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Testvértelepülések Baráti Köre:  
keressünk erdélyi kapcsolatot!

Megalakult Algyôn a Testvértele-
pülések Baráti Köre.

Nagyközségünk önkormányzata, 
intézményei és lakossága eddig is 
sokféle módon együttmûködött a 
németországi Hebertsfelden, a szer-
biai-vajdasági Martonos, a horvátor-
szági Kórogy, a romániai Újvár hely-
hatóságával és polgáraival.

A testvértelepülések sokféle értéket 
eredményezô kapcsolathálóját sze-
retné sûrûbbre szôni Algyô önkor-
mányzata és több algyôi polgár. Az 
ezzel kapcsolatos idei beszélgetések 
gyümölcse, hogy megalakult a Test-
vértelepülések Baráti Köre, vezetô-
je: Berényi András. A baráti kör össze-
jövetelén felmerült, hogy Algyônek 
legyen Erdélyben is testvére! Ennek 

érdekében a baráti kör tagjai segít-
ségként kérték az önkormányzattól, 
hogy tájékozódásképpen vegye föl a 
kapcsolatot az erdélyi testvérként 
eddig javasolt két település – Kézdi-
szentlélek, Málnásfürdô – helyhatósá-
gával. Az összegyûjtött információk 
alapján majd az algyôi önkormány-
zati képviselô-testület dönt arról, 
hogy mely erdélyi települést kéri föl 
testvéri együttmûködésre.

A testvértelepülések lakóit fogad-
ni kész algyôieket, vállalkozókat, 
illetve az új kapcsolatok kiépítéséért 
is tenni akaró civileket, minden 
érdeklôdôt vár a Testvértelepülé-
sek Baráti Köre legközelebbi ta-
lálkozójára: április 8-án (szerdán) 
17 órára a Faluházba.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

Az Algyõi Hírmondó  
szerkesztõsége
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KiárusíTás  
a Kuckó és Papírvilágban!

Értesítjük kedves vásárlóinkat,  
hogy 2015. 05. 23-tól üzletünk megszûnik.  

Addig is kiárusítással,  
akciókkal továbbra is várjuk Önöket!

Az üzlet teljes árukészlettel együtt átvehetô!
Érdeklôdni: 30/5920847

Az üzlet megszûnése ellenére  
2015. 06. 01-tôl továbbra is folytatjuk tevékenységünket: 
intézményeknek, vállalkozóknak elôzetes telefonos egyez-

tetéssel kiszállításos árurendelést biztosítunk!

Anyakönyvi hírek
SzületéS:

DömöSi ÁbEl – született 2015.02.14-én, 
édesanya: Szilágyi Barbara, édesapa: 
Dömösi János.

lippAi ViViEn – született 2015.02.21-én, 
édesanya: Magyar Krisztina, édesapa: 
Lippai Péter. 

Jó egészséget!
* * * * *

HalálozáS:

CSÁnyi JózSEf bÁlint 2015. március 
3-án elhunyt. 

zOmbOri GyörGy 2015. március 12-én 
elhunyt. 

SzEkErES kÁlmÁn 2015. március 
12.én elhunyt.

Béke poraira!

KöSzönet

Mély fájdalommal a szívemben, szeretném 
megköszönni mindazoknak, akik szeretett 
férjemet, Szekeres Kálmánt utolsó földi útján 
elkísérték. Együttérzésükrôl tanúbizonyságot 
tettek, végsô nyughelyét virágokkal borították.
még egyszer mindenkinek köszönjük.

Szekeres kálmánné és családja

Tisztelt Algyôi lakosok! 
Ahhoz az köztudott: 2015. febru-
ár 27-én tartották a Levendula 
Hotel avató ünnepségét. 

A hotel és a mintakonyha a meg-
hirdetett álláshelyeire 100-nál is 
több önéletrajz érkezett be hoz-
zánk, amelyeket ezúttal is köszö-
nünk. Tekintettel a beadott pályá-

zatok mennyiségére, sajnos, nem 
állt módunkban mindenkit szemé-
lyesen értesíteni az eredményrôl. 
Ugyanakkor tájékoztatjuk az érin-
tetteket, hogy önéletrajzuk beke-
rült az adatbázisunkba. 

Megértésüket köszönjük! 
Gyevitur Kft. vezetôsége

Tavaszi szemétszüret
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület – hagyományaihoz híven 
– „ismét szemétszüretre hívja a te-
lepülésünk tisztaságáért tenni 
akaró civil szervezeteket, Algyô 
iskolásait és polgárait! A szemét-

szüret ideje: 2015. április 11. 
(szombat) 9 óra. A gyülekezés 
helye: Civil Szervezetek Háza. Sze-
metes zsákról és védôkesztyûrôl 
a szervezôk gondoskodnak.

Bai István egyesületi elnök

Köszönet  
a Műsoros napért

a Boldog Gyermekkor alapítvány Kuratóriuma,
az óvoda dolgozói és a gyermekek

köszönetet mondanak azoknak, akik jelenlétükkel,
támogatói jegyeikkel, felajánlásaikkal

támogatták alapítványunkat.
Köszönjük azoknak a szülőknek a munkáját, akik aktívan 

részt vettek a jelmezek megvarrásában, a dekorációk  
elkészítésében, mindezzel hozzájárulva a gyerekek 

műsorának színvonalához.
Külön köszönjük somogyvári péter

(Micimackó csoportos szülő) felajánlását, támogatását.
Kérjük, adójuk 1 %-ával továbbra is támogassák

a Boldog Gyermekkor alapítványt,
melynek adószáma:

18464881-1-06
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Üléseztek a képviselôk
Több mint félszáz témát tervezett megvitatni a 2015. március 26-i 
ülésén Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete. A mun-
kát Molnár áron polgármester irányította.

Nyílt ülésükön az algyôi képviselôk 
a Szegedi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség 2014. évi beszámolóját 
tudomásul vették. A 2015. évi Víz-
ügyi Építési Alap terhére végzen-
dô munkák listáját elfogadta a tes-
tület.

A MÁV Zrt. kártalanítási megál-
lapodás jóváhagyása is terítékre ke-
rült. Az elképzelést elfogadták. 
Az ivóvízminôség javító program 
miatt szükséges jogi megállapodás 
– állapította meg a képviselô-testület 
márciusi ülésén. A helyi köztisztasá-
gi rendelet módosítására a törvény 
változása miatt volt szükség.

régi-új ügyvezetô
A Gyeviép Nonprofit Kft. ügyve-
zetôi pályázat elbírálva Katona 
Antal korábbi ügyvezetôt cégveze-
tônek nevezték ki – határozatlan 
idôtartamra 9 egyhangú igen sza-
vazattal.

Áttekin teték az algyôi képviselôk 
a Gyeviép NKft. 2015. évi fejlesz-
tési tervét is. Kotrógép beszerzését 
kérte az ügyvezetô a belterületi és 
külterületi árkok tisztítása érdeké-
ben. Költséghatékonyabban tudnák 
az ároktisztítási munkálatokat el-
végezni, ami nagyon fontos feladat 
jelenleg a településen. A képvise-
lô-testület 11 millió forintot szava-
zott meg erre a célra.

idei fejlesztések
Tájékozódtak a képviselôk a 2015. 
évi fejlesztések elôkészítésérôl. 
Az elôterjesztés 14 fejlesztési pontot 
tartalmazott, amelyek közül ön-
erôbôl a képviselô-testület 2015-ben 
javasolja: A kisközökbe járdák és 
közvilágítás építését tervezik. A hi-
ányzó helyekre közvilágítás bôvíté-
sét, megvalósítását képzelik el.

Gyûjtôutakat terveznek. A kép-
viselôk fontosnak tartják a csapa-
dékvíz elvezetését a belterületen 
és a külterületen egyaránt.

A település közlekedésbiztonsá-
gi felülvizsgálata, a veszélyes cso-
mópontok, helyek áttervezése sem 
halasztható. A Téglás utca végére 
egy kerékpártároló építését igény-
li a lakosság.

Az algyôi utcák aszfaltozása, 
a járdák felújítása folytatódik. Fá-
sítás is a szükséges egyes helyeken. 
A Szüret utcában pedig a hiányzó 
részen ki kell építeni a szennyvíz-
csatornát.

Az önkormányzat intézményeinek 
nyáron esedékes felújítására 2015-
ben 20 millió forintot javasol a kép-
viselô-testület. Így sorra kerülhet 
például az óvoda, az iskola, a böl-
csôde és az orvosi rendelôk tisztasá-
gi festésére, a falak javítására.

A közbeszerzés és a Borbála 
Fürdô

Algyô Nagyközség Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát módo-
sította a képviselô-testület a jog-
szabály változása miatt. 

A 2015. évi közbeszerzési tervet, 
a várható közbeszerzési eljárások-
ra vonatkozó elképzeléseket el-
fogadta a testület.

A termálkút közbeszerzésével 
kapcsolatban indított vizsgálat 
eredményérôl is tájékozódtak 
a képviselôk. A képviselô-testület 
pénzügyi és gazdasági bizottsága 
rendkívüli ülés keretében határoz-
za meg, hogy mely önkormányza-
ti intézmények, cégek, hivatalok 
átvilágítását kérik a közbeszerzé-
sek lefolytatásával kapcsolatosan.

Borbála Gyógyfürdô, új termál-
vizes kútjához tartozó tartályok 
beszerzésének elindítását a kép 
viselô-testület támogatja a 2014. 
szeptemberi szakértôi egyeztetés 
alapján meghatározott paraméte-
rekkel.

A Borbála Gyógyfürdô, új ter-
málvizes kútjának a záró vizsgála-
ta szükséges a gyógyvízzé minôsí-
téshez. Ezt a képviselô-testület 
támogatja. 

A Borbála Gyógyfürdô termál-
kútjának meghibásodása miatt 
gázfûtést is kell alkalmazni a für-
dôben, a sportközpontban és az is-
kolában. Ez többletköltséget okoz, 
amelyhez a képviselô-testület meg-
szavazta a többletköltséget.

A Borbála Gyógyfürdô wellness- 
és uszodafejlesztésére komplex 
javaslat, összefoglaló készült, ami 

kiegészült az uszodafejlesztés TAO, 
kiemelt sportági támogatottság le-
írásával, az élményfürdô jellegû 
fejlesztési irányokkal.

A Borbála Gyógyfürdô jövôbeni 
fejlesztési elképzeléseit ismertette 
a GYEVITUR Kft ügyvezetôje, 
Ökrös Erika, és a fürdôvezetô, Szûcs 
Szabolcs. A rövid távú tervek között 
szerepel a szauna bôvítése, hosszú 
távon pedig a kültéri medencék 
kialakítása.

A Borbála Gyógyfürdôben – kö-
szönhetôen a képviselôi támoga-
tásnak – a szauna részleg kibôvül 
egy gôzszaunával, nagyobb alapte-
rületû szaunákkal, illetve egy külsô 
faépítményû finn szaunával. Itt 
a pénztárakra is kiterjedô kamera-
rendszer bôvítése mellett a vendé-
gek számára elérhetô szabad inter-
net sávot is kiépítik – a 9 képviselô 
egyhangú igen szavazatával.

Bekapcsolódás  
a turisztikába

Évente két, az országos verseny-
naptárban szereplô lovas versenyt 
rendeznek Algyôn, amire 1,5 mil-
lió forint támogatást is megszava-
zott a képviselô-testület. Ezen kívül 
azt is támogatta, hogy a jelenlegi 
pálya melletti kihasználatlan rész 
füvesítése, tereprendezése meg-
történjen.

