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Választási különszám készül
Az Algyôi Hírmondó a helyi önkormányzati választáson induló
polgármester-jelöltek és képviselô-jelöltek bemutatkozását, illetve
a választópolgárok tájékozódását
különszámmal segíti.
A Hírmondó ingyenes választási különszámába minden pályázó
megjelentetheti bemutatkozó szövegét és a fényképét: a polgármester-jelöltek maximum 1–1,

Lovasnap és mezôgazdasági kiállítás

míg a képviselô-jelöltek legfeljebb
1/4–1/4 oldal terjedelemben.
Az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége kéri az önkormányzati választáson indulni kívánó jelölteket,
hogy bemutatkozó soraikat és fotóikat 2014. szeptember 11-én 24
óráig személyesen vigyék el az algyôi faluházba, vagy e-mailben
küldjék el az algyoihirmondo@
gmail.com címre!

Honismereti tábor
Algyôn és testvértelepülésein élô
diákok vettek részt a Honismereti táborban, amelyet az Algyôi
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Faluház és Könyvtár szervezett.
A résztvevôk élménybeszámolója és
emlékképei: a 19. oldalon.

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség
rendezvény-naptárában ebben
az esztendôben az augusztus 9. és
10. napját jelölte ki az algyôi lovasnapok megtartásának idejéül. Ezért
már januárban újabb fejlesztés kezdôdött, hogy a lovaspálya a legmagasabb szintû igényeket is ki
tudja szolgálni. Elsôsorban a lovak,
lovasok, az akadálypark és a pályakarbantartó felszerelések biztonsága érdekében a teljes terület be lett
kerítve. A versenyzôk és az utánpótlás felkészülését új akadálypark
teszi lehetôvé. Az ugrópálya minôségének folyamatos magas szinten
tartását segíti elô az elkészült automata öntözôrendszer, amely a fogatos pálya teljes egészét és a zöldfelület egy részét a szükségletnek

megfelelôen, a terület szélén húzódó Szénasági csatornában állandóan rendelkezésre álló, jó minôségû vízzel locsolja be. Az érdeklôdés
egyre nagyobb a fogatos versenyek
iránt, ez tette halaszthatatlanná a fogatos pálya kiszélesítését és meghosszabbítását. A rendszeres pályakarbantartás, öntözés, hengerelés,
boronálás lehetôvé teszi, hogy minden algyôi lovas versenyzô további
sikereket érjen el a díjugrató sportágban. A lovakat szeretô, mozogni
vágyó fiatalok megfelelô körülmények között ismerkedhetnek a lovaglás alapjaival a szomszéd telken
létesített lovasudvarban, szakképzett
oktatók segítségével.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ember a gáton
Éjszakai túrázásra hívják az algyôieket szeptember 27-én.
Az „Ember a gáton” éjszakai teljesítménytúráját Mindszent és Szeged között XXVII. alkalommal
rendezi meg a Csongrád Megyei
Természetbarát Szövetség.
A túra idén Algyô mellett nem
észrevétlenül halad el az éjszaka
leple alatt, ugyanis jelentôs állomás
lesz a strandlejárónál a Gyeviép
Nkft támogatásával felállított ellenôrzô pont. Egyben innen indul
a legrövidebb gyalogos táv is.

A szeptember 27-én sötétedés
után választható távok – gyalogosan: 11 km az Algyô – Tápé, 22
km a Tápé – Algyô – Tápé, 40 km
a Mindszent – Algyô – Tápé útvonalon; kerékpárral: 85 km
a Tápé – Algyô –Hódmezôvásárhely – Mindszent – Algyô – Tápé
útvonalon; evezôkkel a képzben
40 km a Mindszent – Algyô – Tápé
útvonalon, és e távra korlátozott
számban kenu is bérelhetô.
További részletek: a www.csmtsz.
hu oldalon.

A tartalomból
Üléseztek a képviselôk: középpontban a szálloda és a fürdô ................ 3. oldal
Újra Országos Könyvtári Hét ............................................................... 7. oldal
Algyôi fejlesztések ....................................................... 9., 10., 11., 12. oldal
Algyôi események .............................................................. 13., 14., 15. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................... 22. oldal
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Lovasnap és mezôgazdasági kiállítás
a virágkötészet csodáit bemutatva
kápráztatták el az erre fogékony
látogatókat.
A második kiállítási nap végén,
közkívánatra, a hôséget remekül
viselô csokrokat (melyek közül
nem egy kocsikerék méretû volt)
a virágkötôk szétosztották a kiállítás megtekintôi között.
A kétnapos rendezvény szép
példája volt az algyôiek összetartásának, megmutatta az összefogásunk erejét, a lehetôséget, hogy
közösen a jó célt megvalósítani
képesek vagyunk.
Köszönet mindenkinek, aki
a létrehozásban, lebonyolításban
ötlettel, tanáccsal, felajánlással,
segítséggel önzetlenül jelen volt.
A névtelen segítôk nélkülözhetetlenek a közösségünk számára,
ôk a mi falunk kimeríthetetlen
tartalékai. Kívánom, hogy minél
többen legyenek, tegyenek a lakóhelyünk boldogulásáért minden
nap, mindannyiónk örömére!
Herczeg József
*

(Folytatás az 1. oldalról)
Ilyen körülmények, fejlesztések
után érkeztek nagy számban Algyôre a környékbeli településekrôl
a Gyeviép Nkft. és az Algyôi Lovasklub Egyesület szervezésében
meghirdetett versenyre a lósport
iránt elkötelezett emberek. Az idôjárás kitûnô volt mindkét napon,
a nézôk kényelmére, elhelyezésére
ebben az évben is külön gondot
fordítottak a szervezôk. A nagy
számban jelenlevô érdeklôdônek
kitûnô verseny élvezetben volt
része, amelyet még fokozott a változatos kísérô programok sokasága.
A fogathajtók versenye mindig
nagyon látványos, örvendetes, hogy
2014-ben 3 algyôi lovasfogatot is
figyelemmel kísérhettünk a pályán.
A díjugratók fordulatos és látványos versenyében több helybeli
lovasnak is szurkolhattunk.
Az eseményt fôzôverseny is kísérte, amelyben az Algyôi Nyugdíjas
Klub csapata diadalmaskodott, a remekbe sikerült kakaspörkölttel.
Csókási Ferenc második helyet szerzett a nagyon finom birkapörkölttel,
a harmadik helyet a Gyeviép fôzômesterei érték el alvégi - gulyással.

Ám a többi szakács sem hiába fáradozott, ezt bizonyítja, hogy 14 órára
minden bográcsból kifogyott az étel.
Ezen a rendezvényen láthatta
elôször az algyôi közönség azt az új
20X20 méteres, nagy sátrat, amelyet községünk, több kistérségbeli településsel összefogva, LEADER pályázat keretében nyert el.
Ez a jövôben mindenféle közösségi rendezvény megtartásához színvonalas helyszínt tud biztosítani.
Ebben az évben mezôgazdasági
kiállítás keretében mutattuk be
a helyi és környékbeli termelôk
látványos és ízletes portékáit, melynek többségét meg is kóstolhatta
a szépszámú érdeklôdô. Azért,
hogy az élvezeteket fokozzuk hosszú tétovázás után- idén elôször
meghirdettük a lekvár minôsítô
versenyt is. Az ítészek 77 üveg
jobbnál jobb lekvárból, 19 ivólébôl
és 6 üveg csatniból választották
a legjobbakat a díjazandók közé.
A látványt fokozandó a MAROS
FLEUR Kft. 1200 szál Algyôn termelt gerberát ajándékozott az agrárkiállítás lebonyolításához, melynek felét mutatós kompozíciókba
kötve kaptuk, másik felébôl pedig
lelkes, ügyeskezû algyôi asszonyok,

Ludmilla Komiföldrôl
(…) Az algyôi lovas napokon szerepet kapott a MATASZ helyi klubja:
a Komiföldrôl érkezett vendéget
fogadta és kalauzolta a településen.
Komiföld, az egykori Szovjetunió keretein belül önálló autonóm terület volt, földterületük
ötszöröse hazánknak, népessége
alig 5%-a. Éghajlata rendkívül változatos, ezért területüket az UNESCO a világörökség részének minôsítette. Földjük ásványi anyagokban
igen gazdag, szén, olaj, vas, mangán ércet, sót és sok színes fémet
tartalmaz.
A vendégünk 28 órát utazott vonaton, hogy azután félúton, Moszkvában repülôn folytassa az utazást
Budapestre és onnan ismét vonattal
érkezzen Algyôre. Ludmilla az eredeti foglalkozását tekintve újságíró
és a Komi Állami Vasút szóvivôje.
A lovas napok keretében mezôgazdasági kiállítás is volt, ahol
a helyi termelôk bemutatták virág,
gyümölcs, kecske- és tehéntejbôl
készült termékeiket.
Vendégeink elismeréssel szóltak
a településen látottakról, a vendégfogadásról, a részükre készült
és megvalósított programról, a látott eseményekrôl, a vendéglátók

életérôl, munkásságáról. A búcsúzáskor hálás szívvel köszönték meg
a vendéglátók szívességét, a tartalékos klub tagjai által érdekükben
végzett színvonalas munkát.
További sok sikert, egészséget
kívántak úgy a vendégek, mint
a vendéglátók egymásnak!
Köszönet Herczeg József polgármester úrnak a megtisztelô, értékes lehetôségért, a helyi MATASZ
klub vezetôinek, Leléné Juhász Erika
elnök asszonynak, és Fróman Gábor
t. mk. ôrnagy, alelnök úrnak!
Forrás: Dr. Palotai Jenô nyá. ezds.
(Csongrád Megye MATASZ elnök)

Anyakönyvi
hírek
Születések:
Fenyvesi Máté – született: 2014. 07. 10.,
édesanya: Juhász Anita Veronika, édesapa: Fenyvesi Viktor Gábor.

Boros-Gyevi Petra – született: 2014.
08. 16., édesanya: Inhoff Renáta, édesapa: Boros-Gyevi András.

