal, tánccal, zenével, verssel
vagy más produkcióval szeretnék
megmutatni magukat. A téren lehetôséget nyújtunk a kézmûves
termékek kiállítására, bemutatko-

zásra, illetve vásárra is. Valamen�nyi csoport és egyéni fellépô a részvételrôl emlék-ajándékot kap.
Részvételi szándékát augusztus
1-jéig az alábbi elérhetôségeken
jelezheti: Ménesi Lajosné – telefonszám: 06-30-254-4632, illetve
email: mjuszti@gmail.com; Algyôi
Könyvtár – telefonszám: 62/517170, illetve email: bibl@algyo.hu;
Algyôi Faluház – telefonszám:
62/517/172, illetve email: faluhaz@
algyoktv.hu
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Ízelítô az algyôi állandó programokból
Faluház
Hétfônként – 17.00–19.00 óra:
Parlandó Énekegyüttes (Fábián
Péter), 17.30–19.00 óra: Zsibongó
Néptáncegyüttes (Hegedüs Edit),
19.00–20.00 óra: Fittness (Badar
Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Keddenként: 15.00–17.00 óra:
Hipp-Hopp tánccsoport próbája
(Tombácz Hajnalka), 16.00–18.00
óra: az Algyôi Hagyományôrzô
Citerazenekar és az Algyôi Hagyományôrzô Együttes próbája (Süli
Tibor), 18.00–20.00 óra: Jóga (Karancsi Eszter).
Szerdánként 14.45–17.45 óra:
Szilver Tánciskola (a tanév tartalma alatt; Újváriné Lôrincz
Tünde).
Csütörtökönként 9.30–10.30
óra: Baba-Mama Klub (védônôk),
14.30–17.30 óra: Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde),
17–19 óra: Nyugdíjas Klub
(Kneip Ferencné), 17.30–19.00
óra: Zsibongó Néptáncegyüttes
(Hegedüs Edit), 19.00–20.00 óra:
Fittness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).

Péntekenként 8.00–12.00 óra:
Falugazdász (Mucsi Krisztina),
15.00–17.00 óra: Hit és Lélek Klub
(Nemes Nagy Rózsa), 18 óra - Pilates torna (Bán Krisztina). Minden hónap 2. hétfôjén 8–14 óráig
a Faluház földszinti kistermében
Jogpont iroda mûködik. A jogsegélyszolgálatot dr. Pusztai Edit
látja el.
*

Könyvtár
Minden hónap utolsó hétfôje: Hírmondó szerkesztôbizottsági ülés.
Minden hónap utolsó péntekje:
Borbarátok nôi szekciójának rendezvénye.
Minden hónapban Tollforgatók
rendezvénye.
Minden hónap elsô szombatja:
Könyvtári Kávéház.
*

Civil szervezetek háza
Hétfônként – 15.00–18.00 óra:
a Nyugdíjas Klub Asszonykórusának próbája (Ménesi Lajosné).
Csütörtökönként – 16.00 óra:
Krisztus Szeretete Egyház (Arnóczkiné Piroska).

Algyô, az én falum
Az „Algyô, az én falum” pályázatra Algyôhöz kapcsolódó írásokat
és alkotásokat várnak.
Az irodalmi alkotások (vers,
próza, mese, visszaemlékezés) kategóriában 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, festmény, kép, üvegfestés, varrás, fafaragás, szövés, fonás, kerámia,
tûzzománc) kategóriában bárki
benevezhet 1 alkotással. Az elbírálásnál elônyben részesülnek a természetes anyagokból készült mûvek.

Díjazás: I. díj 5000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, II. díj 4000
Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, III. díj 3000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag.
Mindkét pályázat 2014. szeptember 15-ig folyamatosan beküldhetô az alábbi e-mail címekre:
bibl@algyo.hu; mjuszti@gmail.com,
vagy postai úton: Algyôi Könyvtár,
6750 Algyô, Kastélykert u. 63.,
illetve Ménesi Lajosné, 6753 Szeged, Éva u. 14.
Az eredményhirdetés és a pályamunkák kiállítása október elsô
felében lesz.
GYAKE Tollforgatók Köre

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.