Az Alkotóház udvarán álló mel-
léképület átalakítható-e kerámia-
mûhellyé? A kérdésre adható vá-
lasz elôtt a 9 képviselô egyetértett: 
meg kell vizsgálni a lehetôségeket 
és a költségeket.

Az Algyôi Faluház és Könyvtár 
munkatársainak köre bôvül: a kép-
viselô-testület 5 igen 4 tartózko-
dással megszavazta, hogy ott ifjú-
ságpolitikával foglalkozzon egy 
szakember.

Az intézmény továbbképzési ter-
vét elfogadta a testület.

Az önkormányzat sajtóreferense 
beszámolt az elsô fél évben végzett 
munkájáról és a további kommu-
nikációs fejlesztési lehetôségekrôl

Nagyító alatt a költségvetés
Az intézményvezetôkkel és ügy-
vezetôkkel kapcsolatos elvárásait 
megfogalmazta a testület.

Úgy döntöttek a képviselôk, 
hogy 2015. évtôl külön gyermek-

táboroztatási alapból, pályázat 
alapján nyújtanak támogatást a  
gyerekek nyári táboroztatására. 
Ezeket eddig civil szervezeti támo-
gatásból, illetve intézményi költ-
ségvetésbôl fizették ki.

Módosították Algyô Nagyközség 
Önkormányzat 2014. évi költség-
vetésérôl szóló 3/2014. (III.13.) 
Ör.-t.

A vagyonhasznosítási szerzôdés 
kapcsán egyhangúan úgy döntöt-
tek, hogy az önkormányzat a tulaj-
donában lévô, de használaton kí-
vüli ingatlanokat bérbeadással 
kívánja hasznosítani. Egyhangú 
döntéssel elfogadták a belsô ellen-
ôrzési jelentést az Algyô Nagyköz-
ség Önkormányzat Intézményei-
nek normatív állami támogatások 
elszámolását alátámasztó doku-
mentumainak ellenôrzésérôl. Ha-
sonlóképpen nyugtázták a tájékoz-
tatót az önkormányzat 2014. évi 
belsô ellenôrzésérôl. Ugyanilyen 
egyetértésben hosszabbították meg 
a könyvvizsgálói szerzôdést.

A Tisza-parton
A szabadidôs programokhoz sport-
pályák, szalonnasütô helyek, 
padok, zuhanyzó épül a Tisza-par-
ti Szabadstrand területén.

A Tisza-folyó algyôi szakaszának 
hasznosításáról készült tájékozta-
tót a képviselô-testület egyhangú-
lag elfogadta, de errôl a lakosság 
véleményét kéri. Ugyanakkor – 8 
igennel és 1 tartózkodással – java-
solja használt kikötôi elemek vá-
sárlását.

Húsfeldolgozó üzem létesítené-
nek Algyôn a140/3 hrsz-ú terüle-
ten. A 9 képviselô úgy véli: meg 
kell vizsgálni a lehetôséget. Faze-
kas utca 51. szám alatti önkor-
mányzati ingatlan bérbe adását 
javasolta a képviselô-testület min-
den tagja.

Téglás utcai közvilágítás módo-
sítását teszi lehetôvé a KEOP pá-
lyázat. A pályázatból megvalósított 
buszmegállók az önkormányzat 
használatába, kezelésébe kerülnek 
a Kistérségi Társulástól

Zárt ülésen szociális ügyekben 
érkezett fellebbezést, illetve ingat-
lan eladási ajánlatokat tárgyalt 
az algyôi képviselô-testület.

A. H.
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BöRze-BazáRRa KéSzülHetneK 
az alGYÔI SzülÔK

2015. 04. 18. SzOmbAtOn 8–12 órÁiG  
A fAlUHÁzbAn ElADHAtUnk, VÁSÁrOlHAtUnk.

Aki eladni szeretne, 8 órától foglalhat magának asztalt.  
Helypénz nincs. A vásárolni, bámészkodni vágyókat 8.30-ra várjuk szeretettel. 

Szegedrôl és Hódmezôvásárhelyrôl is várunk érdeklôdôket.

Információ: hétköznap 517-368 Gyömbér Kornéliánál

Bölcsôdék napja: Párizstól Algyôig
A Bölcsôdék napja Magyarorszá-
gon április 21. Köszöntjük a Bó-
bita Bölcsôde minden dolgozóját!

A világon az elsô bölcsôdét Pá-
rizsban nyitották meg 1844-ben, 
s pár év múlva már közel 400 ha-
sonló intézmény mûködött világ-
szerte. 1852. április 21-én nyílt 
meg az ország elsô bölcsôdéje Pes-
ten, ennek emlékére a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium 2010-
ben hivatalosan is a bölcsôdék 
napjává nyilvánította április 21-ét.

Az algyôi Bóbita Bölcsôdét 2007.
augusztus 30-án adták át ünnepélyes 
keretetek között és azóta folyama-
tosan fogadja a három év alatti kis-
gyermekeket. Az eltelt nyolc évben 
összesen 203 gyermek számára nyúj-
tott szolgáltatást az intézményünk. 
2013-ig két csoportszoba fogadta 
a gyermekeket, de a megnövekedett 
igények miatt bôvítésre volt szükség, 
és így immáron három csoport-
szobát vehetnek birtokba a gyerme-
kek. Mivel minden évben teltházzal 
mûködünk és sokszor alakul ki váró-
lista is, ezért nagy örömmel tölt el 
bennünket, hogy van Algyônek böl-
csôdéje. A szülôktôl kapott vissza-
jelzések is azt igazolják, hogy na-
gyon szeretnek hozzánk járni 
a gyermekeik és elégedettek a szak-
mai munkánkkal is.

A Bölcsôdék napja alkalmából 
kérdeztük: „Mit jelen önnek kis-
gyermeknevelônek lenni?

Kiss Katalin kisgyermeknevelô: 
„Jóérzéssel tölt el, hogy részese lehetek 
az itt cseperedô kisgyermekek fejlôdésének. 
Csodálatos érzés úgy érkezni a csoportba, 
hogy mosolyogva öleléssel várnak!”

Soós Attiláné kisgyermeknevelô: 
„Az általános iskolások után a bölcsô-
dés korosztály tagjai közé kerültem hat 
éve. Próbálom a gyerekeket és a szü-
lôket is átsegíteni ezen a nehéz idô-
szakon. A sok mosoly, ölelés, amit 
kapok, erôt ad a munkámhoz.”

Kiss Ilona kisgyermeknevelô: 
„Négy éve dolgozok kisgyermekneve-
lôként az intézményben és számomra 
az okozza a legnagyobb örömöt és bol-

dogságot, amikor az ovis gyerekek 
visszajönnek hozzám, beköszönnek és 
beszélgetünk egy kicsit. Ez bíztató visz-
szajelzés számomra, hiszen bizonyára 
jól érezték magukat velem.”

Fodor Attiláné kisgyermeknevelô: 
„Harmadik éve dolgozok ezen a pá-
lyán, és én azt szeretem látni, hogy 
a kis apróságokból milyen viruló egyé-
niségek lesznek.”

Illésné Wolford Tímea kisgyermek-
nevelô: „2009 óta dolgozom itt. Bol-
dogságot okoz számomra, amikor belépek 
a csoportszobába és a gyerekek nagy 
örömmel ugranak a nyakamba. Örülök, 
hogy itt dolgozhatok, a nehéz napokat is 
megédesítik nevetésükkel és szeretetükkel.”

Károlyi Beatrix Ibolya kisgyer-
meknevelô: „Pályakezdôként jöttem 
ebbe a bölcsôdébe. Azért szeretek itt 
lenni, mert a kollegák és a gyerekek is 
hamar elfogadtak.”

Gyömbér Kornélia kisgyermek-
nevelô- szakmai vezetô: „A kisgyer-
meknevelôi pálya, a hivatásom. Nem 
érzem a munka terhét. Kihívások, fel-
adatok töltik ki a napjaimat, amelyek 
motiválnak. Sok évvel ezelôtt, amikor 
a kisgyermeknevelôi képzésre jelent-
keztem, egyetlen vágyam volt, minden 
részletében megismerni a kisgyermek 
fejlôdését, magzati mivoltától a har-
madik életévig. Miért pont ez az idô-
szak? Az elsô három év az emberi élet 
alapköve. Mindenre kiható, egy életet 
meghatározó idôszak. Csodálatos világ 
ez. A gyermek ôszinte kíváncsisággal, 
optimizmussal tekint a világra.

Ezért jó bölcsôdében dolgozni, mert 
mosolygós optimista, rád figyelô kis-
emberek vesznek körül, kiknek szívük 
legmélyébôl fakad a tiszta, feltétel nél-
küli szeretet. Hogy segíteni tudd, hogy 
megértsd a világát, képesnek kell len-
ned arra, hogy lelkedben, te is elôhívd 
belsô gyermeki énedet. Amíg erre képes 
vagy lélekben nem öregszel. A bölcsô-
de a fél életem, a másik fele a szeret-
teimé. ÍGY KEREK A VILÁG!”

Mindez József Attila szavaival: 
„Én boldog pillanataimban gyermeknek 
érzem magamat és akkor derûs a szívem, 
ha munkámban játékot fedezek föl.” 

Áprilisi játszócsoport
Az algyôi Bóbita Bölcsôde játszó-
csoportjának témája: a nagymoz-
gás öröme. Háziasszonyok: Kiss 

Katalin és Soós Attiláné. Idôpont: 
április 31. (kedd)16:30.

Bölcsôdébe csalogató
Kedves jövendôbeli bölcsôdések 
és kedves szüleik! Az algyôi Bóbi-
ta Bölcsôde szerettet vár titeket 
áprilisi nyílt napjára. Bölcsôde 
bemutató, kóstoló, játék vár ben-
neteket. A felvételi kérelmeket is 
e napon osztják ki. Helyszín: Al-
gyôn a Kastélykert utca 15. szám 
alatt, a Bóbita Bölcsôdében. Idô-
pont: április 24. (péntek) 17 óra.

Februári játszócsoport
Február 24-én zenés, mondókás 
foglalkozást tartottunk. Sok szülô 
részt vett gyermekével, melynek 
nagyon örültünk. Ölbeli, lovagol-
tató, egyszerû énekeket, mondó-
kákat mutattunk be a szülôknek, 
melyeket közösen gyakoroltunk. 

Három hangszert hallgathattak 
meg, furulyát, hegedût és harmo-
nikát. A gyerekek nagyon élvezték 
a zenét, tátott szájjal nézték és 
hallgatták a furcsa hangszereket. 

Ibi és Timi 

Férôhelyek alakulása a bölcsôdében
Az algyôi Bóbita Bölcsôdébe 2015–
2016-os nevelési évre elôjelentke-
zett gyermekek száma: 39. Enge-
délyezett férôhelyek száma: 36. 
A 2016–2017-es nevelési évre elô-
jelentkezettek száma: 19 gyermek. 

A fennmaradó szabad férôhelyek 
száma: 17. Aki szeretne gyermeke 
számára bölcsôdei szolgáltatást 
igénybe venni 2016–2017-es neve-
lési évben, az elôjelentkezhet min-
den nap az 517-368 telefonszámon.
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Egzotikus madárkaland Algyôn
Az algyôi Ladik utcában sétálva hangos madárcsivitelésre figyelhet 
fel az arra járó. A kerítés mögött egzotikus világ tárul a látogató 
szeme elé. 