Jó egészséget!
*

Házasság:
Matuszka Ferenc és Tóth – Deák Éva Zsuzsanna 2014. 07. 31-én;
Bajusz Károly és Kiss Zsuzsanna 2014.
07. 31-én;
Márta Balázs és Bádonyi Boglárka 2014.
08. 08-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*

Halálozás:
Fodor Tibor Zoltán 2014. 08. 11-én
elhunyt,
Terhes Sándor 2014. 08. 16-án elhunyt.
Béke poraira!
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Üléseztek a képviselôk: középpontban a szálloda és a fürdô
9 napirendi pontról szólt Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete 2014. augusztus 27-re összehívott rendkívüli ülésének meghívója. A munkát a polgármester, Herczeg József vezette.
Módosították a képviselôk a Szabadidôközpont területén épülô
szálloda és konyha elkészültének
határidejét.
Korrigált határidô és látványterv
A Strabag MML Kft. építi a Szabadidôközpont területén a szállodát. A cégnek a beruházás közben
újonnan felmerült, vagyis nem
tervezett feladatokat – így például
az esôvíz elvezetését –, valamint
új belsôépítészeti megoldásokat is
el kell végeznie, miközben a nyári
esôs idôjárás is hátráltatta a munkát. Ráadásul a homlokzat és útépítést is össze kell hangolniuk.
Ezért a végteljesítési határidôt
2014. október 2-rôl november
15-re kérték módosítani. A képviselô-testület tudományul vette
az igényt, korrigálta a határidôt.
Visszafizetési kötelezettséggel
ítélt meg mûködési támogatást
a Gyevitur Kft.-nek az algyôi önkormányzat. Két határozatát kiegészítve az önkormányzat 656
ezer 260 forintot, valamint 1 millió 485 ezer forintot biztosított
saját cégének, hogy az általa koor-

dinált beruházásokon elvégzett
munkák áfa-tartalmát is képes
legyen elôfinanszírozni, likviditását megôrizve.
A Borbála Fürdô új kútját érintô
meghívásos közbeszerzéses eljárásának végeredményérôl is tájékozódtak a képviselôk. Korrigálták
a Borbála Fürdô kültéri élménymedencéjét kiszolgáló épületének
látványtervét.
Lakókonténer vásárlása
A bajba jutott algyôieken segít
az önkormányzat lakókonténer
vásárlásával. Ez az átmeneti lakhatási megoldást nyújtó konténert
önkormányzati tulajdonú telken
helyezik el. A lakókonténer támogatást jelent az olyan lakásprobléma megoldásában, mint amivel
az egyik Farki réti algyôi asszony
küzd. A tanyájának a tetôszerkezete beomlott, a vályogfal egy része
is kidôlt az idei nyár csapadékos
és szeles idôjárása miatt. Négy
árajánlatot vizsgált meg a képviselô-testület, végül a 6 x 2,4 méter
alapterületû lakókonténert vásárolja meg.

Roma kisebbségi választás is lesz
Algyôn roma nemzetiségû önkormányzati képviselôk választását
tûzte ki a Nemzeti Választási Bizottság. Ennek hátterében az áll,
hogy a legutóbbi népszámlálás
idején 81 algyôi vallotta magát
roma nemzetiségûnek. E csoport
számára adott a lehetôség 3 képviselô megválasztására a 2014. október 12-i önkormányzati választásokon. A képviselôjelöltséghez 5
algyôi ajánlását kell összegyûjteni.
A nemzetiségi szavazókört az algyôi Faluházban (Búvár utca 5.
szám) alakítják ki. A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselô
választáson közremûködô szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai névsorát jóváhagyta Algyô
képviselô-testülete.

Kitüntetettekrôl
döntöttek
Az algyôi kitüntetô címek adományozásáról 2014. július 30-i ülésén
tárgyaltak a helyi képviselôk.
Akkor döntöttek az „Algyô Nagyközség Díszpolgára” kitüntetô
címrôl, az Algyô Nagyközségért
kitüntetésrôl, illetve az Alkotói Díj
és az Elismerô Oklevél odaítélésérôl. A javaslatokat az önkormányzati testület és bizottságai,
a nagyközségben mûködô civil
szervezetek, valamint az algyôiek
fogalmazták meg. Ám újabb civil
szervezet is jelentkezett ötlettel.
Ezt a képviselôk figyelembe vették
és növelték az Algyô Nagyközségért kitüntetésben részesítendôk
körét.
A. H.
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Anyatejes világnap
Az Anyatejes világnap alkalmából
szeptember 11-én 15 órától Algyôn a faluházban szeretettel várják az érdeklôdôket a védônôk

által szervezett programra. Szó
lesz az anyatejes táplálásról
a gasztroenterológus szemével,
illetve a Borbála Bébi projektrôl.

Bölcsôdés hírcsokor
Férôhelyek
Az algyôi Bóbita Bölcsôdében
a 2014/2015-ös nevelési évre minden szabad hely betelt. Várják
az elôjelentkezéseket a 2015/2016os nevelési évre, amikor a szabad
helyek száma 16. De felhívják
a kedves szülôk figyelmét, hogy
az elôjelentkezés még nem jelent
iratkozást, azt bármikor vissza lehet
mondani. Az elôjegyzésbe vételt
azoknak az édesanyáknak a figyelmébe ajánlják, akiknek munka-

helye van és esetleg várható, hogy
elôbb visszahívják ôket dolgozni,
mint ahogy a GYED letelne.
Játszó csoport
Minden kedves szülôt és kisgyermeket várnak szeptember 23-án
16.30–18.00 óra között a bölcsis
játszócsoportba. Elôre jelentkezni
az 517-368-as telefonon vagy a Bóbita apraja- nagyja facebookos
csoportban lehet szeptember 22ig. Mindenkit szeretettel várnak!

Leállás a Borbála fürdôben
A Borbála Fürdô 2014. szeptember 29. és október 7. között karbantartás miatt zárva tart. Az al-

gyôi fürdô várhatóan október 8-án
(szerdán) 8 órakor nyit ki.

Uszodagépész és uszodamester
képzés a Borbálában
Uszodamester és uszodagépész
tanfolyam indul a Borbála Fürdôben szeptember 22-én. Jelentkezés: a helyszínen. Alap feltétel:
középiskolai végzettség; uszoda-

mestereknél pedig a felvételi vizsgán való megfelelés
Tovább információ:
Zsura Zoltán: 0620/3839 938

Algyôi jellegzetességeket vár a Tájház
Kedves Algyôiek!
Célunk az, hogy a megújult tájház
hûen közvetítse a látogatók felé
az algyôi hagyományokat; mind
az olajbányászat elôtti idôszakot,
mind az azt követô idôszakot.
Nagyon fontosnak érezzük, hogy
a kiállításban olyan elemek legyenek, melyek a gyerekek számára
is élvezhetôvé teszik a látottakat
(játékok, filmek, fényképek). Bemutatjuk a Tisza jelentôségét
Algyô életében, továbbá tervezzük
az 1940–50-es éveket, illetve
az 1970-es éveket bemutató enteriôrök (szoba, konyha) elkészítését.

Ebben kérjük az Önök segítségét,
hiszen csak az Önök közremûködésével tudunk hiteles képet nyújtani az ideérkezôknek. Ha ôriz régi
fényképet, levelet vagy más iratot,
azokat szeretnénk lemásolni, így
ôrizzük meg azokat a közösség és
a következô generációk számára.
Elérhetôségem: vasserika@
gmail.com; Deme Ágnes elérhetôsége: agi.deme@gmail.com, 067077-50-126. A segítségüket elôre is
köszönjük, és bízunk benne, hogy
közös munkánk eredményeként
olyan tájház jön létre, mely mindenki örömére szolgál.
Dr. Vass Erika
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Nekrológ: Elhunyt Kovács Antal
A „Kovács Antal Alapítvány, felesége
Vitéz Berta emlékére” kuratórium tagjai
fájdalommal tudatják mindazokkal, akik
ismerték, szerették és tisztelték, hogy
Kovács Antal – mindannyiunk Tóni bácsija – 2014. július 8-án, életének 86.
évében távozott közülünk.
Kovács Antal – Tóni bácsi – 1928.
szeptember 12-én született Szegeden,
algyôi földmûves szülôk, Czirok Etelka
és Kovács János gyermekeként. Hárman
voltak testvérek.
Az 1930-as években járt Algyôn elemi
iskolába, ahová nehezen jutott be, mert
nem volt még 6 éves. Hálával gondolt
Moldvai Simon igazgatóra, aki bejegyezte az elsô osztályosok névsorába. Negyedik elemistaként ismerte meg Horváth
Ferenc tanító urat, a nagy mûveltségû,
fegyelmet követelô, gyermekszeretô pedagógust, aki elindította ôt az értelmiségi pálya felé. 1942-ben végzett a szegedi Madách polgári iskolában. Nem volt
még 14 éves, amikor felvették a Szegedi Líceum és Tanítóképzôbe. Itt 1948-ban
jeles átlaggal népiskolai tanító diplomát
szerzett. Második diplomáját, a matematika-fizika szakos tanárit a budapesti
Pedagógiai Fôiskolán szerezte meg, ahol
Öveges József professzortól tanulhatta
meg nemcsak a fizika csínját-bínját,
hanem az élénk, az idô elôrehaladásával
sem lanyhuló érdeklôdést a szakmája
iránt. „Kistanító bácsiként” már 16 éves
korában órákat tartott az algyôi iskolában.
45 esztendôn át aktívan tevékenykedett
a pedagógus pályán. 1949-1959 között
az akkori kultuszminisztérium megbízottjaként, tanfelügyelôként látogatta az iskolákat, majd Orosházán volt iskolaigazgató és osztályfônöki szakfelügyelô
Csongrád megyében. 10 év után tért
vissza szülôfalujába, Algyôre, ahol 35
éven át tanított matematikát és fizikát.
Felesége, Vitéz Bertuska német-orosz
nyelvszakos tanárnô, 1960-ban került
Sopronból Algyôre. Egy tantestületben
dolgoztak, bár nem egy épületben tanítottak – mégis öt éve kellett ahhoz, hogy
a tanár úr megszólítsa!
1993. június 30-án vonult nyugdíjba.
1998-ban, a hetvenedik születésnapján,
szakmai tevékenysége elismeréséül
Arany-diplomát kapott. Ugyanebben
az évben Algyô Nagyközség önkormányzata elsôk között Algyô Községért kitüntetést adományozott a tanár úrnak.
10 évvel késôbb – pedagógus nap alkalmából – a Szegedi Tudományegye-

tem rektora gyémántoklevéllel ismerte
el eddigi munkáját.
2009-ben hozta létre magánalapítványát – a meg nem született gyermekei
és Bertuska elôtt tisztelegve –, amely
a „Kovács Antal Alapítvány, felesége
Vitéz Berta emlékére” nevet kapta.
A tanár úr azzal a céllal hozta létre alapítványát, hogy támogassa az algyôi
diákok tanulmányi versenyeken, pályázatokon való indulását, jutalmazását
fôleg a matematikához és a természettudományos tantárgyakhoz kapcsolódóan. Mindig féltô gonddal ôrködött
azon, hogy az alapítvány kitûzött, magasztos céljai megvalósuljanak, és a diákok érezhessék a munkájuk, eredményeik elismerését.
Komolyan foglalkozott – a számok
mellett – az írással is: verset is írt például Vers Janus Pannonius emlékére:
Demokrácia Hunniában címmel;
az 1948-ban diplomamunkaként összeállított kismonográfiáját 2002-ben adta
ki az algyôi önkormányzat Szülôfalum,
Algyô címmel; szépirodalmi jellegû írásai – a Születésem története és A dózni
– magánkiadásban jelent meg; 2007ben (majd 2010-ben) az Egy kis matematika – Játék a számokkal címû könyve látott napvilágot.
Hitvallása: A pedagógus munkájának
aranyszabálya, hogy „mindig úgy kell,
ahogy lehet”, miközben a diákot „játszani is engedd”!
Fájó szívvel búcsúzunk Kovács Antaltól és emlékét mély és maradandó
tisztelettel ôrizzük.
A Kuratórium tagjai
*

„Abban a megtiszteltetésben volt részünk,
hogy a Kovács Antal Alapítvány szervezésében az iskolánk egykori tanárával,
Tóni bácsival ismerkedhettünk meg. Megmutatta ügyességét, és elképesztô számolásával elkápráztatott minket. A gyerekek úgy figyeltek, mint még soha, hogy
hátha elleshetnek valami furfangosságot
tôle. Feladatokat oldottunk meg együtt,
mesélt nekünk az új, kidolgozott szorzási módszerérôl. Megtapasztalhattuk, hogy
Tóni bácsival még a számológépeink sem
vehetik fel a versenyt. Csodálatos volt
a matematika világában a vele való barangolás. Azt hiszem, Tóni bácsinak is
nagy örömet szerzett, hogy újra (még ha
rövid idôre is) visszatérhetett a diákok
közé” – írta Kertész Tekla 6.b osztályos
tanuló 2012-ben.
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Sportkiránduláson voltunk
Az elôzô tanévben is kaptunk lehetôséget sportkirándulás megszervezésére. 2014. július 27–28.
között Budapesten voltunk, ahol
a Vízilabda Európa-bajnokság döntôjén és az U19 Labdarúgó Európa-bajnokság elôdöntôjén szurkolhattunk a legjobbaknak. Vasárnap
felsétáltunk a Gellért-hegyre a Szabadság-szoborhoz és a Citadella
mellett található játszóteret próbálhatták ki a gyerekek. Este a magyar vízilabda-válogatott döntô
mérkôzésén szurkolhattunk a margitszigeti Hajós Alfréd Uszodában.
Leírhatatlan élmény és felemelô
érzés volt a magyar szurkolótábor
kiemelkedô, sportszerû szurkolása.

