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Falunap a barátság jegyében
Ha április vége felé járunk, akkor
az algyôiek együtt örülnek a tavasznak, ünneplik a faluházukat.
Idén is péntek estétôl vasárnapig
tartott a falunapi vigasság 2015.

április 24–26. között. Középpontba került a barátság, a fehér asztal
öröme és az egészséges életmód.
Folytatás a 10. oldalon!

Virágos Algyô
Minden algyôi nevében szeretnénk
köszönetet mondani a Gyeviép
Nkft. munkatársainak, akik heteken át azon fáradoztak, hogy gyönyörû virágok díszítsék szép falunkat. Biztatunk mindenkit, hogy
tegyenek egy sétát vagy biciklizzenek egyet a szép Fô téren, vagy
a Faluház körül, akár az Alkotóház

mellett és csodálják meg a szép
színekben pompázó tavaszi virágágyásokat!
(A virágokról készült összes fotó
elérhetô a www.algyokultura.hu
weboldalon.)

A testvértelepülések közül a martonosikat nagy szertettel fogadták az algyôiek. A fehér
asztal mellett - a finom vaddisznó pörkölt után, kortyolgatás és beszélgetés közben
- szó esett a barátságról, a pályázati együttmûködésrôl is - árulta el Horváth Gergely,
Martonos polgárai között az elsô és Molnár Áron, Algyô polgármestere.

Az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége
Fényképezte: Papp Dániel

Faültetéssel ünnepeltük a Föld Napját
Április 22-én délután az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola 5. b
osztályos diákjai osztályfônöki óra
keretében Hegyi juharfát ültettek
Algyôn, a Fô téren. Az iskolások
a Délmagyarország címû napilap
105. születésnapja és a Föld világnapja alkalmából maguk ültették
el az ajándékba kapott fát, Molnár
Áron polgármester és Dr. Gubacsi

Enikô alpolgármester, valamint
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügyvezetôje jelenlétében. A polgármester elmondása szerint táblát is
kihelyeznek majd a fa mellé, emléket állítva az eseménynek.
(Az összes fotó elérhetô a www.
algyokultura.hu oldalon a képek
menüben.)
Szabó Noémi
Fotó: Papp Dániel
A fôzôverseny zsûrije - élén Benke László mesterszakáccsal (jobbról) - örömmel
fényképezkedett a legjobb halászlé alkotóival. Bakos József és Antal János (középen)
a Parlandó Énekegyüttest vitte idén is sikerre - most Aranyhal díjat nyertek a fôztjükkel.
Fotók: Újszászi Ilona

A tartalomból
Üléseztek a képviselôk ��������������������������������������������������������������������������3. oldal
Az Algyôi Faluház és Könyvtár nyári táborai��������������������������������������������4. oldal
Lehet könnyebben Egyesület a fogyókúráról�������������������������������������������7. oldal
Helytörténeti rovat a Hírmondóban�������������������������������������������������������12. oldal
Lomtalanítás május 16-án��������������������������������������������������������������������13. oldal
Orvosi rendelési idôpontok�������������������������������������������������������������������18. oldal
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Zöldüljön a Borbála!
Itt a tavasz, zöldell a természet,
így szeretnénk ha a Borbála Fürdôben is még több növény kapna
helyet. Szeretettel várjuk a növény
felajánlásokat, amelyekért el is
megyünk. Minden növényt nevesítünk egy kis névtáblával, ha a fel-

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:

Sikeres szemétszüretet szervezett
az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület
A tavasz és a jó idô biztos jeleként
Algyôn ismét szemétszüretet tartottunk.
A hagyomány teremtô kezdeményezést az Algyôi Faluvédô
Polgárôr Egyesület tagjai szervezik
minden évben. A település civil
szervezeteinek tagjai, lelkes iskolások nevelôk és szülôk kíséretében és – az idén elôször – szegedi
fiatalok is csatlakoztak a felhívásunkhoz. Április 11-én 9 órakor
volt a gyülekezô a Civil Szervezetek Háza elôtt. Rövid „eligazítás”
után, innen indultak útnak a csoportok és családok – köztük Molnár
Áron polgármester úr is családjával
– az elôzetesen felmért, szeméttel
teli helyekre.
Az idôjárás kegyes volt hozzánk,
a nap vidáman sütött a szorgoskodókra. Déli 12 órára minden szemetet sikerült zsákokba szedni,
amit teherautóval a helyi szelektív
hulladék gyûjtô udvarban, a kijelölt konténerekbe helyeztünk el.
A fáradt társaságot az új Levendula Hotel konyhájában készült kol-