Pálmafákkal körülölelt kerti tó, 
benne megszámlálhatatlan arany-
hal, melyeket a tó felett átívelô 
kicsiny hídról csodálhatunk. 
A kertben elhelyezett röptetôkben 
pedig az idegent hangos rikácso-
lással fogadó, gyönyörû színekben 
pompázó papagájok népes serege 
látható. 

A madárgyûjtemény tíz év ke-
mény, kitartó munkájának az ered-
ménye, tudtam meg Magyar Lászlótól, 
aki megálmodta, majd megvalósí-
totta ezt a látványos madárgyûjte-
ményt. 

Nimfával kezdte
Tôsgyökeres algyôinek vallja 
magát, madár és állatszeretete 

egészen a gyermekkorától nyomon 
követhetô. Voltak kisállatai, akvá-
riuma, de az igazi szerelmet min-
dig is a madarak jelentették. Ô is, 
mint sok más kisgyermek, hullá-
mos papagájjal, nimfával kezdte, 
de egy idô múlva már nem volt 
megállás, célja az egyre nagyobb 
madarak lettek. Gyerekkorában 
nagy élmény volt számára, hogy 
kedvenc hullámos papagája kézre 
szállt – mesélte. 

A gyûjteményének alapját a hul-
lámosok, a nimfák, a hegyi, és 
az énekes papagájok adják. 

„Összesen 24–25 fajta madaram 
van, de ha az egyedszámot nézzük, 
akkor valamivel száz fölött járunk. 
Minden madaramra egyaránt nagyon 

büszke vagyok, többek között a jákóra, 
a nemesre, de ha mégis ki kellene egyet 
emelnem a többi közül, akkor az, ter-
mészetesen az ara papagájom lenne” 
– mondta. 

CiTEs-madarak
Ezek hivatalos CITES madarak, 
ami röviden annyit jelent, hogy 
a kereskedelmüket szigorú egyez-
mények szabályozzák. A CITES 
(the Convention on International 
Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) magyar 
jelentése: veszélyeztetett vadon 
élô állat- és növényfajoknemzet-
közi kereskedelmérôl szóló egyez-
mény. Ez egy nemzetközi meg-
állapodás a kormányok között. 
Célja annak biztosítása, hogy 
a nemzetközi kereskedelem ne 

veszélyeztessea vadon élô állatok 
és növények túlélését – olvashatjuk 
a http://www.papagajinfo.eoldal.hu/ 
hon lapon.

Tenyésztô kontra „hobbista”
„Az egyik ara papagájomat kézzel ne-
veltem, mert a szülei nem etették, nem 
gondozták kellôképpen. Nagyon egy-
máshoz nôttünk, szoros kapcsolat ala-
kul ki így a madár és a gazdája között” 
– mesélte. 

Kérdésemre, hogy tenyésztônek 
vallja-e magát, nemmel válaszolt 
Magyar László, aki inkább „hob-
bistának” tartja magát. Olyan sze-
rencsés személynek, aki a hobbiját 
ilyen magas fokon ûzi, és aki a csa-
ládja támogatását is megkapja 
ehhez, mert – mint mondja – ez 
már rég nem egyszemélyes fogla-
latosság. A madarak etetésében, 

gondozásában, tisztán tartásában 
aktív szerepet vállal a családja is. 

Vendég látogatók
A gyûjteményére nagyon büszke 
László, szívesen megmutatja az ér-
deklôdôknek a madarakat, több-
ször látott már vendégül óvodás, 
és kisiskolás csoportokat is. 

A látogatók tartalmas órát tölt-
hetnek el közöttük, miközben Lász-
ló szívesen mesél a madarakról, és 
válaszol a feltett kérdésekre. 

Zöld szárnyú ara
A jó „hobbista” soha sem elégedett 
igazán, folyton a gyûjtemény bô-
vítésén fáradozik. Így van ezzel 
az algyôi Magyar László is, akinek 
a következô kiszemeltje egy zöld 
szárnyú ara, mely tovább emelné 

a már így is impozáns gyûjtemény 
értékét. 

Szívesen befogad olyan ajándék-
ba kapott papagájokat, amelyeket 
a gazdája esetleg megunt, vagy 
akár olyan viselkedészavaros ma-
darakat is, amelyek tartása komoly 
szaktudást igényel. A hozzá érke-
zett kérdésekre mindig válaszol, 
az évek alatt megszerzett tapasz-
talatait szívesen továbbadja, taná-
csokkal segíti a madártartás iránt 
érdeklôdôket. Búcsúzóul Magyar 
László elmondta: elôzetes beje-
lentkezés után továbbra is fogadja 
azokat a látogatókat, akik elme-
rülnének az ô színes madárzajos 
világában. Az érdeklôdôk hívhat-
ják ôt a +36-30-593-3369 mobil-
telefon számon.

Fotó: P. D.
K. L. 
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Asztalitenisz Algyôn
Több, mint másfél éve létezik Algyôn 
az Algyôi Sportkör berkein belül 
mûködô Asztalitenisz Szakosztály. 

Az edzéseinket kicsik és nagyok 
egyaránt látogatják. Sokan csak 
a kikapcsolódás és mozgás élmé-
nye miatt jönnek edzeni, de a fel-
nôttek közül többen versenyeken, 
bajnokságon is indulunk. 

Az edzéseket a Kastélykert utca 63. 
szám alatti edzôteremben tartjuk. A te-
remben 6 asztal áll a pingpongozni 
vágyok rendelkezésére. Az edzések 
egy része edzô irányítása mellett zaj-
lik. A gyerekek edzése pedig mindig 

edzô által vezetett. Az idén egy ada-
gológép beszerzése is terveink között 
szerepel, melynek használatával elô-
segíthetô a pingpongosok fejlôdése.

Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több gyerek jelenik meg 
az edzéseken és a felnôttek száma 
is hétrôl-hétre növekszik.

Ha Ön vagy gyermeke kedvet 
érezne ahhoz, hogy kipróbálja 
magát az asztalitenisz sportágban, 
akkor az alábbi elérhetôségeken 
keressen a részletekért.

Szakosztályvezetô: Mesterházy Zol-
tán, telefonszáma: 06-30/300-7803

Kettô magyar bajnoki cím is 
Algyôre került

Február 28-án és március 1-én 
rendezték Üllôn az év egyik leg-
nagyobb hazai ITF Taekwon-do 
eseményét, a 2015. évi Magyar 
Bajnokságot. A versenyen az Al-
gyôi Sportkör ITF Taekwon-do 
Szakosztály sportolói kiválóan sze-
repeltek, 2 arany 2 ezüst, valamint 
1 bronzérmet szereztek.

A kétnapos megmérettetésen 31 
klub 265 versenyzôje mérte össze 
tudását küzdelem, tradicionális 
küzdelem, formagyakorlat, erô, 
illetve speciáltechnikai törés ver-

senyszámokban. Nagyon színvona-
las és látványos küzdelmek, precíz 
formagyakorlatok jellemezték 
az egész mezônyt, az üllôi sport-
csarnok közönségének legnagyobb 
örömére. A felnôtt, illetve ifjúsági 
kategóriában érmet szerzett spor-
tolók, jogot szereztek a májusi, 
Taekwon-do világnajokságon tör-
ténô indulásra is, amit Olaszország-
ban, Jesoloban rendeznek majd. 
A szakosztályt Zsarkó Dániel Péter 
képviseli majd a világeseményen. 

Aranyérmet nyert: Kiss Levente 
gyermek fiú küzdelem –28 kg, 
Zsarkó Dániel Péter felnôtt férfi küz-
delem – 78 kg.

Ezüstérmes: Bozsák Botond serdü-
lô fiú küzdelem +60 kg, Kiss Leven-
te gyermek fiú formagyakorlat. 

Bronzérmet kapott: Kovács Ange-
lika serdülô lány küzdelem - 45 kg.

Felkészítô edzô: Zsarkó Dániel 
Péter IV. Dan.

tavaSzI alGYÔI eGéSzSéGHét
2015. áprilisban ismét Egészséghétre várják az algyôieket. 

Nôgyógyász, bôrgyógyász, urológus, érsebész, fül-orr gégész,  
ultrahangos szakvizsgálatokra nyílik lehetôség. 

A vizsgálatokat április 20–30. között új helyszínen, a Borbála Fürdôben tartják 
majd. A részletekrôl, a rendelési idôpontokról tájékoztatják a lakosokat.

SzeleKtív HulladéKSzállítáS
Az algyôieket érintô pozitív változás, hogy július 1-jétôl a szelektív módon 

gyûjtött hulladékot elszállítják a ház elé kirakott zsákban, a megadott napokon. 
meghatározott feltételekkel, önkormányzati igazolással az 1 személyes  

háztartások 60 literes gyûjtôedényt is használhatnak majd július 1-jétôl.

Készítette: Boldizsár Mária
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FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Szegedi Tankerülete fenntar-
tásában működő általános iskolákba 

történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2015/2016. tanévre történő általános iskolai 
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök)  
8.00–19.00 óra között

2015. április 17. (péntek)  
8.00–18.00 óra között

Tanköteles korú gyermekét  
a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-
mok szükségesek:
•   a gyermek személyazonosítására alkalmas, 

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

•   nyilatkozat életvitelszerű lakcímről 
– ezt a beiratkozás helyén kell a szülőknek 
vagy szülőnek kitöltenie.

•   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolás lehet
•   óvodai szakvélemény,
•   nevelési tanácsadás keretében végzett 

iskolaérettségi szakértői vélemény,
•   sajátos nevelési igényű gyermekek 

esetében a Szakértői Bizottság sza-
kértői véleménye

•   tartózkodási hely (állandó bejelentett 
lakcím hiányában)

•   a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező nem magyar állampolgár 
esetén:
–  regisztrációs igazolás (határozatlan 

ideig érvényes), vagy
–  tartózkodási kártya (maximum 5 éves 

érvényességi idővel), vagy
–  állandó tartózkodási kártya (10 éves 

érvényességi idővel, amelyet a BAJ-I 
tízévente a feltételek vizsgálata nélkül 
megújít, EGT-állampolgárok részére 
határozatlan ideig érvényes).

•   nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gya-
korlására (2014. március 15-töl hatályos a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása 
– előírásai az irányadók) – ezt a beiratkozás he-
lyén kell a szülőknek vagy szülőnek kitöltenie.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonat-
kozásában a szülő a tankötelezettség kül-
földön történő megkezdését az illetékes 
járási hivatalnak köteles bejelenti. (Nkt. 
91. §) . (A Szegedi Járás vonatkozásában: 
Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 
6724 Szeged, Huszár u. 1., tel.: 62/561-629.)

Település: ALGYŐ
Beiskolázási körzet: Algyő Nagyközség teljes 

közigazgatási területe

Iskola: ALGYŐI  
FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA

6750 Algyő, Sport utca 5.

Zenei hírek: kiváló teljesítmény és elsô helyezés
A Csongrád megyei Kortárs Zenei 
Versenyt idén is a szentesi Lajtha 
László Zeneiskola rendezte meg. 
A március 4-i megmérettetésen Vágó 
Angéla, Gyurcsik Andrea, Vágó Natália 
és Németh Éva vett részt. A növen-
dékek nagyon szépen zongoráztak.

Vágó Angéla „Kiváló teljesítmé-
nyéért”, Gyurcsik Andrea „Jó tel-
jesítményéért”, Németh Éva „Jó 
teljesítményéért” minôsítést kapott. 