Hétfôn délelôtt – az esôs idôjárás
ellenére – önfeledten játszhattak
sportolóink az újpesti Tarzan Parkban, amely egy újszerû játszóeszközökkel felszerelt óriási játszótér.
A Szusza Ferenc Stadionban
az U19 Labdarúgó Európa-bajnokság elôdöntôjében a német és

az osztrák válogatott összecsapását
nézhettük meg. Itt egyértelmû
német gyôzelem született. Jó volt
látni a jövô nagy sztárjait. Ezúton
is szeretnénk megköszönni Herczeg
József polgármester úrnak, a képviselô-testületnek a kirándulásunk
buszköltségének támogatását; Iván
Zsuzsanna intézményvezetônek
a támogatását, a Labdarúgó szakosztály vezetôjének, Takács Zoltánnak és Makra Zsolt edzônek a labdarúgó meccs belépôjegyeinek
biztosítását. Hálásak vagyunk
a szülôknek az anyagi támogatásért, amellyel hozzásegítették gyermekeiket ezekhez az élményekhez.
Külön köszönöm a segítôimnek,

akik a helyszínen és a szervezésben
közremûködtek: Süli Zsuzsannának,
Koczka Ágnesnek, Magosi Krisztinának és Molnár Krisztiánnak, akik
már évek óta önkéntesként támogatják iskolánk sportkirándulásait
a gyermekek iránti szeretettel.
Varga Ágnes testnevelô
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Könyvajánló – az olvasótól

Daniel Keyes: Virágot Algernonnak. Keyes ezen mûve a tudományos-fantasztikus irodalom remeke. A mindig optimista fôszereplô
Charlie Gordon elbeszélôként
meséli életét naplójának. Bejegyzései révén ismerjük meg a ’korlátozott képességû’, ám melegszívû Charlie személyiségét, majd
a zsenivé válás útját, fiziológiai
fejlôdését. Algernon egy egér, ám
ehhez képest rendkívül okos. Egy
kutatócsoportnak hála egy sebészeti eljárás után intelligenciája
a többszörösére nô. Itt jön képbe
Charlie, a csökkent értelmû péksegéd, aki nagy tudásvágyának
köszönhetôen tökéletes alannyá

a Faluházban.
1-et fizet 2-t kap akció:
whiskey-cola.

Belépô: 500 Ft.

Továbbra is várjuk olvasóinktól
a kedvenc könyveikbôl készített
rövid kedvcsinálót, amelyet eljuttathatnak személyesen a Könyvtárba, vagy elektronikusan e-mail
címünkre: bibl@algyo.hu
Könyvtárosok

amely összehozott nagyon sok
embert, akit szerencsém volt megismerni. Nagyon szerencsés vagyok, hogy megtapasztalhattam
az összefogást, amire szüksége van
az országnak.
Nagyon sokszínû ember vagy
Zsolt. Kívánom, hogy megtaláld az
utat, amin eléred életed célját és
fennmaradjanak a MAGYAROK értékei. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Béke Balázs, Magyar Rekordok
Egyesülete”

a Faluházban
20 órától Retro Party

*

30 órás fafaragás rekord

retro Party
2014. szemptember 12-én

válik, amikor a kutatócsoport emberen teszteli az eljárást. Ez felforgatja Charlie addigi életét.
Intelligenciahányadosa rohamosan nô, lassan túlnô kollegái, barátai képességén és pár hét alatt
szakadék választja el tôlünk.
Rájön, hogy környezete - míg csökkent elméjû volt- sosem kezelte
teljes emberként. Ám ezeknek
az élményeknek a feldolgozására
nem képes, mert agyi kapacitásának hirtelen növekedése nem
hozta magával az érzelmi, szociológiai ’felnôttséget’. Ám Gordon,
a mesébe illô pályafutása során is
megôrzi emberi tartását, élni akarását, optimizmusát.
A Virágot Algernonnak az egyik
legkedvesebb könyv számomra.
Tanulságos olvasmány, ha rávetítjük a mai világra. Elolvasva sok
mindent átértékelôdik, új nézôpontba helyezi az emberi értékeket.
Molnár Ildikó

Az algyôi fafaragó, Gáli Zsolt 2014.
augusztus 30-án 8 óra 07 perctôl
20 óra 18 percig dolgozott – rekordkísérletként. A Magyar Rekordok Egyesületének tagja jelen
volt a különleges rekordkísérleten,
majd az alábbi sorokat írta Gáli
Zsolt emlékkönyvébe:
„Tisztelt Zsolt! Gratulálok a Fafaragási rekordhoz. A 13 órás rekord egy olyan kezdeményezés,
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Sport és egészség

Nyári táborok a Borbála fürdôben
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Díjugratás versenyrôl versenyre
Az Algyôi Sportkör Lovas szakosztálya az elmúlt néhány hónapban is szép eredményeket ért el.

Az elôzô évek gyakorlatához hasonlóan idén is szervezett sporttábort a Gyevitur Kft. Borbála
Fürdô. Kicsik és nagyok színes
programokkal tölthették a nyarat
a Borbála Fürdô táboraiban.
A 2014-es évben is az önkormányzat támogatta az algyôi jelentkezôket, akik kedvezményes áron
vehettek részt a táborban.

Az elsô héten, 2014. július 7–11.
között foci tábor volt Makra Zsolt
labdarúgó edzô irányításával.
A tábor keretei közt kicsik és nagyok
ismerkedtek meg a labdarúgás fortélyaival a Sportközpontban. Természetesen a játék sem maradhatott
el. Esôs idôben sportvetélkedôn
mérhették össze a csapatok a fociban való jártasságukat. A mindennapi focifoglalkozások mellett a Fürdôben csobbantak, játszottak és
úsztak a fiúk. Táborvezetôk, edzôk:
Magosi Krisztina és Makra Zsolt.
A második tábor 2014. július
21–25. között a Sportmix volt.

A táborban a gyermekek az úszás
mellett számos sportágat kipróbálhattak, mint például görkorcsolyázás, strandfoci, kerékpározás, falmászás, küzdôsportok és
más sportjátékok. A küzdôsportokkal Oltványi Dávid ökölvívó segítségével ismerkedtek a gyerekek.
A szerdai napot a Gellért Szabadidô Központban falmászással töltötték. Utolsó nap elkerékpároztak
a SUNCITY Szabadidô- és Vízisport Centrumba, ott kipróbálták
a Kalandparkot és a nagy melegben a strandon hûsöltek.
Táborvezetôk, edzôk: Magosi
Krisztina és Makra Zsolt.
2014. augusztus 11–15. és augusztus 18–22. között az OVIS III. sporttábor zárta a négy-hétig
tartó táborozást. Az óvodás gyerekekkel Szénásiné Juhász Brigitta
óvónô és Magosi Krisztina edzô
foglalkozott, segítségükre volt Miklós Rebeka és Ozsváth László. A gye-

rekek életkori sajátosságuknak
megfelelôen játszottak, vetélkedtek, kézmûveskedtek, ismerkedtek
a vízzel és az úszással. A kicsik is
kipróbálták a kerékpár, görkorcsolya guruló világát. Major Alexandra vidám zenés, táncos játékokkal készült, egy koreográfiát
is tanított a kicsiknek. Pénteken
lovakat lehetett simogatni, a szerencsések még lovagolhattak is.
Ezúton is köszönjük Algyô
Nagyközség Önkormányzatának
a támogatását.

A 2014. 05. 23 -25. – Bp., CSI*
Gróf Széchenyi István Emlékversenyt Budapesten a Nemzeti Lovardában rendezték meg 8 nemzet
részvételével. A XXVII. CSI* Gróf
Széchenyi István Emlékversenyen
a 140 cm-re kiírt Big Tourban 40
indulóból Zajzon Andrásnak (Conrad) az alappályát és az összevetést
is hibátlanul teljesítve sikerült a 3.
helyet megszereznie. A „Gróf Széchenyi István” Grand Prix névre
keresztelt és 140 cm-re kiírt Nagydíj kétfordulós elbírálással zajlott.
A 46 indulóból a második pályára
csak 11 lovas jutott tovább, köztük
Zajzon András Conraddal (Algyôi
Sportkör), aki az elsô pályáról 4
hibapontot hozott. A végeredményt a két forduló együttes hibapontjai adták a második pálya idôeredményével. A pálya nehézségét
igazolva a lovasok közül mindösszesen ketten teljesítették mindkét forduló pályáját hibátlanul.
Végül Zajzon András – Conrad az I.
fordulóban: 4hp/79,67mp, a második fordulóban: 0hp/45,44mp.
A 2014. 05. 30 – 06. 1. – Mezôhegyes, XX. Mén és Kanca és Országos Minôsítôn Zajzon András
– Conto: 5 éves lovak vrsz. 7. hely
(22 induló).
A 2014. 06. 07 - 08. – Kecskemét,
„B.” Kat. Versenyen: Zajzon András
– Conto B/2 vrsz. 5. hely; B/3 vrsz.
7. hely.
A 2014. 06. 19 - 22. – CSI* CSIOChJ / Budapest (HUN) verse-

nyen: Zajzon András – Conrad Hibaidôs vrsz. (135cm) 5. hely (44
induló).
A 2014. 06. 22. – Balástyai
Búcsú Kupa, M.B. fordulón Turdéli Andrea – Mend-A-Car Ronaldó
B/1 vrsz. 5. hely, Fazekas Hanga
– Bob Herceg Hajmácska B/0 vrsz.
6. hely, Nagy Anna – Huszár B/1a
vrsz. 9. hely.
A 2014. 07. 17 - 20. – Kecskemét,
Országos Minôsítô + GP versenyen
Zajzon András – Conrad A/1 vrsz.
(125cm) 4. hely (53 induló); A/3*
vrsz. (140cm) 6. hely (24 induló).
A 2014. 07. 31 - 08. 03. – Kiskunhalas CH 1 forduló + O.M. versenyen: Zajzon András – Conto 5 éves
lovak vrsz. 8. hely (30 induló), 5 éves
lovak vrsz. 7. hely (22 induló); Zajzon András – Conrad A/2* vrsz.
(130cm) 8. hely (52 induló).
A 2014.08.07 – 10. – CSIO3*-W
/ Bratislava (SVK) versenyen: Zajzon András – Conrad Kétfázisos
vrsz. (130cm) 12. hely (41 induló);
Hiba-idôs vrsz. (135cm) 11. hely
(42 induló).