bászos paprikás krumplival, házilag sütött palacsintával és hûs
üdítôkkel vendégeltük meg. Kellemesen elfáradva fogyasztottuk
el a finom ebédet. Többen is úgy
távoztak, hogy jövôre ismét szeretnének eljönni és részt venni
településünk tisztaságának, környezetünk tehermentesítésének
a segítésében, hiszen közös célunk
az élhetôbb környezet megteremtése.
Egyesületünk tagjai is úgy érzik,
sikeres volt ez a nap, és ezt a hagyományt folytatni fogjuk. Köszönjük mindenkinek a részvételt
és a munkát!
Külön köszönjük a GYEVIÉP
Nonprofit Kft. dolgozóinak az étkezéshez szükséges asztalok és
padok biztosítását, Pósa Sándornak
a teli zsákok elszállítását, az algyôi
asszonyoknak a sok palacsintát,
a Nôegylet tagjainak a felajánlott
házi lekvárokat és végül, de nem
utolsó sorban az „Anonim”segítôk
támogatását.
Bai István elnök

BERKES MARTIN – született 2015.04.18-án,
édesanya: Gáli Ágota, édesapa: Berkes
István.

ajánló ezt elfogadja, amely tábla
tartalmazza a felajánló nevét és
a mi köszönetünket. A magunk
módján, ezen kívül, természetesen
szeretnénk még honorálni is
az adományozókat.
A Borbála Fürdô vezetôsége

Azonnali belépéssel
felnőtt háziorvosi
körzetbe

NŐVÉRT
NACSA DORINA – született 2015.04.05-én,
édesanya: Tuba Klaudia, édesapa: Nacsa
Gábor.

ZÁMBORI ZENTE – született 2015.04.03án, édesanya: Lénárt Judit, édesapa:
Zámbori Szabolcs.

KERESEK!
Telefon:
+36 30 / 63 818 63

55. házassági
évforduló
Ács Lajosnak és Zombori Annának
55. házassági évfordulójuk alkalmából
szívbôl gratulálnak lányai, Anci és
Márti, vejük, János, valamint unokáik, Tamás és Zsolt.
* * * * *

Jó egészséget!
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Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk: közel 40 témakör terítéken
Áprilisban kétszer is ülésezett Algyô Nagyközség Önkormányzati
Képviselô-testülete. A 2015. április 22-i „rendes” és az április 28-i
„rendkívüli” képviselô-testületi ülésen közel negyven témakör került terítékre.
Algyô közbiztonságát évente legalább egyszer nagyító alá teszi
az önkormányzati képviselô-testület.
Megerôsített
rendôr járôrszolgálat
A szegedi rendôrkapitányság vezetô-helyettese, Lázár Szvetozár
megtisztelte jelenlétével az algyôieket. Az Algyôt is magához
vonzó Tarjánvárosi Rendôrôrs
vezetôje, Bakai Krisztián is részt
vett a rendôrségi beszámoló összeállításában. – többek között – elhangzott: Algyôn – a más településeken tapasztalt, vagy az átlaghoz
képest – sokkal jobb a közbiztonság. Például 2012-ben 153, míg
tavaly 65 bûncselekményt regisztráltak a faluban.
Megerôsített rendôr járôrszolgálat biztosítja az algyôi lakosság
jobb közérzetét a biztonsággal
kapcsolatosan azóta, hogy a településhez tartozó Nagyfán ismét
migrációs tábort alakítottak ki.
A járôrszolgálat megerôsítése óta
a távolról ide jött idegenek nem
jelennek meg a faluban. Ez a polgármester lakossági fóruma után
a hatóságokkal lefolytatott egyeztetés eredménye.
Középpontban a pénz
Jogszabályi kötelezettségként vitatta meg a képviselô-testület
a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót. Emiatt a 2015. évi költségvetési rendeletet is módosították: döntöttek
a több mint 313 millió pénzügyi
maradvány felosztásáról – adókockázati tartalékra, vállalkozói
támogatási alapra, pályázati önerô
alapra, illetve lakosságszám növelését szolgáló céltartalékra, illetve
a maradék összeg az általános
pénzügyi alapba került.
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rendeletet módosították a képviselôk,
mert – a tapasztalatok alapján – a
polgármester javasolta: kamatmentes kölcsönként nyújtható
támogatást is nyújthasson az ön-