* * *

A Deszki XVii. Maros Menti 
Fesztivált 2015. március 20-án 
tartották. A Pro Musica Alapfokú 
Mûvészeti Iskolát Gyurcsik Andrea 
és Vágó Natália algyôi zongorista 
növendékek képviselték. Gyurcsik 
Andrea elsô helyezést ért el.

Felkészítô tanáruk:  
Dr. Zomboriné Gergely Klára.

A kutya az ember barátja
Az ebek veszettség elleni oltásnak 
szabályait 2015-ben is tudnia kell 
minden kutyatartónak.

A tulajdonos kötelessége, hogy 
állatát a kamara által bejegyzett, sza-
badon választott magán állatorvosnál 
bejelentse. Ugyancsak köteles beje-
lenteni, ha a kutya elveszett, elhullott 
vagy más tulajdonába került.

A 2009. január 1-jétôl hatályba 
lépett, a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 
164/2008.(XII.20) FVM rendelet 
elôírja, hogy 2010. január 1-jétôl 
már csak a rendelet elôírásainak 
megfelelô. sorszámozott oltási 
könyvvel igazolható a veszettség 
elleni védôoltás beadása.

Három hónapos kortól az ebek 
bejelentéséhez érvényes oltási könyv 
szükséges, amely minden tulajdonos-
váltáskor kíséri az állatot! A könyv 
elvesztését nyolc napon belül jelen-
teni kell, és pótlást kell kérni a magán 
állatorvostól. Az oltási könyvet a tu-
lajdonosnak mindig magával kell 
vinnie akkor is, ha az állatot közte-
rületre viszi, sétáltatja. Kérésre fel 
kell mutatni a közterület felügyelô-
nek, mezôôrnek, rendôrnek.

A veszettség – ami egy vírusos, 
gyógyíthatatlan betegség – ember-
re és állatra egyaránt veszélyes! 

Megelôzése védôoltással történik!
Beoltani csak chippel ellátott 

állatokat lehet, de a chip beülte-
tésére - a hosszadalmas adminiszt-
ráció miatt – az összevezetéses 
oltás során nincs lehetôség. A pó-
rázhoz nem szokott ebek össze-
vezetése körülményes és veszélyes 
az állatokra és a gazdáikra egy-
aránt. Algyôn kampányszerû, ösz-
szevezetéses oltás - közegészség-
ügyi és állategészségügyi okokból 
– 2015-ben sem lesz, oltani csak 
az állatorvosi rendelôben vagy ál-
latok tartási helyén lehet!

Az állatorvosi rendelô címe: 
Algyô, Géza u. 33., telefon-
szám:62/267-262, 06-30/9383233.

AZ EBOLTÁS KÖTELEZÔ!
Már a 3 hónapos kort elért ku-

tyát oltani kell, majd ezt követôen 
6 hónapon belül még egyszer, 
utána pedig minden évben, mert 
a veszettség elleni oltás 1 évig ér-
vényes. Az oltással egyidejûleg 
kötelezô az ebek féregtelenítése, 
amihez 10 testsúly kilogrammon-
ként 1 tabletta szükséges.

Az oltás díja: 4000 forint, a tab-
letta ára: 100 forint.

Dr. Major József  
magán állatorvos

Gyermekvédelmi tanácskozás
A gyermekvédelemmel foglalkozó 
szakemberekkel közösen tanács-
kozást tartottunk március 18-án 
a Faluház emeleti termében. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével 
Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának alpolgármester asszonya Dr. 
Gubacsi Enikô is. Az Egyesített Szo-
ciális Intézmény vezetôje, Janko-
vicsné Veres Katalin köszöntötte 
a jelenlévô szakembereket. Ezt 

követôen a Gyermekjóléti Szolgá-
lat Családgondozója ismertette 
az elmúlt év gyermekvédelmi mun-
káját. A rendezvény zárásaként 
megfogalmazódtak a 2015-ös évre 
vonatkozó javaslatok. 

Köszönjük a jelzôrendszer tag-
jainak az eredményes együttmûkö-
dést, a megjelenteknek a részvételt!

AESZI Gyermekjóléti Szolgálat 
Családgondozója

Az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület  
tanfolyamot indít alapfokú  

Gyógynövényismeret címmel.

Az ismeretterjesztô tanfolyam 8x2 óra elméleti  
+ 2 óra gyógynövénykerti gyakorlati foglalkozásból áll. 

A részt vevôk megismerik a legfontosabb gyógynövényeket 
gyógyhatásuk szerint csoportosítva, és a gyógynövények 
felismerésével gyûjtésével, feldolgozásával kapcsolatos 

legfontosabb ismereteket. 

 A tanfolyamot Berek Ágota reflexológus és fitoterapeuta 
természetgyógyász tartja.

Jelentkezni lehet az ezerjofu2011@gmail címen,  
a 30/605 3978-as és a 30/337 1773-as telefonszámon 
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Dragomán György: Máglya
Mi történik, amikor egy ország 
felszabadul? Mindenki megköny-
nyebbül hirtelen, vagy cipeljük 
magunkkal a múltunk súlyát? 
A diktátort fejbe lõtték, rituálisan 
elégették az elnyomás kellékeit, 
de a titkokra nem derült fény, 
a régi reflexek pedig mûködnek 
tovább. Bármikor kitörhet újra 
az erõszak, mert a temetetlen múlt 
még fájdalmasan eleven. 

A tizenhárom éves Emma erõs 
lány, tele kamaszos vadsággal. 
Egyszerre vesztette el az otthonát 
és a szüleit, de váratlanul felbuk-
kanó nagyanyja magához veszi. Új 
életében mindennek tétje van: 
a gyásznak, a barátságnak és 
az elsõ nagy szerelemnek, bármely 
pillanat magában hordja a katar-
zis lehetõségét.

Emma a boszorkányos nagyma-
mától tanulja meg a hétköznapok 
mágiáját és a sorsfordító szertar-
tásokat, ám a saját ereje még ennél 
is nagyobb: õ talán képes nemet 
mondani a történelmi bûnre, és 

kilépni a soha-meg-nem-bocsátás 
véres örvényébõl.

A regény családtörténet és tör-
ténelmi tabló egyszerre. A nyelve 
sûrû, mégis egyszerû, a részletek 
varázslatos intenzitása sodró és 
izgalmas történetté formálódik, 
leköti és nem hagyja nyugodni 
az olvasót. A gyermek mindent 
látó szeme, a kamasz mohó testi-
sége és a felnõtt józan figyelme 
szövõdik össze benne érzéki és 
érzékeny szöveggé. Rákérdez a tit-
kokra és felébreszti a titkos tudást.

www.shopline.hu

Az olvasó kérdezte
Menekültek Algyôn

A Hírmondóhoz az elmúlt hó-
napban eljutott egy olvasói levél, 
melyben egy, a teljes nevét nem 
vállaló olvasónk afelôl érdeklô-
dött, hogy „mit keresnek” a mene-
kültek a boltokban, miért járnak be 
a faluba? A szerkesztôség igyeke-
zett utánajárni a problémának, 
megkérdeztünk néhány kereske-
delmi, illetve vendéglátó egység-
beli dolgozót: mit tapasztaltak ezzel 
kapcsolatban. Alább olvashatják 
a válaszokat.

Vámos Cukrászda – Sándor Ale-
xandra:

„Tavaly volt rá példa, hogy bejöttek 
a menekültek a cukrászdába, taxit ren-
delni, pénzt váltani akartak, de nem 
voltak agresszívek.”

Algyôi Halászcsárda – több pin-
cér együttes véleménye:

A múlt évben elôfordult, hogy 
bejöttek a menekültek, mindig ba-
rátságosak voltak, pénzt szerettek 
volna váltani, telefonálni, illetve 

valamilyen módon bejutni Szeged-
re. Erôszakosságot egy esetben 
sem tapasztaltunk. Ebbe az évben, 
eddig, egyáltalán nem jelentek 
meg a halászcsárdában.

Coop Kosárfonó ABC – három 
eladó együttes véleménye:

Ebben az évben még egyáltalán 
nem voltak menekültek az üzlet-
ben.

Ari Market – Fridrik Emese:
Egyáltalán nem voltak idén me-

nekültek a boltban.
Cola Italbolt:
„Nem volt rá példa, hogy me-

nekültek bejöttek volna a kocsmá-
ba.”

Platán kocsma:
„Nem volt rá példa, hogy me-

nekültek bejöttek volna.”
*

Tisztelt Olvasóink!
Továbbra is várjuk észrevéte-

leiket, meglátásaikat, témajavas-
lataikat, véleményüket!
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A hónap gyógynövénye:  
Gyermekláncfû
Taraxacum officinale

Napsárga virágai már most virítanak az utak mentén, a réteken, me-
zôkön, kertekben, szinte mindenütt. Népies neve: pongyola pitypang, 
pitypang, kácsavirág, kikirics, papatyivirág, pimpam, barátfej, 
bimbófû, buborékfû.

A fészkesvirágzatúak (Compositae) 
családjába tartozik ez a mindenhol 
megélô, elterjedt évelô növény. 
Élénksárga virágzata kora tavasz-
tól nyílik, ôsszel másodvirágzik. 
Üde zöld levelei jellegzetesen fo-
gazottak, zsenge korában saláta-
ként is fogyasztható. Gyökere 
karógyökér, pirítva pótkávé is ké-
szíthetô belôle. Minden része 
gyógyhatású. Hatóanyagtartalma 
a virágzás idején a legnagyobb, 
ekkor kell gyûjteni, kora tavasszal, 
és ôsszel. A növényt bárhol fel-
sértjük, keserû ízû fehér tejnedvet 
ereszt, ez a népi hiedelemmel el-
lenkezôleg nem mérgezô, de túl-
zott fogyasztása irritálhatja 
a gyomrot. Fantasztikus alkalmaz-
kodóképességû növény, bárhová 
is repíti „ejtôernyôs” magjait 
a szél, kihajt. 

Gyógyító képességének hírneve, 
több, mint ezer évre nyúlik vissza. 
A kínai orvosok már az ókorban 
alkalmazták, A X. századi arab or-
vosok fedezték fel vizelethajtó ha-
tását, amelyet a XX. századi tudo-
mány is igazolt. A középkorban 
epegyógyszernek tekintették, és 
az epekô valamint a sárgaság ke-
zelésében szerzett jó hírnevet ma-
gának.

Napjainkban is elismert gyógy-
növény. Gyökere és levele hivata-
los drogként szerepel a VIII. Ma-
gyar Gyógyszerkönyvben, és 
a Fitoterápiás Társaságok Nem-
zetközi Szövetsége (ESCOP) által 
kiadott monográfiákban.

Méregtelenítô, salaktalanító 
hatása alig marad el a csalánétól. 
Szervezetünk méregtelenítésében 
kulcsszerepe van a májnak és 
a vesének. A gyermekláncfû 
mindkét szervünk mûködését ser-
kenti, erôsíti, így a tavaszi tisztí-
tókúrák elmaradhatatlan részt 
vevôje. 

Fokozza az epenedv termelést, 
hígítja az epét, csökkenti az epe-
kiválasztás zavarait, javítja a zsírok 
emésztését.

A keserûanyagai serkentik 
az emésztést, így a gyermekláncfû 
kiváló étvágygerjesztô és emésztést 
javító, enyhe hashajtó gyógynövé-
nyünk, melynek gyulladáscsök-
kentô hatása is van. Teáját fo-
gyasztják vizelethajtóként és 
vértisztítóként, mivel fokozza 
a máj és a vesék aktivitását. Reuma, 
fájó ízületek esetén hatásos gyer-
mekláncfûvel történô borogatás. 
A hasnyálmirigyre gyakorolt jóté-
kony hatása révén a cukorbetegek 
számára is hasznos gyógynövény. 
Leggyakrabban vértisztító, cukor-
csökkentô, vérnyomáscsökkentô 
és reuma elleni teakeverékek al-
kotórésze.