A 2014. 08. 09. – Algyô, Gyevi
Kupán: Turdéli Andrea – Mend-A-Car
Ronaldó B/0 vrsz. 1. hely (17 induló); Marincus Nikolett – Dorka B/0
vrsz. 9. hely (17 induló); B/1c vrsz.
3. hely (15 induló).
Az Algyôn megrendezett Gyevi
Kupán Zajzon András sajnos nem
tudott versenyzôként indulni, mivel
ugyanazon a hétvégén, Pozsonyban
zajlott a CSIO3*-W Világkupa Forduló 21 nemzet részvételével, ahol
a magyar díjugrató válogatott csapatkapitányaként és versenyzôként
is részt vett. Az erôs mezônyben,
Conrad jó teljesítményének köszönhetôen, értékes nemzetközi minôsítô pontokat sikerült szerezniük.
Még több kép, videó rólunk
a Facebook oldalunkon: Algyô Lovarda
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Könyvtári hírcsokor
Elérhetôség
Az Algyôi Könyvtár elérhetôségei. Cím: 6750 Algyô, Kastélykert
u. 63. Telefonszám: 62/517-170.
E-mail: bibl@algyo.hu. Web: www.
algyokultura.hu. Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig naponta 9–12
óra; 13–18 óra között; minden

Fel a netre! – új önképzô számítógépes tanfolyam

hónap elsô szombatján 9–12 óra
között.
*

DVD-k
Az algyôi könyvtárba új DVD-k
érkeztek, amelyek kölcsönözhetôk!
A katalógus elérhetô a könyvtár
honlapján: www.algyokultura.hu

Újra Országos Könyvtári Hét
Az Országos Könyvtári Napokat
idén október 13–20. között rendezik meg; a Könyves Vasárnap
idôpontja: 2014. október
19. Regisztrálni idén
is az osszefogas.kjmk.
hu honlapon lehet.
Az Algyôi Könyvtár
(Algyô, Kastétykert
63.) idén is bekapcsolódik
az országos programsorozatba, változatos rendezvényekkel
várják a gyerekeket és felnôtteket
2014. október 15–18. között.
Mottó Márai Sándortól: „Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. / Gondold
meg, hogy csak az ember olvas.”
Az algyôi programban október
15-én (szerdán) 10 órakor rendezik meg az Okoskönyvtár elnevezésû generációs találkozót: Varga
Anna festô és Gonda Károlyné
hímzô tart bemutatót óvodás gyerekeknek, akik kipróbálhatják a
különbözô „mesterfogásokat”.
Az Együtt az egészségünkért
programnak október 16-án (csütörtökön) 16–20 óra között része lesz

a Voll-féle állapotfelmérés, és a Lavylites, amelyre jelentkezni a 62 /
517-170 telefonszámon lehet.
Október 17-én (pénteken) 17 órától az Élô emlékezet - múltunk értékei
elnevezésû programpont középpontja: a Tiszanap. Kihirdetik az
Algyô, az én falum pályázat
eredményét. Beszélgethetünk
Gyenes Károly rendezôvel, majd részleteket vetítenek a Tisza algyôi szakaszán készült filmbôl. Elhangzanak
Tisza-versek, népdalcsokrok a Tollforgatókkal, a Citerazenekarral és
a Búzavirág Asszonykórussal Megtekinthetô lesz az Algyô napi Ablak
a múltra címû fotópályázatra érkezett mûvekbôl rendezett kiállítás.
A Megosztott örömök címû interaktív gyerekmûsort, majd játszóházat október 18-án (szombaton) 10 órától rendezik meg,
közremûködik a Csiga Duó.
További részletek: www.algyokultura.hu vagy az 517-170-es telefonszámon.
Szeretettel várnak mindenkit!

Szôke Tisza
Az Országos Könyvtári Hét alkalmából a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyôi Faluház és Könyvtár október
17-én 17 órai kezdettel „Szép,
szôke szerelmünk a Tisza” címmel
találkozót rendez a film készítôivel. Az alkotást a Duna TV soro-
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zatban mutatja be minden csütörtök délután. Levetítik az algyôi
szakaszról készült filmet, és ekkor
tartják az „Algyô, az én falum”
pályázat eredményhirdetését is.
Közremûködik az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar és
a Búzavirág Asszonykórus.

Algyő főutcáján kb. 80 m2-es helyiség kiadó
hosszútávra és alkalmanként is,
családi rendezvényekre.
Telefonszám: 06-20/364-66-25

Kibôvült képzésekkel várja önt is
tanfolyamaival az Algyôi Könyvtár.
2010 ôszétôl kezdôdôen eddig 20
csoport, összesen 110 algyôi mindegyik korosztályt képviselve
- vett részt a foglalkozásokon.
A hagyományokat folytatva 2010
ôszétôl kezdôdôen újraindult a számítógépes oktatás az Algyôi Könyvtárban. Tanfolyamaink célja, hogy
a számítógép kezelését megkön�nyítse, illetve kedvet csináljon
a használatához. Az egyes csoportok 8 fôvel indulnak, mivel kisebb
csoportokban könnyebben és gyorsabban megy a tanulás. A tanfolyamokat 4 héten keresztül, heti két
alkalommal rendezzük meg, alkalmanként másfél órában, a tanulók
igényeinek megfelelô idôpontokban. A tanfolyamokra személyesen
a Könyvtárban lehet jelentkezni
vagy telefonon (62/517-170).
Az oktatás díja 5500.- Ft.
Az induló képzések közül
a KEZDÔ számítógép használói
tanfolyam anyaga a számítógép
bekapcsolásától kezdve a szövegszerkesztésen át, az alapszintû
internethasználatig terjed. Vizsga
nincs. Tematika: A számítógép
felépítése, részei; A számítógép
bekapcsolása; Ismerkedés a számítógép programjaival; Hogyan
vásároljunk számítógépet, mire
kell figyelni; Szövegszerkesztô;
Táblázatkezelô; Internet alapismeretek; Internetes levelezés
(e-mail); Zenehallgatás és filmnézés a neten. Oktató: Szabó Noémi.
A HALADÓ számítógép használói tanfolyamon megtanuljuk
például, hogyan kell az e –mail
csatolásokat megnyitni és hogyan
tudunk csatolni, vagy letölteni
az Internetrôl programokat. Megtanuljuk az e-bankolás és az online
ügyintézés fontosabb szabályait,
valamint megtanuljuk használni
a közösségi oldalakat, a videomegosztó oldalakat és megtanulunk
tudatosan keresni a Google-ben.
A tanfolyamok tematikája a tanulók igényei szerint változtatható.
Ha a csoporton belül felmerül
az igény valamelyik terület mélyebb megismerésére, azt beleépítjük a tananyagba. Tematika: Google haladó (Google, Maps,
Translate, Drive, Google+, stb.);
E-mail csatolások; Videomegosztó

oldalak (Youtube); Facebook, iwiw;
Programok letöltése; Képszerkesztés (Photoshop); Online vásárlás
(Amazon, Bookline, autogarden);
Online sajtó, média, tájékozódás
(napilapok, Nôk Lapja, tv2, idôjárás, menetrend, utazás, apróhirdetés); Online ügyintézés (bankszámla, e-bank, hivatalos papírok,
APEH, adóbevallás, ügyfélkapu,
e-bank, biztosítás, orvos a neten);
E-mail (csatolások, névjegyzék, továbbítás, lementett tartalom, levelezô listák); CD/DVD írás, Nero;
Formátumok (mit mire?); Azonnali üzenetküldô szolgáltatások
(skype, MSN, Twitter); Fájlok online tárolása; Adathordozók használata (pendrive, hdd, fényképezô,
telefon csatalakoztatása a számítógéphez). Oktató: Szabó Noémi.

Az EMELT szintû számítástechnikai oktatás a kezdô és a haladó
tanfolyamok elvégzése után, illetve kellô ismeretanyaggal javasolt.
Lehetôség van ugyanis elindulni
egy komolyabb webszerkesztéssel,
haladó internetezéssel, letöltésekkel foglalkozó tanfolyamon, amely
szintén a Könyvtárban indul. Oktató: Gál Péter.
A tanfolyamok végén sem vizsga,
sem számonkérés nem lesz, mivel
önképzô jelleggel indítjuk tanfolyamainkat. Bármilyen korosztály
jelentkezését szívesen fogadjuk!
Jelentkezni lehet a kezdô, a középhaladó és a haladó tanfolyamra is a Könyvtárban. A tanfolyamok
tájékoztatóját és megbeszélését
2014. október 20-án 17 órakor
tartják. Információ: Algyôi Könyvtár (telefonszám: 62 / 517-170,
vagy e-mail: bibl@algyo.hu)
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Szabó Noémi könyvtáros
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Ezerjófû tábor a táborozók szemüvegén át
Az Ezerjófû egyesület 2014 nyarán
is megrendezte az EZERJÓFÛ TÁBORT. Sok érdekes programban
vehettünk részt.
Minden reggel jógával kezdtük
a napot. Ezután általában a reggeli következett, amit az Ezerjófû
tábor tagjai készítettek el nekünk
ott, helyben. A kedvenc programom hétfôn a homokvárépítés
volt. Délután a Tisza parton minden csapat (Levendula csapat,
Borsmenta csapat, Orbáncfû csapat, Kakukkfû csapat, Rozmaring
csapat) egy-egy gyönyörû várat
épített. Eközben lehetett kajakozni és kenuzni is.
Kedden jóga után biciklire pattantunk és elkerekeztünk Atkára,
ahol délelôtt gyógynövényeket
gyûjtöttünk. A séta után mindenkinek jól esett a krumplipaprikás,
amit ebédre kaptunk. Délután
pedig akadályversenyt játszottunk.
Ez a nap is gyorsan elröppent.
Másnap kikerekeztünk a Tisza
partra, ahol a fák hûvöse alatt kicsit „lepihentünk”. Ebéd után következett a várva várt fürdés a Borbála Fürdôben.
Csütörtökön került sor a nagy
kirándulásra. Poroszlóra utaztunk
az ÖKOCENTRUMBA, ahol sok
szép halat és más különbözô állatot láttunk. Még vidraetetés is volt.
Ebédre rántott húst ettünk sült
krumplival és rizibizivel. 4 órakor
csónakkiránduláson vehettünk
részt, ahol sok érdekes dolgot tudtunk meg a csónak vezetôjétôl
a Tisza tó történetérôl és az élôvilágáról, a vízinövényekrôl, madarakról. Mindenki kimerülten és
élményekkel tele tért haza.
Végül az utolsó nap is eljött.
Reggeli után vonatra ültünk és
elvonatoztunk Szegedre a Játékdzsungelbe. Itt volt ugráló vár,
labirintus, gokart és kézmûves foglalkozás is. Ebédre pizzát ettünk,
ebéd után pedig szokás szerint
a záró vetélkedô következett. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Remélem jövôre is lesz Ezerjófû tábor!
Kertész Tekla
*

Augusztus elején az Ezerjófû táborban jártam. A Civil Házban
megismerkedtünk egymással, azután csapatokat alakítottunk ki.