kormányzat a rászorulóknak. E támogatás legnagyobb összege: 300
ezer forint, amit maximum 12
hónap alatt vissza kell fizetni. A kamatmentes kölcsönt például adósságkezelési eljárás esetén, nagyobb
összegû közüzemi számlatartozás
megfizetésére, nagyobb összegû
hitel kiegyenlítése érdekében lehet
igényelni.
Sokan elestek az önkormányzat
által adható ápolási díj igénylésének a lehetôségétôl az alacsony
értékhatár miatt. Ezért a képviselô-testület megemelte az értékhatárt, hogy minél többen részesülhessenek ilyen támogatásban.
A rászorulók a részletek miatt
a polgármesteri hivatalban érdeklôdhetnek a szociális ügyintézônél.
A gyermekek nyári táboroztatására külön pénzügyi alapot hozott létre az önkormányzat. Felosztásáról a 2015. április 27-i
rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képviselôk.
Beszámolók terítéken
A Gyeviép Nkft. 2014. évi beszámolóját elfogadta a képviselô-testület. Az önkormányzati cég alapító
okiratát pedig módosította a Polgári törvénykönyv elôírásai szerint.
Korrigálták a közbeszerzési szabályzatot az algyôi képviselôk. A 7
személybôl álló Közbeszerzési Bíráló Bizottságba a Pénzügyi Bizottságból 2, míg a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságból 1
tagot delegáltak.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetôi állására 2 pályázat érkezett. Az önkormányzati képviselô-testület
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a szakmai szervezetek véleményének a megismerése után
alakítsa ki álláspontját és továbbítsa a Klebelesberg Intézményfenntartó Központhoz.
Részletesen beszámolt eddigi
tevékenységérôl dr. Füzesy István
gazdasági referens. Például vállalkozói fórumokat szervezett, elkészítette a Tisza hasznosítására
vonatkozó koncepciót.

Tudomásul vette Törökné Csapó
Erika sportreferens beszámolóját
is a képviselô-testület.
Arról is határozott, hogy a Faluház és Könyvtárban az ifjúsággal
foglalkozó munkatárs dolgozhat
ezentúl, bér- és járulék költségeirôl szavazott; továbbá egy személy
közfoglalkoztatottként az Ezerjó
Ház gyógynövénykertjében tud
majd segíteni.
A Szivárvány Óvoda házirendjét,
illetve továbbképzési tervét elfogadták a képviselôk.
Szó esett a képviselô-testület
marketing-kommunikációs költségeirôl: a települési marketingre
1 millió forintot szavazott meg.
Fejlesztések a köz szolgálatában
Fedett, kétszer 16 helyes kerékpártárolót építenek az algyôi körforgalomnál – döntött a képviselô-testület.
Algyôn a Búvár utca 1. szám alatti épületet bérbe adta az önkormányzat: a szomszédban mûködô
pékség itt cukrászdát alakít ki.
A következô 5 év aszfaltozási és
járda felújítási programjáról is
döntöttek a képviselôk. Ennek
megfelelôen idén – összesen mintegy 50 millió forintért – aszfaltszônyeg kerül a Tüzér, a Tutaj,
a Törpe utcában az úttestre, míg
a Korsó és a Szüret utca egy szakaszára. Felújítják, illetve megépítik a járdát a Kastélykert,