Hogyan használjuk?
Tea: 3 dl vízben forraljunk fel 

2 teáskanálnyi gyermekláncfû gyö-
keret, és 1 percen át fôzzünk, majd 
15 perc elteltével szûrjük le. Kúra-
szerûen 6 héten át napi 2 csészével 
fogyasszunk belôle.

Jó egészséget!

Berek Ágota 
fitoterapeuta és reflexológus  

természetgyógyász

Pályázat gyermektáborra
Algyô Nagyközség Képviselô-testü-
lete pályázatot ír ki nyári gyermek-
tábor rendezésének támogatására. 
A pályázatokat az önkormányzatnál 

igényelhetô adatlapon szükséges be-
nyújtani 2015. április 15. napjáig. 
További tájékoztatás a 62/517-517-es 
telefonszámon Juhász Ritától kérhetô.

Országos elôdöntôben IV. helyezett 
lett az algyôi csapat

Február 21-én Karcagon rendez-
ték meg a Játékos Sportverseny 
országos elôdöntôjét, ahol 4 
megye 8 legjobb csapata mérhet-
te össze erejét és tudását; és is-
kolánk csapata is eljutott a me-
gyei elsô helyezésével. Játékos 
Sportverseny: a diákolimpia 
versenyrendszerének legszíne-
sebb, legsokoldalúbb felkészülést 
igénylô versenyein a legfiatalabb 
diáksportolók küzdenek a helye-
zésekért. A sor- és váltóversenyek 
ugró, dobó, futó versenyszámai 
komoly próbatételt jelentenek. 
A pontos feladatvégrehajtás mel-
lett, a diákok megtanulnak küz-
deni a csapatért, a társakért, amit 

a késôbbiekben a választott 
sportágukban is jól kamatoztat-
hatnak. 

Iskolánk csapata óriási verseny-
szellemmel és akarattal a negye-
dik helyet szerezte meg. A csapat 
tagjai: Janecskó Alex és Kiss Leven-
te 2.a, Fábián Réka és Moczó Gréta 
2.b, Belovai Petra, Sulyok Rebeka, 
Forgó Dániel, Németh Bercel és Szé-
nási Kristóf 3.a, Janecskó Tamara, 
Üveges Gabriella, Borbás Bálint, 
Körmös Attila és Lovász Tamás 4.a, 
Bogdán Bence 5.a osztályos tanu-
lók; felkészítô tanáruk: Varga 
Ágnes.

Varga Ágnes  
testnevelô

Matekos siker
I. helyezést ért el az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola csapata 
a „Forráskút Kupa” – kistérségi 
matematika versenyen. Az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 5–8. 
osztályos tanulói 2015. március 
25-én Forráskúton részt vettek 
a „Forráskút Kupa” kistérségi ma-
tematika versenyen. A megméret-
tetésen tanulóink közül Kucsera 

Edina 8. osztályos tan uló I. helye-
zést, 5.b II. helyezést, Pál Krisztián 
7.b és Szalontai Botond 7.a III. he-
lyezést, Kertész Tekla 6.b és Varga 
Enikô 6.a V. helyezést és Kiss Virág 
Napsugár 5.a X. helyezést ért el. 
A csapatbajnokságban az összesí-
tett eredmények alapján iskolánk 
csapata I. helyen végzett és el-
nyerte a „Forráskút Kupát”.
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Középpontban a biztonság
A „Közösen a Dél-alföldi régió külterületeinek biztonságáért, az él-
hetôbb tanyavilágért” pályázat elôzményérôl, a programban vállalt 
feladatokról a Csongrád Megyei rendôr-fôkapitányság közleményt 
adott ki.

A Csongrád, a Békés, és a Bács-Kis-
kun Megyei Rendôr-fôkapitányság 
évek óta egyaránt kiemelt figyel-
met fordít a tanyán élô emberek 
biztonságának javítására, áldozat-
tá válásuk megelôzésére. 

Külterületi program
A Dél-alföldi Régió három megyé-
jében már közel húsz éve mûköd-
nek sikerrel a megyék által kidol-
gozott külterületi programok. 
A tanya a bûncselekmények el-
követésének szempontjából is spe-
ciális élettért, ahol a szomszéd, 
a segítség messze van, a vagyon-
védelmi eszközök, rendszerek gyak-
ran hiányosak vagy hiányoznak, 
a lakosság nehezen mozog, az el-
követôk viszont általában könnyen 
el tudnak menekülni a helyszínrôl. 

Figyelemmel a 2011. évi nép-
számlálás adataira a térségben 
mindezen problémák, veszélyek 
121 024 külterületi lakost érint-
hetnek. Bács-Kiskun megyében 67 
644, Békés megyében 15 838, 
Csongrád megyében pedig 37 542 
személyt.

A rendôri szervek területi sajá-
tosságokhoz igazítottan - szemé-
lyes tanácsadással, visszatérô 
látogatásokkal, szóró-, és tájékoz-
tató anyagok készítésével, együtt-
mûködô szervezetek (polgárôrség, 
mezôôri szolgálat-, tanya-, falu-
gondnoki szolgálat munkatársai, 
stb.) bevonásával igyekeznek fo-
lyamatosan mérsékelni a külte-
rületen élôk sérelmére elkövetett 
bûncselekmények arányát, ezáltal 
erôsítve a külterületen élôk szub-
jektív biztonságérzetét.

Tapasztalatcsere  
a „jó gyakorlatokról”

A megyék tapasztalatikat, a pre-
venciós munka terén végzett „jó 
gyakorlataikat” az elmúlt eszten-
dôkben, idôrôl idôre mindig meg-
osztották egymással. 

Az utolsó ilyen tapasztalatcseré-
re 2014. novemberében, Hódmezô-
vásárhelyen került sor, ahol Csong-
rád megye megrendezte az „V. 

Pusztázó tanyakonferenciáját”. 
Ezen a szakmai fórumon Dr. Hata-
la József altábornagy úr ünnepélyes 
keretek közt jelentette be, hogy 
a Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács 
jelentôs anyagi forrást biztosít 
a tanyás térséggel rendelkezô me-
gyék számára. A tanács ezzel sze-
retné támogatni új prevenciós 
programok kidolgozását, illetve 
a már megkezdettek folytatását. 

Már akkor körvonalazódni kez-
dett mindhárom megyében a kül-
területen élôk biztonsága érdeké-
ben végzett munka továbbvitele. 
Ezt követôen már csak arról kellett 
dönteni, hogy ezt a tevékenységet 
a Dél-alföldi Régió megyéi együtt-
mûködésben, erôt és tudást, szak-
mai tapasztalatot összefogva vége-
zik majd.

Közös pályázat
Összefogott Békés-, Bács-Kiskun-, 
és Csongrád megye, hogy együtt 
pályázatot nyújtson be a „Közösen 
a Dél-alföldi régió külterületeinek 
biztonságáért, az élhetôbb tanya-
világért” projektnéven. A pályázat 
legfontosabb szakmai együttmûkö-
dôi a megyei polgárôr szervezetek.

A projekt által elnyert 13,5 mil-
lió forint támogatás a következô 
hónapok külterületi prevenciós 
munkájának legfontosabb felada-
tait finanszírozza. Lehetôség van 
a már meglévô megyei programok 
olyan új elemekkel történô bôví-
tésére, amelyek a lakosság szub-
jektív közbiztonságérzetét alapve-
tôen kedvezô irányba mozdíthatják. 

A pályázat legfontosabb  
moduljai, vállalt feladatai

A külterületen élô lakosság tájé-
koztatásának hatékony módja 
a támponti levélszekrényekbe el-
juttatott „Dél-alföldi Pusztázó” 
elnevezésû prevenciós kiadvány. 
A közel 52 ezer ingatlanba ki-
küldött tájékoztató a legfontosabb 
vagyon- és áldozatvédelmi taná-
csokkal, hasznos és érdekes infor-
mációkkal segíti a polgárok biz-
tonságérzetének erôsítését. 

A szubjektív biztonságérzet nö-
velése érdekében különféle pre-
venciós kiadványokat, szóróanya-
gok (zseblámpa, biztonsági 
matricák, hûtômágnes, láthatósá-
gi mellény, ajtóék, zseblámpa stb.) 
is készülnek. Ezek lakossági fóru-
mokon, képzéseken, bûnmegelô-
zési rendezvényeken, külterületi 
járôrszolgálatok alkalmával oszt-
juk ki a lakosság részére.

A „Látni és látszani” elvet ér-
vényesítve, a kerékpáros balesetek 
megelôzését, láthatósági mellé-
nyek tanyákon élôkhöz történô 
kijuttatásával igyekszik a pályázat 
támogatni.

A lakosság szubjektív biztonság-
érzetének felmérése 600 személy 
megkérdezésével történik. Cél, 
hogy a külterületen élôk szubjek-
tív biztonságérzetének vizsgálata 
megtörténjen a pályázat indulá-
sakor, valamint a projekt zárása-
kor is, a bekövetkezett változások 
értékelése érdekében.

A Békés Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság szakmai koordinálásával 
egy új weblap készül, a lakosság 
minél szélesebb körû tájékoztatása 
érdekében. Továbbá a már meglé-
vô www.bulisbiztonsag.hu (a Csong-
rád Megyei rendôr-fôkapitányság 
által szakmailag felügyelt honlap) 
fejlesztésére is lehetôség nyílik. 

A projektben résztvevô együtt-
mûködô szervezetek, szolgálati 
ágak tagjainak a hatékony munka-
végzéshez naprakész ismeretekre 
van szükségük, amelyek megszer-
zését neves szakemberek elôadá-
saival továbbképzések segítik 
mind a három megyében. A ki-
választott téma: drogprevenció.

A régió megyéinek összefogá-
sát tükrözô arculat – egy logó –lét-
rehozása szimbolizálja a bûnmeg-
elôzési tevékenység terén felvállalt 
együttmûködést, tükrözi a térség 
adottságait, legfôképp a tanyát, 
mint védendô értéket.

A bûnmegelôzési információk 
személyes, minél közvetlenebb át-
adása, a lakossággal való együtt-
mûködés erôsítése érdekében, 
lakossági fórumok szervezésére 
kerül sor a régió valamennyi rend-
ôrkapitányságán. 

A projekt fontos eleme az „Agy-
gyal-sakkal a bûnmegelôzésért” 

elnevezésû modul, amely a gyer-
mekeket szólítja meg. A megye-
székhelyeken megrendezett pre-
venciós elôadásokkal kiegészülô 
játékos versenyeken a fiatalok szó-
rakoztató módon ismerkedhetnek 
meg az áldozattá válás elkerülésé-
nek lehetôségeivel, a legfontosabb 
prevenciós tudnivalókkal. 

Az speciális információk minél 
szélesebb körû terjesztése érde-
kében az írott sajtó mellett 
az elektronikus média (a rádiók) 
is meghatározó elemei a pályá-
zatnak. A tizenkét bûnmegelôzé-
si spotot hasznos tanácsokkal in-
formálja régió külterületének 
lakosságát. Továbbá megyénként 
három magazinbeszélgetés tájé-
koztatja a hallgatókat az aktuális 
bûnmegelôzési tudnivalókról, 
a pályázat végrehajtásának folya-
matáról. 