Az elsô jutalompontokat a homokvárépítô versenyre kaptuk. Másnap reggel Atka felé indultunk
biciklitúrára. Megérkezés után
gyógynövényeket kerestünk és sorversenyeken vettünk részt. A versenyek közül nekem legjobban
a gyógynövény felismerés tetszett.
Nagyon szeretem a növényeket,
néhányat tapintásról vagy illatáról
is felismerek. A következô nap délután a Borbála Fürdôbe látogattunk. A labdázás a nagymedencében nagyon jó volt! Másnap
busszal elutaztunk Poroszlóra
az Ökocentrumba. Hatalmas akváriumában megcsodáltuk a Tiszában élô óriási ragadozó halakat.
A tutajos tavon is eveztünk, jókat
nevettünk. Az utolsó napot a Játékdzsungel játszóházban töltöttük.
Nagyon jó volt ez a tábor, jövôre is jelentkezni fogok.
Boros Máté

ja, hogyan hatott a gyerekekre ez
a sokféle élmény.
Szívesen ették a sok zöldséget,
a Farkas Imréné készítette túrót, és
a többféle fûszerezésû kecskesajtot,
Kothenz Tibor fehér szalámiját, és
nyári turistáját.
Egyetlen feladatom maradt:
megköszönni mindenkinek, aki
lehetôvé tette, hogy ez az eseménydús hét megvalósulhasson. Herczeg
József polgármester úrnak, aki
a polgármesteri alapból forrást
biztosított a programok megvalósításához. Köszönet az Algyôi Faluház és Könyvtárnak és Bene Zoltán
igazgató úrnak, hogy a Civil Házat
a rendelkezésünkre bocsátotta erre
a hétre. Hálásak vagyunk a Gyevi-

nek, Kopasz Bálintnak, id. Canjavec
Tamásnak, Kiss Szabolcsnak és Gercsó
Gábornak, hogy hétfôn kajakozni
és kenuzni vitték a gyerekeket a Tiszára, hogy megismertessék velük
a vízi sportok örömeit.
Hálás vagyok egyesületünk tagjai
közül azoknak, akik a tábor lebonyolításában részt vettek. Azaz: Gercsó
Gabinak a reggeli jógákért, László
Edinának a sok játékért, Nagy Józsefnének, Kiss Tibornak a szervezésért,
Farkas Gézának a fényképezésért,
Makán Ferencnének, Bakó Ferencnének,
Doktor Istvánnénak, Nagy Menyhértnének, Merlákné Dombóvári Ibolyának
az étkezések biztosításáért, Canjavecné Borbás Annamáriának, Pataki Dezsônének, Kecskeméti Sándornénak,

ép Kft.-nek és Katona Antal ügyvezetô igazgatónak, hogy ebédelési lehetôséget biztosítottak
számunkra az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola ebédlôjében. Belovai Jánosnak, aki már negyedszer
nagyon kedvesen fogadott bennünket a gátôrháznál, és minden
segítséget megadott, hogy atkai
kirándulásunk örömteli és sikeres
legyen. Köszönjük Kopasz Péterné-

Téglás Albertnek a kíséretért, felügyeletért, Bakó Jánosnak és társának
az atkai finom krumplipaprikásért.
Táborunkról a szegedi TiszapART
TV Heti Közélet címû magazinja
számolt be. A beszámolót Pusztai
Virág és Gyémánt István készítette.
A 11 perces film megtekinthetô a
következô linken: https://www.youtube.
com/watch?v=3bv1piLd4pc
Berek Ágota táborvezetô

*

Már negyedszer voltam Ezerjófû
táborban, idén augusztusban, mint
visszajáró táborozó. Már az elsô
évben nagyon megtetszett, megszerettem a táborvezetôket, és a változatos, tartalmas programokat.
Minden reggelt jógával kezdtünk, ami nem csak más volt, mint
az iskolai torna, hanem jókedvünk
is lett tôle. A tornát a reggeli követte, melyre nagyon sok egészséges étel, zöldség, gyógytea került
az asztalra, ezek közt még ott volt
a mi általunk készített vajkrém is
fûszernövényekkel. Délelôttönként megismerkedtünk nagyon
sok jótékony gyógynövénnyel, melyeket ezek után jobban felismerek. Tudom, hogy mire jó, és hogyan fôzzön anyukám teát belôle.
Idén is sok jó program volt.
Az elôzô táborok idején jártunk
már Ópusztaszeren, a Makói Kalandparkban, a Füvészkertben, és
idén a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban.
Köszönjük szépen Ágota néninek, és az összes táborvezetônek
hogy türelmükkel, munkájukkal,
kedvességükkel színessé tették nekünk ezt a pár napot.
Viszlát jövôre!
Zsurka Luca
*

A táborzáró vetélkedôn készült
rajzokból álló montázs jól mutat-
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Algyô Nagyközség fejlesztései 2013. július–2014. július
Lovas-pálya öntözô rendszer 01772/4 hrsz.-on
A kivitelezés 2013. júniusában kezdôdött, és augusztusban fejezôdött
be. A kivitelezô a Gyeviép Nkft.
volt. A közmûvesítés fejlesztésére

a 2014-ben épülô szálló és a Téglás utca, elkerülô út melletti telkek
kialakítása miatt volt szükség.
A projekt összköltsége: 6 893 120 Ft.

Az Algyô szabadidô központ és kapcsolódó utcák közmûellátása,
01769 hrsz.-ú elkerül út vízvezeték és szennyvíz nyomócsô kivitelezése.
A kivitelezés 2013. júniusában kezdôdött, és augusztusban fejezôdött
be. A kivitelezô a Gyeviép Nkft.
volt. A közmûvesítés fejlesztésére

a 2014-ben épülô szálló és a Téglás utca, elkerülô út melletti telkek
kialakítása miatt volt szükség.
A projekt költsége: 46 045 361 Ft.

A 1473 hrsz.-ú telek vízbekötésének tervezése, kivitelezése.
A tervezés és kivitelezés is lezárult.
A Téglás utca melletti 1473 hrsz.-ú
telken kiépült lovas-oktatás to-

vábbfejlesztése miatt volt szükség.
A projekt költsége: 872 420 Ft.

Ôstermelôi Piac kivitelezése
Az Algyôi Ôstermelôk lehetôséget
kaptak arra, hogy a megtermelt
áruikat helyben el tudják adni.
A kivitelezést A Központ-Bau Kft
végezte fôként helyi alvállalkozókkal. A közmû bekötéseket a Dobó

és Társa 2002 Kft. végezte. A fejlesztés költsége: bruttó
16 500 000 Ft. A fejlesztés egy
része pályázatból valósult meg.
Megítélt támogatási összeg: bruttó 7 242 202 Ft.
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Temetô bejáróút rekonstrukció és parkoló kialakítása
Felújításra került a temetô Téglás
utcáról nyíló bekötô útja egészen
a temetô kerítéséig, mely felújítás
során a meglévô burkolat új kiselemes térkôvel lett kirakva, az út
mellett korábban meglévô árok helyén zárt csapadékvíz elvezetés került kialakításra, mely felett az úttal
párhuzamos új parkolók épültek.

A korábban meglévô rossz burkolatú parkoló új aszfalt burkolatot
kapott, melyen a várakozó helyek
felfestéssel lettek jelölve. A felújított
bejáróút mellett padok, szemetesek,
új kerítés építés és növénytelepítések történtek. A beruházás értéke:
bruttó 25 000 000 Ft.
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Hulladékgyûjtô edényzetek cseréje
A település belterületén 52 darab
hulladékgyûjtô edény cseréje va-

lósult meg, melynek költsége:
2 500 000 Ft.

Kamerarendszer telepítése Algyôn
A kamerarendszer építését indokolta a lakosság közbiztonságának
növelése, mely a település kapuknál került kialakításra. A rendszer

rendszám felismerésére is alkalmas, a rögzített képeket a Szegedi
Rendôrkapitányság ellenôrzi. A kiépítés költsége 8 000 000 Ft.

Segítô Szûz Mária szobor
A szobor felállításának teljes költsége 1 850 000 Ft.

MUMGÉP FG 104 függesztett gréder beszerzés
A fejlesztés megvalósulásával
a MUMGÉP FG 104 függesztett
gréder beszerzésével a külterületi
utak javításával, karbantartásával nô
a tanyán élô lakosok komfortérzete,
az infrastruktúrális fejlesztés által
a tanyán élôk megközelíthetôsége

könnyebben megoldhatóvá válik.
Az önkormányzat település üzemeltetéssel foglalkozó cége (Gyeviép
NKFT.), a beszerzett grédert hosszú
távon és megfelelôen tudja mûködtetni. Költsége: 6 840 220 Ft, a támogatási összeg: 6 019 394 Ft.
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Algyô Sport u. 9 számú Borbála bôvítése öltözôkkel és büfével
A Borbála fürdô öltözôinek fejlesztése már évek óta tervezett
beruházás, mely a látogatók számának növekedésével egyre sürgetôbbé vált. A fejlesztés nem csak
az öltözôk bôvítését jelenti, hanem
a fürdôlátogatók részére egy ba-

rátságos vendéglátó hely is kialakításra kerül.
A nyertes kivitelezô a STRABAG
MML Kft. A kivitelezés határideje:
2014. szeptember 02.-a.
A beruházás teljes költsége: 450
millió Ft.
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Kastélykert utca 44. sz. alatti borászati pince,
borászati bemutató terem és gyógynövényes terem
A kivitelezést a Berill Invest Kft,
Gyevifa Kft és a Gyeviép Kft végezte. Az elkészült munkálatok bekerülési összege bruttó: ~ 13 704 500 Ft.
A fejlesztés egy része a borászati
pince, borászati bemutató helyiség,

pincéhez tartozó fedett terasz és
egy gyógynövényes bemutató
épületrész pályázatból valósul
meg. Megítélt támogatási összeg
az építésre vonatkozóan: nettó
5 663 435 Ft.

Belterületi utak aszfaltozása
Kôfal utca aszfaltozása, hossza 182
m szélessége 3 m, kivitelezô: Délút
Kft. bekerülési összeg bruttó:
9.156.700,-Ft, Süli András, Kerekes

és a Szeder (Forrás és a Kuktor
között) utcák aszfaltozása, Kivitelezô:
Délút Kft., bekerülési összeg bruttó:
40.240.207,-Ft.