a Búvár, a Lôrinc, a Szamóca utca
egy részén, aminek költsége: körülbelül 30 millió forint.
A járda és a közvilágítás megújul a Bartók Béla és Fazekas utca,
a Fazekas és az Egészségház valamit az Egészségház és a Téglás
utcai, úgynevezett kisközökben
– a 2015. április 27-i rendkívüli
testületi ülés döntése értelmében.
A hiányzó helyeken kialakítják
közvilágítást, illetve a tûzcsapokat
– határozták el az algyôi képviselôk.
A szabad strand területének
az egyesülettôl történô visszavételérôl, illetve ottani változásokról
az április 27-i rendkívüli testületi
ülés döntött. Ott bográcsozó és
szalonnasütô helyeket és strandröplabda pályát alakítanak ki, miközben lesz elég parkolóhely is
a Tisza-parton.
Tervek és szépkorúak
Magyarkanizsa községgel együttmûködési szándéknyilatkozat aláírásáról határozott az algyôi önkormányzati képviselô-testület,
különös tekintettel a magyar-szerb
határon átnyúló uniós pályázati
lehetôségekre, illetve a vállalkozási együttmûködési lehetôségekre.
A két ülése között történtekrôl
szóló beszámolót is elfogadta
a képviselô-testület. Tudomásul
vette, hogy Molnár Áron polgármester – többek között – Magyarkanizsán bemutatkozó látogatást
tett dr. Gubacsi Enikô alpolgármester asszonnyal, továbbá a Gyevitur
Kft. és a hozzá tartozó Borbála
Fürdô vezetôjével együtt.
Köszöntôt mondott a polgármester – többek között – a nyugdíjasok kistérségi találkozóján.
A nagyközség vezetôi az önkormányzat nevében az algyôi szépkorúak közül jubileumán köszöntötték Gercsó György 95 éves és Tóth
János 101 éves algyôi polgárt.
A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK) vezetôivel pedig
arról tárgyaltak, hogy miként változhatna az algyôieket érintô autóbuszok menetrendje.
Zárt ülésen esett szó arról a két
algyôi ingatlanról, amelyet tulajdonosai eladásra ajánlottak föl
az önkormányzatnak.
A. H.
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Házi gondozás
Algyôn 2004-óta mûködik a Házi
Gondozói Szolgálat. 2010-tôl az Algyôi Egyesített Szociális Intézmény
egyik szakmai egységeként, szociális alapszolgáltatás keretében végezzük tevékenységünket.
A házi segítségnyújtás célja, hogy
gondoskodjon azokról a községünkben élô idôsekrôl, akik egészségi állapotuk, és/vagy szociális

helyzetük miatt az életvitelükhöz
segítséget igényelnek annak érdekében, hogy saját otthonukban
maradhassanak. A szolgáltatást
szakképzett, hivatásos szociális
gondozónôk biztosítják, szolgáltatási díj ellenében, hétköznapokon
7:30 órától 15 óra 30 percig.
Az ellátás során figyelembe ves�szük a hatályban lévô jogszabályokat és a helyi igényeket.
Algyôn ugyanúgy, mint országosan egyre nagyobb igény mutatko-

zik a házi gondozás iránt, ami nagyon pozitív, hiszen az idôsek és
a család számára is a legkedvezôbb
az otthon közeli ellátási forma. Ez
azonban egyben azt is jelenti, hogy
a gondozóknak egyre több gondozottjuk, egyre nehezebb és komplex
segítséget igénylô klienseik vannak.
A gondozóknak igen szerteágazó a feladatuk az ellátást igénybe

vevô egyén szükségleteihez igazodva. Különbözô élethelyzetben,
egészségi, fizikai állapotban lévô
embereknek kell segíteni, közös
azonban, hogy ôk segítséggel képesek saját otthonukban önálló
életet élni. A gondozó tevékenysége a gondozottra, közvetlen környezetére és ügyeinek intézésére
terjed ki.
A gondozó fôbb tevékenységei
közül például az egyik legfontosabb, hogy segítô kapcsolatot ala-

kítson ki és tartson fenn gondozottjával. E körbe tartozik például
az információnyújtás, a tanácsadás,
a mentális támogatás, a családdal
és ismerôsökkel való kapcsolattartás segítése. Ezen kívül a gondozó segítséget nyújt a személyi és
környezeti higiénia megtartásában.
A személyi higiéné körébe tartozik
– többek között – a mosdatás, fürdetés, hajmosás, borotválás, körömápolás, bôrápolás, az inkontinens beteg ellátás. A környezeti
higiénére példa: a mikrokörnyezet
rendbetétele, mosás, teregetés. De
a háztartási tevékenységben is közremûködik a gondozó, mikor bevásárol, segítséget nyújt az étkezés
elôkészítésében, a mosogatásban,
vagy a befûtésben. A fizikai ellátás
körébe tartozik például az etetés,
itatás, a mozgatás az ágyban, a sebellátás, a gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenôrzése,
a vérnyomás és vércukor mérése,
a hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, a gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közremûködés.
A fenti szolgáltatás iránti igénnyel,
a felmerülô kérdésekkel kapcsolatban bizalommal lehet fordulni hozzánk az alábbi elérhetôségeken:
AESZI – Házi Gondozói Szolgálat,
melynek címe: Algyô, Piac tér 17.,
telefonszáma: 06-62/267-048 (Idôsek Napközi Otthona).
Gondozónôk

Az Algyői Faluház
és Könyvtár táborai
Az Algyői Faluház táboraira
(hétfő-péntek tábor, Drámatábor,
Báb- és kézműves tábor)
május 11-étől lehet jelentkezni
a Faluházban;
az Algyői Könyvtár táborába
ugyancsak május 11-étől várjuk
a jelentkezőket a Könyvtárban.
A részletes program megtalálható
a honlapunkon (algyokultura.hu),
bővebb felvilágosítással az
intézmény munkatársai személyesen
vagy telefonon szolgálnak.