A pályázat nyitó konferenciáját 
március 10-én a Szegedi Rendé-
szeti Szakközépiskolában tartot-
ták.A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével: Dr. Hatala József, ny. 
r. altábornagy, az NBT elnöke; 
Dr. Lukács János r. dandártábor-
nok, a Csongrád MRFK vezetôje, 
Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, 
a Békés MRFK vezetôje, Dr. Urbán 
Zoltán r. ezredes, a Csongrád me-
gyei RFK megyei fôkapitány bûn-
ügyi helyettese, Szabó Vendel r. 
alezredes, a Bács-Kiskun MRFK 
megyei fôkapitány bûnügyi he-
lyettese, Dr. Juhász Tünde kor-
mánymegbízott, a CSM Kormány-
hivatal vezetôje, Németh Ágnes r. 
alezredes, az ORFK BMO vezetô-
je, Batiz istván ny. r alezredes, 
a CSMPSZSZ elnöke, dr. Koczó 
Ferenc r. alezredes, a SZRSZKI 
Igazgatási és Oktatásszervezési 
Osztály vezetôje.

Végh József kriminálpszicholó-
gus, Dallos Endre bûnmegelôzési 
szakértô, Dr. Krasznay Csaba infor-
matikai szakember, Dr. Szemejácz 
János addiktológus elôadása tette 
teljessé a képzést.

A következô szakmai konzultá-
ciót és képzést Kecskeméten tart-
ják április 14-én. A projekt május 
közepén zárul Békéscsabán.

CSMRFK
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Alapítványi bál
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában a 18. alapítványi bál 
napja: február 14. volt. A bálra 
lelkesen készülôdtek az algyôi is-
kolások, a kicsik és a nagyok is. 
Az estét – hagyományainkhoz 
híven – Molnár Áron polgármester 
úr nyitotta meg beszédével. 

Az alapítványi bál mûsorát vég-
zôseink Carola: Heaven in my 
arms címû számára angolkeringô-
vel nyitották meg, felkészítô taná-
ruk Ujváriné Lôrincz Tünde; ruhá-
jukat térítésmentesen a szentesi 
Szilver Tánccsoport Egyesület 
biztosította. A nyitótánc után 
pedig bécsi keringôre kérték fel 
szüleiket a nyolcadikos diákok. 

A samba alaplépéseibôl és a ver-
senytáncban alkalmazott figurákból 
láthattunk koreográfiát az 1–7. osz-
tályos tanulók elôadásában, a táncot 
betanította Ujváriné Lôrincz Tünde. 

A 4.a osztályosok a One Directi-
on: What makes you beautiful címû 
dalára mutattak be egy modern 
táncot, betanította ôket Süli Zsuzsan-
na. A 4.,b osztályosok nagyon bol-
dogok, hogy ôk lehettek az elsôk, 
akik ebben az iskolában kezdhették 
el általános iskolai tanulmányaikat, 
ezért is választották mûsoruknak 
Pharrell Williams: Happy címû szá-
mát, melyre a táncot Szabóné Kálmán 
Mária tanította be. 

A másodikos, harmadikos, ötö-
dikes, hatodikos és nyolcadikos 
lányok a ’70-es-’80-as évekbe repí-
tettek vissza minket. Az ABBA nép-
szerû zenéire összeállított koreog-
ráfia a múlt századvég diszkóinak 
hangulatát idézte; a táncot betaní-
totta: Kakuszi Ildikó és Koczka Ágnes. 

A Szegedi Ritmus Tánc- és Fit-
nesz Stúdió növendékei, az Algyôi 
Juniorok hip-hop táncukkal szóra-
koztatták a közönséget, a koreog-
ráfiát Tombácz Hajnalka tanította 
be. Az est zárásaként a 2.b osztá-
lyosok népszerû operett dallamok-
ra Csengeri csárdást mutattak be, 
melyet Torma Tiborné tanított be. 

Köszönöm az esten szereplô di-
ákoknak, szülôknek és felkészítô 
pedagógusaiknak a nagyon szín-
vonalas elôadásokat, a színes deko-
rációt és a segítséget! Joóné Süli-Za-
kar Évának a konferálásért és Joó 
Gábornak a technikai segítségért 
vagyok hálás. A szenzációs mûsort 
követôen a vendéglátásról (az ízletes 

vacsoráról és az italokról) az Algyôi 
Halászcsárda, a vendégek szórakoz-
tatásáról pedig Papp József és társa 
gondoskodott egészen hajnalig. 

A Szülôi Szervezet nevében sze-
retnénk köszönetet mondani 
a következô magánszemélyeknek, 
intézményeknek, cégeknek, vál-
lalkozóknak, akik hozzájárultak 

az alapítványi bálunk sikeréhez: 
Molnár Áron, dr. Gubacsi Enikô, 
Némethné Vida Zsuzsanna, Ka-
tona Antal, Gyeviép Nkft., Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, dr. 
Piri József, dr. Tóth Mária, Tóth 
Virág és Erik családja, Bozókiné 
Fodor Ágota, Csányi Anikó, Sza-
bóné Tóth Zsuzsanna, Qell Péter 
családja, Kertész Mihály, Gábor-
né Hevesi Márta, Nagy Róbertné, 
Schulcz Károly családja, Pácza 
Dániel, Lábodi Zsolt, Horváth 

Laura és Viktória családja, Bez-
dán Mónika, Zombori Mariann, 
Szalmáné Simon Éva, Mátó 
Teréz, Izbékiné Cseuz Gabriella, 
Antal Jánosné, Cseuzné Ágh 
Györgyi, Juhász Árpádné, Tóth 
Árpádné, Bacsa Jánosné, Kovács 
Istvánné, Fôdiné Dóra Henrietta, 
Koczka Lajosné, Greksáné Ku-

rucz Irma, Algyôi Halászcsárda, 
Algyôi Szivárvány Óvoda, Algyôi 
Nôegylet, Ezerjófû Algyôi Egész-
ségvédô Kör Közhasznú Egyesü-
let, Levendula Hotel, Gyevi Art 
Kulturális Egyesület Alkotók, Al-
gyôi Faluvédô Polgárôr Egyesü-
let, Flóratom Kft. 

Ezúton szeretném megköszön-
ni minden kedves szülônek áldo-
zatos és fáradhatatlan munkáját, 
segítségét és közremûködését, 
különösen azoknak, akik a fellépô 

ruhák készítésében, a plakátra-
gasztásban, a szervezésben stb. 
segítségemre voltak a bál elôké-
születeiben, illetve a prohram le-
vezetésében. Külön szeretném 
megköszönni Janecskó Andreának 
a tombolatárgyak becsomagolását.

Az alapítványi bálon befolyt fel-
ajánlásokat erdei iskolák hazai és 

külföldi útjainak támogatására, 
versenyek lebonyolítására és díja-
zására, kül- és beltéri játékok meg-
vásárlására szeretnénk fordítani.

A tombola fôdíjaként felajánlott 
tablet-et Molnár Áron és családja 
felajánlotta az Algyôi Általános 
Iskola Alapítványának, melyet 
a tanév végén egy ballagó diáknak 
fog az alapítványtól megkapni.

 
Greksáné Kurucz Irma  

a Szülôi Szervezet elnöke
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Hóvirág
V i r á g ü z l e t

Ballagási Kuponakciója!

Ha ballagási csokrát nálunk rendeli, 
•  2000–3000 Ft közötti vásárlás esetén ajándékba 

adjuk a ballagószalagot.

•  3000–5000 Ft közötti vásárlás esetén  
500 Ft értékû kupont adunk ajándékba.

•  5000 Ft feletti vásárlás esetén  
1000 Ft értékû kupont adunk ajándékba.

a kuponok beváltási ideje:  
2015. május 4–május 31-ig.

 Cím: 6750 Algyõ, Téglás u. 67. • Tel.: 20/501 41 00

NyiTvA TArTás: 
h.–cs.: 11–16 óráig • k., sz., p.: 8–16 óráig

szombat és vasárnap: 8–12 óráig

M E G N Y Í L T !

Pékáru Mintabolt
Algyõn a Téglás utca 77. szám alatt.

Mindennap friss áruval
hagyományos kovásszal készült fehérke-
nyerekkel, rozskenyerekkel,finom péksüt-

eményekkel, udvarias kiszolgálással,
nyitási akcióval várja kedves vásárlóit.

Az Ön által kiválasztott kenyérfélét  
helyben felszeleteljük!

Nyitva tartás:
hétfõ–péntek: 5:30–17:00

szombat: 5:30–13:00
vasárnap: ZÁRVA

Szilágyi Perjési Katalin: 
A gyermek és a bárány

Nagymama a szokott idôben ébresztet-
te a megszokott duruzsolással és pu-
szikkal. Kicsi csillagomnak nevezte és 
gyengéden vakargatta a hátát. Így 
szokták minden reggel. Ma tojásfestés 
lesz, ugrott ki jókedvûen az ágyból. 
Óvónéni fôtt tojásokat kért, és nagy-
mama kis kosárba készítette ôket, nagy-
tata meg korán reggel füvet szedett 
alá, hogy övé legyen a legszebb hús-
véti kosár. Türelmetlenül állta, hogy 
nagymama megfésülje és copfba fonja 
haját, majd rohant ki a harmatos kert-
be.

Amint kilépett, ámulva látta, hogy 
éjjel tán tündér járta a vidéket, mert 
sorban virágba borult minden fa, s 
a fûben is égre tárták arcukat a száz-
szorszépek. Az öreg meggyfa szemérmes 
fehér fátyolba burkolózott, a barack 
rózsaszín felhôben pompázott és nagy-
mama tulipánjai, mint a tavasz kis 

pirosba öltözött katonái kísérték lép-
teit a kapuig. Szerette ezt a vidám és 
megengedô tavaszi világot, léptei köny-
nyebben koppantak az ugróiskolán, s 
míg pajtásaival tojásokat festettek, 
egyfolytában dúdolt egy buta kis tava-
szi dallamot.

Délben nagymama titokzatos mo-
sollyal köszöntötte, s nagytata kézen 
fogva hátra vezette, a tyúkudvar felé. 
Földbe gyökerezett a lába. A meleg déli 
szél játékosan belekapott a virágzó fák 
fátylába és a sziromesô közepette 
a füvön egy bárányka legelt. Minden-
tudó barna szemét sûrû szempillák 
keretezték, gyapja selymes volt és jó 
szagú, apró farka játékosan verdesett. 
Mellé kuporodott és átölelte a nyakát, 
az megszaglászta, majd kicsiny tejsza-
gú nyelvével csókolgatni kezdte. Ne-
vetett, majd kergetôzni kezdtek, körbe 
a virágzó fák alatt.

Algyô akkor és most – új rovat a Hírmondóban
Hangya Szövetkezeti Bolt a Téglás 
és Kastélykert utca sarkán 1914-
ben és 2015-ben.

További archív algyõi fotót ta-
lálhat képadatbázisunkban és 
helytörténeti gyûjteményünkben 

a www.algyokultura.hu webolda-
lon.

Eredeti fotó: Pálföldi Eszter
Mai fotó: Papp Dániel
Várjuk szerkesztõségünkbe a ha-

sonló értékes algyõi felvételeket!
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„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

Nônap a Mozgáskorlátozottaknál
Együtt ünnepeltük a Nônapot 
a szokásos márciusi klubfoglalko-
zásunkon. Megtisztelte összejöve-
telünket Molnár Áron polgármester 
úr, és Dr. Gubacsi Enikô alpolgár-
mester asszony. 