Kastélykert utca 44. sz. alatti épület homlokzat felújítása
A projekt jelenleg folyamatban
van, kivitelezô: Matrix Bau 2002
Bt., bekerülési összeg bruttó:
8 641 549 Ft, melyhez pályázati

forrást is nyertünk. A támogatási
összeg az építésre vonatkozóan
nettó 3 968 924 Ft
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Tájházfelújítás
A tájház belsô teljes felújítását és
az udvari burkolat elkészítését tar-

talmazza. A projekt nettó költsége:
8 147 530 Ft
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Konyha és szálló beruházás
Az Algyô, Téglás utca 151. sz. alatti szabadidô központ területén
meglévô konyha és szálló épület
helyén kialakításra kerül egy új
konyha épület melyben egy 600
adagos konyha, étterem és konferencia terem kap helyet, mely elsô
sorban a mellette épülô új 18 szobaegységet magában foglaló két-

szintes szálló épületet hivatott
kiszolgálni. Kivitelezô: Strabag
MML Kft és az A Mezôgép Kft
konzorciuma. Bekerülési összeg
nettó: 468.490.800,-Ft, jelenleg
az épület kivitelezése folyamatban
van készültsége ~ 75%-nál tart.
Az átadás várható ideje december
közepe.

Járdafelújítás
Járdaépítés során felújításra kerülnek a következô utcák járdái:
Süli András u. páros oldala, Görbe
u. (Béres-Szamóca u. között) páratlan oldala, Görbe u. (Szamóca-Tüskevár) páros oldala, Aranyhíd utca páros oldala, Szeder utca

páros oldala, Komp utca páratlan
oldala, Kastélykert utca páros oldala (Tiszavirág és a Bartók Béla
utca között). Kivitelezés jelenleg
folyamatban van, kivitelezô: Gyeviép nkft, bekerülési összeg bruttó: 29 606 215 Ft.

Kiemelt virágágyások
készítése
A település belterületén a Gyeviép
Nkft. által gyártott szegélyelemekbôl készített dekoratív virágágyások kialakítása. Bekerülési összeg:
2.242.693.- Ft.

Zöld iskola
Algyô Nagyközség Önkormányzata
2014. áprilisától bérbe adta
a Kosárfonó u. 16. szám alatti
ingatlant a B&B Montage Kft. részére. A vállalkozás a ruhaipar területén végez munkát, olasz exportra
minôségi fehérnemûket, ruhákat
varr. A vállalkozás elsôdlegesen algyôi munkavállalókat alkalmaz, jelenleg 20 fô varrónô végzi a munkát.
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Társadalmi események
Hôsök napja, gyereknap

Szent Anna templom
Joseph Haydn: A megváltó utolsó
hét szava a keresztfán címmel Takács
Szilvia csembalómûvész) fortepiano
hangversenye volt hallható 2014.
április 12.-én. A koncertsorozat algyôi

állomásának keretein belül a hangverseny a Zenebarát program támogatásával valósult meg. A koncerten
Johann Schantz 1795-ben készült
hangszerének kópiája szólal meg.
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ÖBK Farsang
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Falunap
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Búcsú

Algyôi események
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Lovasnap

Mikulás, karácsony

Napforduló ünnep

Táborok a gyermekeknek

Kutyás bemutató
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Algyôi események – Hirdetések
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Országgyûlési képviselô Algyôn

KERESSÜK!

Esô Algyôn

2014. augusztusában eltűnt egy hím görög szárazföldi
teknős (kb. 30–35 cm hosszú, barna és szürke páncélos)!
Ártalmatlan, senkit nem bánt!
Kérjük a becsületes megtalálót, vagy aki tud róla
információt, hívja ezt a számot:
Tel.: 20/34-24-251 • 70/29-923-67
Utoljára az iskola melletti tónál látták és a Bartók Béla
utcai kerteknél. Valószínűleg a környéken lehet.
Ismertetőjegye: hátán piros festéknyom.
Köszönjük a megosztásokat! Reméljük rábukkanunk!
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Vigyázzunk a vagyonunkra!
Vagyontárgyainkra, iratainkra
igyekezzünk minden helyzetben
fokozottan ügyelni!
A pénztárcát, iratot, telefont ellenôrizhetô, biztonságos helyre tegyük. (pl. kabát belsô zsebébe, olyan
zárt táskába, melyet a kézre tudunk
erôsíteni, vagy ruházat alatt nyakba
akasztott, illetve elôl hordott táskába). Ha forgalmas helyen hosszabb
idôn keresztül gyanúsan viselkedô
személyt látunk magunk mellett,
tekintsük azt figyelmeztetésnek és
legyünk fokozottan óvatosak! Ne
hagyjuk ôrizetlenül a bevásárlókocsira, kerékpárunkra helyezett táskánkat, kabátunkat, mert a vásárlás
ideje alatt a tolvajok néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják azokat.
Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, hisz az ilyen jellegû

bûncselekményeknél a tényleges
kárérték mellett plusz kiadásként
jelentkezhet az iratok beszerzésére
fordított pénz és idô.
A gépjármû sem biztonságos
tároló hely. Semmilyen értéket,
csomagot ne hagyjunk látható helyen, és lehetôleg megfelelôen
biztonságos, ôrzött parkolót vegyünk igénybe. Bankkártyát vagy
mobiltelefont eltulajdonítás esetén
azonnal tiltassunk le, gépkocsivagy lakáskulcs ellopása esetén
ajánlott a zárcsere!
Amennyiben mégis lopás áldozatává válnánk, haladéktalanul
hívjuk a 107-es vagy a 112-es
segélyhívót!
A Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányságon, és az irányítása alá
tartozó szegedi, makói, hódmezô-

Felhívás népi iparmûvészeti zsûrizésre
Az Algyôi Faluház és Könyvtár
2014 ôszén népi iparmûvészeti
zsûrizést szervez.
Általános tudnivalók: a népi
iparmûvészeti zsûrizést a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Osztályának szakemberei végzik.
A zsûrizés idôpontja: 2014.
szeptember 23., kedd, reggel 9
órai kezdettel.
A zsûrizés helyszíne: Algyôi Alkotóház 6750 Algyô, Kastélykert u. 106.
Az alábbi szakágakban várunk
az alkotóktól anyagot: hímzés; szôttes; csipke; nemeztárgyak; népi
ékszerek; fa alapanyagból készített
tárgyak; fazekasság; hímes tojás;
gyékény, szalma, csuhé alapanyagokból készült alkotások; kosárfonás.
Jelentkezési határidô: 2014.
szeptember 10.
A szervezôk felhívják a jelentkezôk szíves figyelmét, hogy
amennyiben a jelentkezési lapok
alapján 150 nevezett alkotást regisztrálunk, úgy a nevezést a határidôhöz képest korábban lezárjuk.
A jelentkezési lap letölthetô a z
algyokultura.hu weboldalról, vagy
beszerezhetô személyesen a Faluházban.
A zsûrizés díjának összege 1800
Ft/tárgy, melyet személyesen kell
befizetni a tárgyak leadásakor
az Algyôi Alkotóházban.

A zsûrizés menete: A jelentkezési lapok határidôre való elküldése után a zsûrizésre szánt tárgyakat az Algyôi Alkotóházban
kollégáink gyûjtik 2014. szeptember 19-én, pénteken és 22-én, hétfôn 8–18 óráig.
A leadott tárgyakra, kérjük, rögzítsenek egy címkét, mely a következô adatokat tartalmazza: sorszám, alkotás címe, alkotó neve,
lakhelye!
A zsûrizés idôpontja: 2014.
szeptember 23., kedd, reggel 9
órai kezdettel. A zsûrizés zárt, de
a döntést követôen 14 órától nyílt
szakmai konzultációt biztosítunk
a zsûritagokkal.
Az elfogadott alkotásokat népés iparmûvészeti kiállításon bemutatjuk. A kiállítás megnyitója
Algyô Napjának elôestéjén, 2014.
szeptember 30-án, kedden 17 órakor lesz.
A zsûrizést követôen az eredményekrôl az alkotókat értesítjük.
Az el nem fogadott tárgyakat
2014. szeptember 24 és 26 között
az Algyôi Faluházban (Búvár u. 5.)
vehetik át 8 és 18 óra között.
Kérjük az idôpontok pontos betartását, különösen a tárgyak átvételének idôpontját, mert a határidôn túl itt maradt tárgyakért
nem vállalunk felelôsséget.
Algyôi Faluház és Könyvtár

vásárhelyi, kisteleki, szentesi és
csongrádi rendôrkapitányságon
dolgozik áldozatvédelemmel foglalkozó rendôrségi munkatárs.
Bûncselekmények, vagy vagyon
elleni szabálysértések áldozatai
a rendôri eljárás során kérhetik
segítségüket, illetve az áldozatsegítés lehetôségeirôl, s az Áldozatsegítô Szolgálat tevékenységérôl,
elérhetôségeirôl tájékoztatást kaphatnak bármely rendôrtôl
Kinek tud segítséget nyújtani
az Áldozatsegítô Szolgálat? Az Áldozatsegítô Szolgálat elsôsorban
a Magyarország területén elkövetett bûncselekmények, és tulajdon
elleni szabálysértések áldozatai
számára tud segítséget nyújtani.
Az áldozatok a bûncselekmények
vagy szabálysértések közvetlen sértettjei és a közvetve érintettek (pl.:
hozzátartozók).
Hol találja meg ôket? Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhetô
06-80-225-225 telefonszámot, vagy
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítô Szolgálatát a 06-

62- 549-190-es számon. Személyesen jelentkezni Szegeden, a Tisza
Lajos körút 2–4. szám alatt lehet.
Szakképzett kormányalkalmazottak
mindenkit tájékoztatnak az Áldozatsegítô Szolgálat nyújtotta lehetôségekrôl, és ezek igénybevételének módjáról. A Szolgálat igény
esetén egyes megyékben a betelefonáló saját kérésére önkénteseket
is küldhet, akik az áldozatokat otthonukban, elôre egyeztetett idôpontban tudják felkeresni további
segítségnyújtás és az ügyintézés
megkönnyítése érdekében.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! Elérhetôségek, telefonszám – a
CSMKH Igazságügyi szolgálata:
06/62/549-190, Országos Áldozatsegítô Vonal: 06/80/225-225, Bûnmegelôzési Információs Pont:
06/30/4599-794, e-mail: aldozatsegites@csmkh.hu; Csongrád Megyei
RFK Bûnmegelôzési Osztály
Rendôrségi segélyhívó: 107; Központi segélyhívó: 112; TELEFONTANÚ: 06/80/555-111; e-mail:
barka@csongrad.police.hu

Tojáspatkolás a Tojásmûhely
szeptemberi foglalkozásán
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Algyôi Tojásmûhelyének 2014.
május 24-i foglalkozásán mutatkozott be a hódmezôvásárhelyi
Perjés Zsuzsanna tojásdíszítô, aki
az azsúrozás (áttört) technikát mutatta be és tanította meg a Tojásmûhely tagjainak.
A következô foglalkozáson:
2014. szeptember 27-én szomba-

ton 17–19 óra között Perjés Zsuzsa
a hagyományos tojáspatkolást mutatja be az érdeklôdôknek az Algyôi Alkotóházban.
Mindenkit szeretettel várunk!
INFO: www.gyeviart.hu, bereczne.
tojas@gmail.com
Bereczné Lázár Nóra, a Gyevi Art
Kulturális Egyesület Algyôi Tojásmûhely vezetôje
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Hirdetések

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

2014. szeptember • Hírmondó

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

EBÉDSZÁLLÍTÁS
Rendôrségi
konyháról
700 Ft/nap/adag
3500 Ft/hét
Ételeink házias jellegûek, friss
alapanyagból készülnek.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Telefonszám:

Tel.: +36 30 938-32-33

06-70/389-2123
www.ebedszallita.segitek.hu

Használt – 5 éves – tatai hornyolt íves alapcserép
(natúr) 1700 db eladó (55 Ft/db).
Használt – 5 éves – tatai hornyolt gerinccserép (natúr)
56 db eladó (400 Ft/db).
Új csornai hornyolt íves alapcserép(téglavörös)
400 db eladó (100 Ft/db).
Új csornai gerinccserép hornyolt ( téglavörös)
10 db eladó (800 Ft 6db).
Érdeklődni: 06-70-382-3153.