A virágokról a polgármester úr 
gondoskodott, amit ezúton is kö-
szönünk. 

A hölgyeket azzal a mûsorral 
köszöntöttük, amit már a nagy-
község központi Nônapi ünnep-
ségén is elôadtunk kedves bará-
tommal, Joó Gábor tanár úrral: egy 
Hacsek és Sajó aktualizált formá-
jú jelenetet mutattunk be.

Egyúttal felköszöntöttük az elsô 
negyedévben névnapjukat ünnep-

lô tagtársainkat, akik sütemények 
hadával köszönték meg ezt.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy 
június 24-én, szerdán vonatos ki-
rándulást szervezünk a Mezôhe-
gyesi ménes megtekintésére. Je-
lentkezni lehet a (30) 483 01 80 
telefonszámon. Bárkinek lehet 
csatlakozni hozzánk, Részvételi díj 
ebéddel együtt 1.900,- Ft + vonat-
költség.

Minden hónap második szerdá-
ján várjuk a vidám csapatunkhoz 
csatlakozni kívánókat egészségi 
állapotra való tekintet nélkül.

Sermann József  
vezetôségi tag

A vesszõhúzás
Algyõn hagyománya volt a kosár 
készítésének, az ehhez szükséges 
alapanyagot a nemes fûz bokor 
vesszõjének metszésével biztosítot-
ták. Ezt a bokrot termesztették és 
két éves korban lett olyan minõsé-
gû az ág, hogy fonásra alkalmas 
lehetett. A finomabb kosarak ké-
szítéséhez (kenyeskosár, bevásár-
lókosár) fõzött vesszõt használtak, 
a durvább kosarak (kas, a betaka-
rításhoz, állatok etetéséhez használt 
kosarak) fonásához a nyers vesszõt 
használták fel. Voltak akik családi 
szükségeltre, mások a Háziipari 
Szövetkezetnél bedolgozóként foly-
tatták a kosárfonást. Algyõn a ko-
sárfonás szervezetten - imereteink 
szerint - egészen az 1920-as évektõl 
az 1980-as évek végéig folyt, amely 
több család megélhetését vagy 
a család jövedelmének kiegészítését 
biztosította.

Algyõn a vasúti hídon túlolda-
lán, a Bodrognak nevezett terüle-
ten telepítették és ott húzták 
a vesszõt. A felvételek egy része 
feltételezhetõen ott készült. 

*

Várjuk azon családok fotóit, akik-
nél a kosárfonással kapcsolatban 
fotókat õriznek! Kérjük, juttassák 
el a Könyvtárba, ahol azonnal be-

szkenneljük és visszaadjuk a fény-
képeket. A képek Algyõ Helytör-
téneti Adatbázisába kerülnek.

A fotók több másikkal együtt 
megtekinthetõk az ALgyõi Könyv-
tár virtuális kiállítótermében, 
a honlapunkon található helytör-
téneti adatbázisban: www.algyokul-
tura.hu

Gavellér Istvánné Piroska  
(Algyõi Családkutató Klub)  

és az Algyõi Könyvtár

1% az iskolai alapítványnak
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné isko-
lánk alapítványának és ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán a követ-
kezôket adja meg: Algyôi Általános 
Iskola Alapítvány adószám: 

18457177-1-06. Az 1% felajánlá-
sa nem kerül semmibe, nem 
képez pluszkiadást, de nagyon 
sokat segíthet az alapítvány mun-
kájában! 

Köszönettel az iskola tanulói

Helytörténeti rovat 
a Hírmondóban

Kedves Olvasóink! 
Szeretnénk bemutatni a Hírmondó 
hasábjain Algyô helytörténetének 
egy-egy részletét. Az itt közölt fotók 
mind olvasóinktól kerültek szerkesztõ-
ségünkbe, amelyekhez rövid leírást 
közlünk minden hónapban.

Köszönet az 1%-ért
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
tájékoztatást ad arról, hogy a sze-
mélyi jövedelemadóból 2013. évi 
adófizetôi 1 %-os felajánlásokból 
összesen 123 ezer 397 forintot 
a Magyar Kultúra Napjára, 
a „Miénk a tér” rendezvényre, 
az Algyô, az én falum pályázatra, 
a Harmonika-fesztiválra, a Par-
landó Énekegyüttes kelebiai jó-
tékonysági gálamûsorán való 
fellépés útiköltségére, és az egye-
sületet 1 havi telefonköltségére 
használta fel.

Felajánlásaikat ezúton is  meg-
köszönjük.

A 2015-ös évben is várjuk és 
megköszönjük felajánlásaikat.

Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné, az egyesület elnök

Ki örül az 1%-nak?
Eljött az adóbevallások ideje. Idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
személyi adója 1%-ának a felaján-
lására.

1. kép: A képen az elsõ sorban balról 
a második Gáli károlyné Vidács piroska, 
mögötte férje, Gáli károly.

2. kép: Ladik utca vége, a régi futball pálya Szeged felöli részén.

3. kép: Vesszõfõzés a piac téren lévõ vesz-
szõfõzõ telepen; a veszzõt kádban forrázá-
ták le az 1960-as években.

4. kép: Veszzõkosarak a téglás utcai telep-
helyen (a Temetõ mellett), Zombori Ferenc, 
Háziipari Szövetkezet elnöke az 1970-es 
években.



14 2 0 1 5 .  á p r i l i s  •  H í r m o n d óH i r d e t é s e k

Apróhirdetés
*

Szônyeg alapanyag elôkészítésére (vágás, 
varrás) nyugdíjas bedolgozót keresek.
érd.: 30/4735309

*

Bontásból különbözô méretû zsalugáteres 
ablakok eladók! Érdeklôdni: 06/20-9471-551

*

TOUCHÉ Társasjátékot keresek megvételre!
Mobiltelefon szám: 06/20-466-9245

*

ELADÓ!

Medifit Vitalia Memoriahab matrac 
200x80x16 cm
Ár: 55.000 ft érdeklôdni: 06/20-466-9245

*

ELADÓ!
Asztali Számítógép+Monitor+Billengyûzet! 
Számítógép adatai: Processzor: AMD 
1,67Ghz • Videókártya: Nvidia Geforce 4200 
• Ram: 512 Mb • Winchester: 32Gb • 
DVD RW író • Elôlapi USB • Ár: 28.000 Ft 
érdeklôdni: 06/20-9471-551

Számítógép karbantartáS, SzereléS
• SzoftvereS hibaelhárítáS • víruSírtáS

• 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

Tisztelt megrendelôim! 
Várom önöket az alábbi szolgáltatásokkal:
• egyedi ékszerkészítés, ékszertervezés
• ékszer készítés hozott-, saját anyagból
• javítás, vésés, kôfoglalás, tisztítás
• értékbecslés
• fájdalommentes füllyukasztás 0–99 éves korig

ALGYÔN – a Vadvirág u. 33. alatt
HÉTFÔNKÉNT 9-tôl 17 óráig

SZEGEDEN – megújult üzletünkben – a Római krt. 42. alatt
HÉTFÔTÔL – PÉNTEKIG 9-tôl 17 óráig

Szilágyi P. Imre ékszerész
tel.: 06 30/907-6052

Dr. Major józsef

ÁLLATORVOS

Algyô közigazgatási  
területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Tel.: +36 30 938-32-33
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Árlista 2015 Január 1.-től 

Hát masszázs 1600ft/30 perc  
Hát masszázs 2300ft/60 perc  
Váll és nyak masszázs 1600ft/30 perc  
Hát és kar masszázs 1800ft/40 perc  
Kismama masszázs 1600ft/30 perc  
Teljes test masszázs 2300ft/60 perc  
Teljes test masszázs 2800ft/75 perc  
Narancsbőr eltávolítás 2300ft/40 perc 
Szivárvány masszázs 2300ft/35 perc   
Talpmasszázs 3000ft/40 perc  
Köpölyözés 1300ft/30 perc  

Bakó Bernadett 
Tel:0620/987-49-79 

TemeTõ melleTTi 

menida  

virágüzlet 
márciustól várja  

régi és új vásárlóit!

menyasszonyi, alkalmi csokrok, temetésre: 
családi koszorúk, sírpárnák készítését vállalom.

Rendelést telefonon is felveszek.

Nyitva tartás: márciustól áprilig:  
hétfõtõl szombatig 8–12 óráig.

Áprilistól: hétfõtõl péntekig 8–16 óráig;  
szombaton és vasárnap 7–12 óráig.

Kovács melinda • Tel.: + 36 70 / 61 62 055
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Pályázattal a vízi turizmus fejlesztésért
2015. február 27-én fejezõdött be a 
Csónak és kishajó kikötő fejlesztése 
Algyőn a vízi turizmus elősegítése ér-
dekében címû beruházás, amely által 
a Levendula Hotel mögötti Tisza-part 

szakaszon megvalósult egy, a töltés 
felõl az ártér felé tartó lejáró, valamint 
megtörtént két mobil konténer be-
szerzése és elhelyezése. Az Európai 
Unió és Magyarország Kormánya által 

támogatott projekt a Darányi Ignác 
Terv részeként, az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap támoga-
tásával valósult meg. A támogatás 
összege 8.325.488 Ft volt.
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dR. KováCS áGneS 
fogszakorvos rendelése 

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

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

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

eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

dR. MolnáR MáRIa
csecsemô és gyermekszakorvos

Rendel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.

Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között.  
Péntek: 8–11 óra között.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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

töRöKné dR. KálMán antÓnIa
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Rendel:
Április 7-tôl 10-ig 7:30-tól 12:00-ig

Április 13-tól 17-ig 12:30-tól 16:30-ig
Április 20-tól 24-ig 7:30-tól 12:00-ig
Április 27-tôl 30-ig 12:30-tól 16:30-ig

Május 4-tôl 8-ig 7:30-tól 12:00-ig

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GYeRMeK éS felnÔtt KözPontI SüRGÔSSéGI 
oRvoSI üGYelet

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

Telefon: 62/433-104 

néHánY fontoS telefonSzáM

MentÔK: 104 • tûzoltÓSáG: 105
RendÔRSéG: 107

dR. BaKÓ IldIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Rendel:
Hétfôn, kedden, pénteken. 8-tól 12 óráig ( délelôtt)

Szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután)

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

fontoS telefonSzáMoK alGYÔn:  
a KöRzetI MeGBízottaK eléRHetÔSéGe

Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

a körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja: 
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

a körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda) 

REndôRSéGi SEGéLyHívó SZÁMoK: 107, 112. 

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.

laKatoS alBeRtné  
dR. tÓtH MáRIa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RendeléSe MInden Héten
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági ( délután)

Kedden, csütörtökön, pénteken: 7:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)

Az ÚJ SZéCHEnyi TERv pályázatán lehetôséget nyertünk az 50 – 70 
év közötti pácienseink ingyenes vastagbélszûrésére. aki a névre szóló 
meghívót megkapta az ántSz-tôl, jelentkezzen a fontos információkat 

tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.

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

dR. SzíJáRtÓ MáRta
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Rendel: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
Fogpótlások minden fajtája • esztétikus tömések 

• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás 
• fogékszer felrakása garancia idôvel 

• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

Az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület tanfolyamot hirdet  
talpmasszázs otthon címmel.

Az 8x2 órás ismeretterjesztô tanfolyamon a részt vevôk megismerik  
a talpmasszázs otthoni alkalmazásához szükséges ismereteket.  