EUROCENT
SAROKHÁZ BOLT
Miklós Attila
6750 Algyő, Téglás u. 54.

Szeptemberi AKCIÓ:
étolaj 
rizs 230 
kristály cukor 
10 kg száraz kutyatáp 

305 Ft/liter
Ft/kg
200 Ft/kg
1650 Ft/zsák

3000 Ft feletti vásárlásnál
Tombola jeggyel ajándékozzuk meg!
Sorsolás szeptember 20-án!
NYITVA TARTÁS:
H.–P.: 7–18 • SZO.–VAS.: 7–12

2014. szeptember • Hírmondó

„REKVIEM”
Temetkezés
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljes körû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyôi lakosok részére,

Hirdetések

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

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

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

bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
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Telefonszám:
06-20/591-88-48

Számítógép karbantartás, szerelés

Szoftveres hibaelhárítás
• Hardveres, szoftveres szakmai tanácsadás
• Kiadványszerkesztés és tervezés,
•

egyedi igény szerint

• Médiatartalmak szerkesztése,

vágása (film, hang, kép)

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

Cím: 6750 Algyô, Bartók B. u. 53.
Telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62

• Keveset használt rotátor •
• Palackos tűzhely •
• Palack •
• Női kerékpár (olcsón 3000 Ft) •
ELADÓ!
Érdekődni: Algyő, Lőrinc u. 8.
Egészség Kuckó – Papír Világ
Kedvezményes Tanszervásár!

ZIGI sajtok az Algyői piacon kaphatók!
Szerdától szombatig 8–11.30-ig
Kínálatunk:

• tehéntej
160 Ft/liter
• kecsketej
350 Ft/liter
• kecskesajt több ízesítésben
(füstölt, snidlinges, chilis, köményes)
3000 Ft/kg
• tehénsajtok (füstölt, köményes, natúr) 2000 Ft/kg
• csípős savanyú almapaprikába töltött
fűszerezett sajtkrém
2000 Ft/kg

Várunk szeretettel mindenkit!

• f üzetek, egységcsomagok kicsiknek és
nagyoknak
• ceruzák, tollak, zsírkréták, festékek, stb.
• mappák, lefűz ők, dossziék
• műszaki rajzlap, írólap
• színes papírok, kartonok
• tolltartók, kulacsok
• csomagolók, órarendek
• nyomtatványok, irodaszerek
• ajándéktárgyak
• bio –reform élelmiszerek
• befőzéshez szükséges papírok

Beiskolázási utalvány elfogadóhely:
Erzsébet utalvány, Sodexo, Edenred, Posta Paletta
Hetente megújuló akcióinkat keresd a Facebookon vagy üzletünkben,
a Coop Áruházban!
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8–11; 14–17 óra
szombat: 9–11 óra
Info: 06 30 / 592 0847
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Algyõi tükör

Táborok hétfôtôl péntekig

Az Algyôi Faluház és Könyvtár idén
is megrendezte Hétfô–péntek táborait. Az elsôben sok érdekes tevékenységre és kirándulásra került sor.
Hétfôn az ismerkedés után szabadtéri játékokat játszottunk, majd
délután kézmûveskedtünk, gyöngyöt fûztünk Cseuz Gabival. Kedden
ellátogattunk a Borbála Fürdôbe,
délután pedig az algyôi kecskefarmra. Farkas Imre bácsi „jól megdolgoztatott” bennünket, volt a bátor
jelentkezôknek kecskefuttató verseny, sokan kipróbálták a fejést is
és végül finom tejecskét és sajtot is
kóstolhattunk. Szerdán kirándultunk a vásárhelyi Söndör tanyára,
ahol lovagoltunk, rengeteget játszottunk és versenyeztünk. A foci
meccset a lányok nyerték! Csütörtökön a rossz idô ellenére elkerékpároztunk az algyôi horgásztóra és
Karasz Béláék vezetésével sok szép
halat fogtunk. Ebéd után Badar
Krisztával teremjátékokat játszottunk, sorversenyeken vettünk részt.

Pénteken a sok pókfoci és kiütôsdi
után ellátogattunk a Szamóca fagyizóba. Minden nap finom ebédet
és uzsit kaptunk, és soha nem mentünk haza éhesen! Nagyon jól éreztük magunkat. Ebbe a táborba jövôre is érdemes eljönni!
A Hétfô-péntek tábor második
hetében már voltak ismerôs arcok,
de azért az új csoport is az ismerkedéssel, bemutatkozással kezdte.
Délután Krisztával játszottunk és
fitneszeztünk. Kedden ellátogattunk a Vámos cukrászda telephelyére, üzemébe. Zoli bácsival
muffint sütöttünk, és ebéd után
elfogyasztottunk egy-egy nagy
gombóc fagyit is. Hazafelé jól megáztunk, mert nagy vihar volt.
Aznap délután hûtômágnest készítettünk. Szerda délelôtt horgásztunk, megáztunk, délután
pedig a Borbála fürdôben lettünk
„nagyon vizesek”! A kiránduló
napon a Szelidi-tóra utaztunk, játszottunk, fürödtünk és még kalocsai mintás tányért is festettünk.
Pénteken délelôtt taek-wan-do
bemutató és közös edzés volt, majd
az esôs idô miatt sok-sok teremjáték, labdázás, izgalmas csapatverseny következett. Ez a tábor is
remekül zárult! Köszönjük!
Kertész Tekla és Karai János
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Hímes tojások, pálinkás készlet
és akvarell festmény – Algyôrôl
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA) az Ipartestületek
Országos Szövetségével (IPOSZ)
és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (BKIK) Kézmûipari
Tagozatával együttmûködve Magyar Kézmûvesség – 2014. valamint Kézmûvesség a vendéglátásban címmel kettôs, nyílt pályázatot
hirdetett. A pályázaton hazai és
határon túli magyar alkotók egyaránt részt vehettek olyan egyedi
alkotással, mely természetes alapanyagból, kézmûves technikával
készült.
Az országos kézmûves pályázatba algyôi alkotókat is beválogattak.
Általános népmûvészeti kategóriában indult a Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyôi Tojásmûhelye: Bakos Dorina, Balázs Dóra,
Balázs Petra, Klatka Eszter, Klatka
Tünde, Nacsa Izabella, Pigniczki
Kata, Szabó Beáta és Szilágyi Anna
Virág: ’Hagyományos hímes tojások többféle technikával’címû pályázatával.

Ugyancsak a fenti kategóriában
Bereczné Lázár Nóra ’Tulipán voltál
– saját tervezésû tulipános motívumok háromszéki írott tojásokon
nagymamám emlékére’ címû pályázati anyagát fogadta be a zsûri.
Általános képzômûvészet kategóriában Magyarné Varga Anna:
’Lángoló pipacsok’ címû akvarellje jutott be.
Míg a Kézmûvesség a vendéglátásban kategóriában Szalmáné
Simon Éva: ’Pálinkás jó reggelt!’
fonott pálinkás készletét válogatták be a kiállításra.
A hivatalos megnyitót 2014. augusztus 7-én tartották Budapesten
a Duna Palota dísztermében, ahol
köszöntôt mondott Csomós Miklós,

Budapest fôpolgármester-helyettese, Birinyi József, a Hungarikum
Szövetség elnöke és Semmelweis
Tibor, a BKIK Kézmûipari Tagozatának alelnöke.
E napon az Algyôi Tojásmûhely
tagjai divatbemutatón mutathatták
be Bucsuházy Piroska, Gisztl Anna
és Szabó Gyula divattervezô ruhakölteményeit, valamint Bánky Zsuzsanna és Jagasicsné Gábor Ildikó
egyedi gyöngyékszereit.
A beválogatott és kiállított munkákból háromnyelvû színes fotóalbum is készült, melyben a Gyevi
Art Kulturális Egyesület alkotói is
bemutatkoznak.
Ajánlott internetes oldalak:
www.amka.hu, www.iposz.hu, www.
bkik.hu, www.dunapalota.hu, www.
gyeviart.hu.
Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festô népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú Mestere, az Algyôi
Tojásmûhely vezetôje
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Algyõi tükör

Megemlékezés Szaporhegyen
Köszönet minden közremûködônek, szereplônek és résztvevônek;
Algyô Nagyközség Önkormányzatának és polgármesterének a támogatásért, a Gyeviép Kht.-nak,
az Algyôi Lovasklubnak, a Szôke

Miénk a tér

Tisza Nyugdíjasklubnak, az Algyôi
Polgárôr Egyesületetnek, az Algyôi
Sportkörtnek, s az Algyôi Faluház
és Könyvtárnak a segítségükért.
GYAKE

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
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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

Szeretnénk köszönetet mondani,
minden közremûködônek, szereplônek és résztvevônek. Külön köszönet illeti Algyô Nagyközség
Önkormányzatát és polgármesterét a támogatásért, a Gyeviép

Kht.-t, az Algyôi Lovasklubot,
a Szôke Tisza Nyugdíjasklubot,
az Algyôi Polgárôr Egyesületet,
az Algyôi Sportkört, s az Algyôi
Faluház és Könyvtárat a segítségükért.
GYAKE
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Orvosi rendelési idôpontok

Tisztelt Algyôiek, kedves Betegeim!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a hatóságok engedélyei alapján rendelési idôm
2014.09.01-tôl megváltozik. A korábbi heti váltás helyett
FIX RENDELÉSI IDÔT kaptunk.
Vagyis MINDEN HÉTEN azonos idôben
HÉTFÔ, KEDD, PÉNTEK: 8–12 óráig
SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 12–16 óráig rendelünk.
Így MINDEN HÉTEN KEDD, PÉNTEK reggel a VÉRVÉTEL elérhetôvé válik,
és a korábban velem azonos ritmusban dolgozok is szabadnap kivétele nélkül
felkereshetnek.
Remélem az új rendelési idôt hamar megszokva még komfortosabban tudom
betegeim egészségét szolgálni.
Tisztelettel: Dr. Bakó Ildikó háziorvos

DR. BAKÓ ILDIKÓ
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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. 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.

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

2014. 09. 01-tôl új rendelési idôpontokra kapott engedélyt Bakó Ildikó.
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN:
hétfôn, kedden, pénteken: 8–12 óra között ( délelôtt);
szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig ( délután).

Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

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

fogszakorvos rendelése

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.

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
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!