Megtanulják és begyakorolják a reflexzónákat és masszírozásukat. 
A tanfolyamot Berek Ágota reflexológus és fitoterapeuta természetgyógyász tartja.

Jelentkezni lehet az ezerjofu2011@gmail címen, a 30/605 3978-as  
és a 30/337 1773-as telefonszámon.
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a helyes megfejtôk közt 2 jegyet sorsolunk ki a l’art pour l’art társulat elôadására.

A Zenthe Ferenc  
Színház elôadása

2015. június 12., péntek, 19 óra 
– Szigligeti Ede:  
Liliomfi. Vígjáték

A magyar színjátszás hôskorát 
idézô történetben a vándorszínész 
trupp éppen Balatonfüredre ér-
kezik, ahol is Szilvay professzor 
gyámleánya és a nevelônô nyaral. 
Mariska és Liliomfi, az ünnepelt 
színész (aki valójában Szilvay uno-
kaöccse) minden elôítélet ellené-
re egymásba szeretnek. Azt sem 
tudják, hogy a professzor már rég 
egymásnak szánta ôket, bár talál-
kozásukat nem is sejtette. A há-
zasság feltétele, hogy Liliomfi 
hagyjon fel a színészettel. A sze-
relmesek bájosan csúffá teszik 
az ájtatos képmutatást, a mohósá-
got, a zsarnokoskodást, majd 
együtt kelnek útra Thália szolgá-
lóiként… 

„Nem kell óriási meglepetésekre ké-
szülni. Lesz a darabban új is, de ma-
radunk a biztos vonalon. Ami viszont 
újdonság lesz, az az elôadás zenés 
mivolta, ugyanis nagyon kevesen mu-
tatják be a Liliomfit zenével, énekekkel, 
holott Szigligeti beleírt énekeket, dal-
lamokat, ahová azt képzelte el. Nagyon 
érdekes, izgalmas díszlet járul hozzá 
az élményhez, amely segíteni fogja 
a vidám, önfeledt játékot. Nem aka-
runk mást, mint két és fél órán át ki-
kapcsolni mindenkit: jöjjön el, tapsol-
jon, nevessen, érezze jól magát. 
Csodálkozzon rá a közönség, hogy ez 
a zene, ami megszólalt egy helyi zene-
szerzô, Dr. Ferkó Attila zongorájából 
pattant ki, hogy helyi hangszerelô dol-
gozott rajta, helyiek a koreográfusok, 
a csapat nyolcvan százaléka nógrádi, 
gyakorlatilag ez a darab teljes egészé-
ben a miénk.”
(Susán Ferenc, az elôadás rendezôje)

SZEREPLÔK:
Szilvay Tódor, professzor 

Csernák János
Mariska, a nevelt lánya 

Házi Anita
Kamilla, nevelônô 

Falati Hedvig
Liliomfi, vándorszínész 

Pásztor Tibor
Szellemfi, vándorszínész 

Gyuriska János,  
Súgó Csiga-díjas

Algyôi Teátrum
A L’art pour L’art Társulat elôadása

2015. május 15., péntek, 19 óra 
– Best of L’ArT POur L’ArT 
A Társulat ezzel a mûsorával a kö-
zönség óhajának engedelmeskedik. 
Színpadra viszi azokat a jeleneteit, 
dalait, amelyeket az elmúlt 29 évben 
a rajongók követeltek tôlük újra meg 
újra. Azokat, amelyek a kreatív 
l’art-mûhely, közel három évtizedes 
televíziós és színpadi munkájából 
kimagaslanak sikerességük révén, és 
amelyek már-már a magyar abszurd 

klasszikusainak tekinthetôk. Az or-
szág minden szegletében foglalko-
zástól és kortól függetlenül, munka-
helyeken és otthonokban számtalan 
humort értô és szeretô ember hasz-
nálja az örökzöld L’art pour l’art 
szlogeneket, kifejezéseket és poéno-
kat. Sokan nem is tudják az elmés 
mondatok forrását… E hórihorgas 
életmûbôl válogatott a Nagy Né-
gyes: Dolák-Saly Róbert, Laár András, 
Pethô Zsolt és Szászi Móni. 

Belépô: 2.200 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 1.600 Ft / fô

A SZESZ – Szegedi Egyetemi Színház elôadása
2015. június 5., péntek, 19 óra – Márton László: Lepkék a kalapon. Rémbohózat

Márton László Lepkék a kalapon 
címû „rémbohózata” a „magyar 
Turgenyev”, Gozsdu Elek (1849–
1919) Köd címû, elôször 1882-ben 
megjelent regénye nyomán készült. 

„A Lepkék a kalapon úgy kezdôdik, 
mint egy finom rezdülésû, realista Cse-
hov-komédia, egy melankolikus, érze-
lemdús, századfordulós vidéki társasá-
gi idill, gazdag, magányos 
földbirtokosnôvel, egy Pestrôl ideláto-
gató elszegényedett, dzsentri férjjel és 
beteg feleségével, és a körülöttük kavar-
gó, szolgálatkész vidéki értelmiségiekkel: 
a német háziorvossal, a pappal, a nép-

tanítóval és annak szûzi tisztaságú le-
ányával. S a történet úgy végzôdik, mint 
egy rémálom, mint egy rémbohózat.”

(Radnóti Zsuzsa, kritikus)

„Egy régi szép történet elevenedik meg 
a színpadon. Legalábbis a 19. század-
végi nyitókép ezt ígéri, balsejtelmünk 
azonban fokozatosan kap erôre, mi-
közben figuráink életre kapnak, s ké-
sôbbi konfliktusaik kódolva vannak 
mondandójukban. Aprólékos lélektani 
átfordulás azonban nincs és nem is 
lehet, hiszen e szép világban, amit 
ábrázoltunk, a fokozatosság helyett 

sebes fordulatokkal bontakozik ki egy 
szerelmi háromszög s mindehhez a mel-
lékszálak is gyorsan felzárkóznak. Le-
hetne hosszú, hömpölygô, valódi ér-
zelmektôl fûtött, már-már szép ez 
a történet, de az események felpörögnek 
és a szereplôk hiába a századvég ro-
mantikus hôsei, hamar kiderül, hogy 
érzelmeiknek csak nevetséges karika-
túrái ôk. Az a világ látható ebben 
a bohózatban, amit Isten kalapjának 
nevezünk.”
(Varga Norbert, a darab rendezôje)

BELÉPÔ: 900 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft / fô
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ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Szabó Noémi.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21. napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
nyomdai munkák: s-paw bt.

m i ?  H o l ?  m i k o r ?

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Április 8. (szerda) 15 óra – A mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi csoport-

jának találkozója. 
Április 9. (csütörtök) 16 óra 30 perc – kézmûves foglalkozás gyerekeknek 

a Faluházban: kosárfonás Szalmáné Évivel. Részvételi díj: 300 Ft / fô.
Április 10. (péntek) 10 óra – a II. Algyôi Versünnep a Könyvtárban.
Április 10. (péntek) 17 óra – Boldizsár Mária Vizsga címû fotókiállításának 

megnyitója a Faluház Galériában.
Április 10. (péntek) 17 óra – A Gyeviek baráti körének vezetôségi ülése a falu-

ház kistermében.
Április 12. (vasárnap) 15–18 óra – népi kismesterségek 3. foglalkozás az Al-

kotóházban.
Április 14. (kedd) 12 óra – Filharmónia hangverseny a Faluházban.
Április 15. (szerda) 17 óra – Kávéházi beszélgetés Molnár Áron polgármester-

rel a Faluház színháztermében.
Április 16. (csütörtök) 10 óra – A könyvmoly. A Kövér Béla Bábszínház elô-

adása a Faluházban.
Április 16. (csütörtök) 17:30 óra – Fogyi klub a Faluház földszinti kistermében.
Április 17. (péntek) 18 óra – Pósa Klub.
Április 18. (szombat) 8–12 óra – Babaruha Börze a Faluházban.
Április 18. (szombat) 21 óra – Retro Party a Faluházban. Belépô: 500 Ft / fô, 

éjfél után: 1000 ft / fô.
Április 18–19. (szombat-vasárnap) 8–16 óra – Kosárfonó képzés az Alkotó-

házban. Térítési díj 8000 Ft. Jelentkezés személyesen a Faluházban április 15-ig!
Április 20. (hétfô) 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében.
Április 22. (szerda) 18 óra – értékes falu elôadás-sorozat a faluház emeleti 

klubtermében. 2. elôadás. Téma: a hungarikumok és az Algyôi Értéktár.
Április 24. (péntek) 19 óra – Algyôi Falunapok 2015. A fogyókúra. A Móra Fe-

renc Népszínház bemutatója.
Április 25. (szombat) egész nap – Algyôi falunapok 2015.
Április 26. (vasárnap) 11 óra – Algyôi falunapok 2015. ii. Algyôi pofonparty 

a Faluházban – ökölvívó Gála.
Április 29. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti klub-

termében. Téma: Az inkontinenciáról napjainkban. Elôadó: Biacsi Annamária.
Április 30. (csütörtök) 16:30 óra- Anyák napi kézmûves foglalkozás a falu-

házban. Vezeti: Bakosné Szöllösi Ágnes. Részvételi díj: 300 Ft / fô.
Május 6. (szerda) 18 óra – értékes falu elôadás-sorozat a faluház emeleti 

klubtermében. 3. elôadás. Téma: az Európai Unió vidék-stratégiája.

VÁSÁRNAPTÁR
vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt VADÁSz, kastélykert u. 38.):
Április 8. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

Április 15. (szerda) 9–11 óra – ruha- és vegyes iparcikk vásár.

Április 20. (hétfô) 9–13 óra – Vegyes iparcikk vásár.

Április 24. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.

Április 27. (hétfô) 9–11:30 óra – Vegyes és aprócikk vásár.

Április 29. (szerda) 9–11 óra – ruha- és vegyes iparcikk vásár.
* * * * *

Május 6. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

Nyárbúcsúztató kavalkád – ismét miénk lesz a tér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztus végén ismét megren-
dezi a „Miénk a tér” elnevezésû 
térfoglaló kavalkádját Algyô Fô 
terén, a szôkôkútnál. Várja mind-
azoknak a civil szervezeteknek, 
magánszemélyeknek, csoportok-
nak, fiataloknak és idôseknek a je-
lentkezését, akik dallal, tánccal, 
zenével, verssel vagy más produk-
cióval szeretnék megmutatni ma-
gukat. A téren lehetôséget nyúj-

tunk a kézmûves termékek 
kiállítására, bemutatkozásra, illet-
ve vásárra is. Valamennyi cso-
port-és egyéni fellépô a részvétel-
rôl emlék-ajándékot kap.

Részvételi szándékát augusztus 
1-jéig az alábbi elérhetôségeken 
jelezheti: Ménesi Lajosné – telefon-
szám: 06-30/254-4632, illetve 
email: mjuszti@gmail.com; Algyôi 
Könyvtár – telefonszám: 62/517-
170, ill. email: bibl@algyo.hu

BÉRLETÁRUSÍTÁS 
 a Faluházban
Május 4–5.  

(hétfő–kedd)  
9–17 óra a Faluház 

földszinti  
kistermében.

Április 18–19. 
(szombat–vasárnap) 

8–16 óra.

 KosárFonó KÉPzÉs 
Az AlKoTóházBAn. 

Térítési díj 8000 Ft. 
Jelentkezés személyesen 

a Faluházban április 15-ig!