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Szeptember 08-tól 12-ig 07:30–12:00
Szeptember 15-tôl 19-ig 12:30–16:30
Szeptember 22-tôl 26-ig 07:30–12:00
Szeptember 26-tól október 3-ig 12:30–16:30
Október 06-tól 10-ig 07:30–12:00
Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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.

VÁSÁRNAPTÁR

A Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
szeptember 12. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár,
szeptember 17. (szerda) 8–12 óra – Vegyes iparcikk vásár,
szeptember 23. (kedd) 9–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár,
október 1. (szerda) 8–12 óra – Vegyes iparcikk vásár,
október 7. (kedd) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár
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Honismereti tábor – élménybeszámolók a „legjobb nyári kirándulásról”
Augusztus elsô hete nekem élményekben gazdag s felejthetetlen
marad!
Augusztus 4-én, hétfôn 10 órakor a Faluház elôl indultunk Bogácsra, a szállásra. Útközben megnéztük a Tisza-tavi Ökocentrumot,
ahol a hajókirándulás alkalmával
több fajta madárral ismerkedhettünk meg. Itt láttuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszerét is. Nagyon különleges és
egyben csodálatos érzés volt ott
lenni. Szinte kézzel foghatóak voltak a vízi állatok (pl.: viza, vágótok
stb.), ahogy körülöttünk úszkáltak.
Másnap az ipolytarnóci ôsmaradványokat néztük meg, ami természetvédelmi terület. Végigmentünk egy tanösvényen, ahol kb.
15–20 millió évvel ezelôtt élô állatok lábnyomait, csontjait láthattuk.

Megnézhettünk egy 3D-s és egy
4D-s mozit is. Nekem a 4D-s film
nagyon nagy élmény volt. Mintha
én is szereplôje lettem volna a természetfilmnek. Annyira élethû
volt, még a székem is mozgott.
A következô állomás a recski
munkatábor volt. Itt lenni nyomasztó érzés volt, tudván, hogy mennyi
ember szenvedett és halt meg.
Szerdán Egerbe utaztunk, ahol
megnéztük az egri várat, majd
a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumot. Láthattuk, hol élt és alkotott.
Itt írta a leghíresebb regényét
az Egri csillagokat. Csütörtökön
Szlovákiában (Felvidéken) a Madách-kastélyt és Kékkô várát néztük meg. Pénteken pedig, hazafelé tartva, megálltunk a gödöllôi
Királyi Kastélynál. Na, itt volt
gazdagság! Még a falon a mintázat

is 14 karátos arany volt. Minden
termet szigorúan ôriztek, nem
nyúlhattunk semmihez.
Kovács Angelika, Algyô
*

Ezen a nyáron egy csodálatos kiránduláson vettem részt. Az algyôiekkel
együtt utaztunk Bogácsra. Bogács
Egertôl nem messze helyezkedik el,
itt töltöttünk el öt napot honismereti táborban. Szeretném elmesélni
két kedvenc napomat!
Az egyik az elsô nap, a hétfô
volt, az utazás napja, mikor hos�szú buszozás után végre megérkeztünk a táborba. Kipakoltuk
a bôröndöket, majd elhelyezkedtünk a szobáinkban. A faházakon
kívül volt egy konyha is. Az étkezés
az udvaron történt. A táj, ami
elénk tárult, gyönyörû volt, a tábor
mellett csordogált egy patak, rengeteg fenyôfa nôtt és hegyvidék
vett körül. A patakban a fiúk gátakat építettek. Vacsora után volt
még egy kis szabadidônk, aztán
következett a takarodó.
Reggelente hét vagy nyolc órakor kellett kelni. Érdekes volt,
mert fazékkal és fakanállal keltettek, azaz a fazekat ütötték fakanállal, ami nagyon tetszett. Az ételt,
amit kaptunk én mind megettem,
mert nagyon finom volt.
A másik nap, ami különösen tetszett, a szerda volt, mikor Egerbe
látogattunk el, ahol megnézhettük
az úgynevezett „Város a város alatt”
címû kiállítást. Ez azért volt érdekes, mert egy borpincében voltunk,
ami egy hosszú pincerendszer.
Azon kívül, hogy bejártuk a folyosókat, bemutattak nekünk három
foglalkozást: a kosárfonást, a gyertyaöntést és a borászattal kapcsolatos néhány eszközt. Az egri vár
volt a következô célállomás. A vezetô, akit kaptunk, az valami fantasztikus volt. Úgy magyarázta el
a történetet, mintha olvasná. Számomra sok érdekes dolgot mondott. A vár látogatása után kaptunk
egy rövidke szabadidôt, amikor is
felfedezhettük kicsit a sétálóutcát.
Aznap még elmentünk Gárdonyi
Géza szülôházába is. Sajnos, pénteken hazaindultunk, de sok új
élménnyel gazdagodtunk. Remélem jövôre is lesz ilyen tábor!
László Emese, Martonos
*

Egy hétfôi napon indultunk Algyôre, innen folytattuk utunkat Bogácsra. Útközben bementünk a Tisza-tavi Ökocentrumba, ahol több
különleges és furcsa halat láthattunk. Bogácsra érkezve a holmijainkat kipakoltuk, majd az udvarra
kimentünk játszani, ami jó alkalom
volt arra, hogy összebarátkozzunk
az algyôi gyerekekkel. Vacsora után
a saját faházunkba vonultunk vissza
fürdeni és aludni. Reggel úgy ébresztettek, hogy vertek egy lábast
fakanállal. A hét folyamán voltunk
Egerben, Szlovákiában, Recsken,
Ipolytarnócon és Gödöllôn is. Egerben és Szlovákiában csodaszép kastélyokat és várakat néztünk meg.
Miután Egerben megnéztük a várat,
kaptunk egy kis idôt, amikor is a városban sétálgathattunk, nekem ez
volt a legjobb, élveztem. Nagyon
jól szórakoztunk, sokat nevettünk.
Az utolsó éjszakán kvíz-játékot szerveztek a táborvezetôk. Négy csapatra osztottak minket: kék, fehér,
piros és rózsaszín jelölte a csapatokat. Több furfangos feladat volt.
Nekem a keresztrejtvény és a activity-mutogatós összecsapás tetszett
a legjobban. Egész este játszottunk,
de sajnos reggel már indultunk is
Algyôre, ahol elbúcsúztunk az új
barátainktól, és folytattuk utunkat
Martonosra.
Nagyon jól éreztem magam
a kiránduláson, máskor is nagy
örömmel elmegyek!
Simic Daniela, Martonos
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Mi? Hol? Mikor?

Rendezvénynaptár
Szeptember 10. (szerda) 15 óra – Mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának találkozója.
Szeptember 10. (szerda) 19 óra – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 11. (csütörtök) 15 óra – Az anyatej világnapja a Faluház színháztermében.
Szeptember 11. (csütörtök) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 12. (péntek) 17 óra 15 perc – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 12. (péntek) 21 óra – RETRO PARTY a Faluházban.
Szeptember 13. (szombat) 15 óra – Magyarné Varga Anna rajztanfolyama az Alkotóházban.
Szeptember 15. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Szeptember 15. (hétfô) 8–14 óra – JOGPONT IRODA a Faluház kistermében.
Szeptember 15. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz és festés
I. csoport. 17 óra 30 perc – Tûzzománc I. csoport.
Szeptember 15. (hétfô) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében
Szeptember 16. (kedd) 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban; 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
Szeptember 16. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluház emeleti klubtermében
Szeptember 17. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák I. csoport; 17 óra –Festôkör; 17 óra 30 perc – Tûzzománc II.. csoport.
Szeptember 17. (szerda) 19 óra – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 18. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák II. csoport; 17 óra – Rajz és festés II. csoport.
Szeptember 18. (csütörtök) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 19. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Szeptember 19. (péntek) 17 óra 15 perc – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 22. (hétfô) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 23. (kedd) 9 óra – Népi-iparmûvészeti zsûrizés az Alkotóházban; 17 óra
– Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
Szeptember 23. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluház emeleti klubtermében.
Szeptember 23. (kedd) 18 óra – Foltvarrás az Alkotóházban.
Szeptember 24. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák I. csoport; 17 óra –Festôkör.
Szeptember 24. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a Faluház emeleti klubtermében.
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Szeptember 24. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban:
Tûzzománc II. csoport.
Szeptember 24. (szerda) 19 óra – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 25. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák II. csoport; 17 óra – Rajz és festés II. csoport.
Szeptember 25. (csütörtök) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 26. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Szeptember 26. (péntek) 17 óra 15 perc – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 26. (péntek) 18 óra – a Borbarátok nôi szekciójának rendezvénye a Könyvtárban.
Szeptember 27. (szombat) 15 óra – Magyarné Varga Anna rajztanfolyama az Alkotóházban; 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban.
Szeptember 29. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Szeptember 29. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz és festés
I. csoport; 17 óra 30 perc – Tûzzománc I. csoport.
Szeptember 29. (hétfô) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Szeptember 30. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia; 17
óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban.
Szeptember 30. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluház emeleti klubtermében.
Október 1. (szerda) 16 óra – Algyô Napja. Ünnepi testületi ülés és kitüntetések átadása a Faluházban.
Október 1. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák I.
csoport; 17 óra –Festôkör; 17 óra 30 perc –Tûzzománc II.. csoport.
Október 2–3. (csütörtök, péntek) 9–17 óra – Bérletárusítás a Faluház kistermében.
Október 2. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák
II. csoport; 17 óra – Rajz és festés II. csoport.
Október 2. (csütörtök) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Október 3. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Október 3. (péntek) 17 óra 15 perc – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Október 6. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Október 6. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz és festés I.
csoport; 17 óra 30 perc –Tûzzománc I. csoport.
Október 6. (hétfô) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Október 7. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
Október 7. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluház emeleti klubtermében.
Október 8 (szerda) 15 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör; 17 óra
– Üvegtechnikák I. csoport.
Október 8 (szerda) 17 óra – Mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának találkozója.
Október 8. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûzzománc II.. csoport.
Október 8. (szerda) 19 óra – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.
Október 9. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák
II. csoport; Rajz és festés II. csoport.
Október 9. (csütörtök) 19 óra – Fitness a Faluház színháztermében.
Október 10. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Október 10. (péntek) 17 óra 15 perc – Zumba Fitness a Faluház színháztermében.

Jótékonysági Gördeszka Verseny
A Wemsical Ifjúsági és Kulturális
Egyesület hagyománya szerint jótékonysági gördeszka versenyt és
extrém sport napot szervez a Tiszavirág utcai görpályán 2014. szeptember 13-án délután. A versenyre a nevezési díj: játék, ruha,
tartósélelmiszer, könyv, írószer,
amelyeket az Egyesített Szociális
Intézmény segítségével nehéz körülmények között élô algyôi gyere-

kek és családjuk részére juttatunk
el. Kérjük a civil szervezeteket és
érdeklôdôket, hogy a verseny mellett további adományokkal segítsék
a gyûjtést, hogy minél több gyereknek segíthessünk az iskolakezdésben! A gördeszka verseny mellett
egyéb kísérô programokat is rendezünk. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Torma Tibor, Wemsical

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.