Bölcsôdei hírcsokor
Férôhelyek
Az algyôi Bóbita Bölcsôdébe
a 2015–2016-os nevelési évre elôjelentkezett gyermekek száma: 39.
Az engedélyezett férôhelyek
száma: 36. A 2016–2017-es nevelési évre elôjelentkezettek száma:
24 gyermek. A fennmaradó szabad
férôhely száma: 12. Aki szeretne
gyermeke számára bölcsôdei szolgáltatást igénybe venni a 2016–
2017-es nevelési évben, az elôjelentkezhet minden nap az 517-368
telefonszámon.
*

Változások a bölcsôdei felvétel
rendjében. A munkáltatói igazo-

lása: „A keresôtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülô
legkésôbb a gyermek bölcsôdei
ellátásának megkezdését megelôzô két héttel a bölcsôde vezetôjének munkáltatói igazolást nyújt
be, vagy bemutatja a leendô munkáltatójának igazolását arról, hogy
a szülô nála alkalmazásban fog
állni, megjelölve annak kezdô idôpontját is.” Korhatár a bölcsôdei
felvételnél: „Azok a gyermekek,
akik szeptember 1. december 31.
között töltik be harmadik életévüket, igényelhetik a bölcsôdei
ellátást adott évben, ha a szülô,
törvényes képviselô vállalja, hogy

a gyermek ellátását a nevelési év
végéig a bölcsôde biztosítja.”
*

Gyermeknap
Gyermeknappal egybekötött Bölcsôde búcsúztatóra várjuk a bölcsôdés gyermekeket és szüleiket,
2015. május 29-én, pénteken 16
óra 15 percre a Faluházba. A kisgyermeknevelôk meglepetéssel
búcsúztatják az óvodába induló
gyermekeket. 17 órától a Kezeslábas baba színház elôadására várunk minden 1–4 év közötti gyermeket és a szüleiket. Lesz még
ugráló vár, arcfestés. Mindenkit
várunk szeretettel!

*

Dévényi szûrés
2015. május 4-én, hétfôn a Bóbita
bölcsôdében 17.00 órától Dévényi
szûrésen lehet részt venni. Érdeklôdni az 517-368 telefonon lehet.
*

Szülôi értekezlet
2015. június 3-án, szerdán 17 órától a Bóbita bölcsôdében szülôértekezletet tartunk, a 2015–2016
nevelési évre iratkozó gyermekek
szülei részére. A szülôértekezlet
várható idôtartama másfél óra.
Gyermek felügyeletet nem tudunk
biztosítani.
*
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Tavaszi egészséghét az Algyôi Szivárvány Óvodában
Az egészség érték, ennek tudatosítása már óvodáskorban kiemelkedô szerepet kap. Ahhoz, hogy
gyermekeink felnôve törôdjenek
egészségük tudatos megóvására,
már kisgyermekkorban a helyes
szokások megtanítására és rögzítésére törekszünk.
Az óvodai nevelés ezt hangsúlyozottan kezeli, de minden évben
szánunk egy-két hetet arra, hogy
az egészségmegôrzô technikákat
rendszerezve tárjuk a gyermekek
elé, a meglévô ismeretekre építsünk, de valami újat, korszerût is
nyújtsunk a témában.
A 2015. április 13–17. közötti
hetet kollektív mozgással nyitottuk. Rendhagyó táncházi muzsikára táncoltunk – a néptánc alapmozgásaival értük el azt, hogy
a gyermekeket komplex hatás érje.
A jókedv, a muzsika és a mozgás
biztosította mindezt számukra.

egészséges voltával Kriván Tímea
szappankészítô ismertetett meg
bennünket – a foglalkozás az új
ismeretek mellett az élményszerzést és a szemléletformálást is
megcélozta. Köszönjük a lelkes
szülôi támogatást és a lehetôséget.
A másik innovatív témát a jóga
óvodai életbe történô becsempészése jelentette. Úgy gondoljuk,
hogy napjainkban a kiegyensúlyozottság, a harmónia rendkívül fontos, ezért a testre való tudatos
koncentrálás, a testünk jelzéseinek
felismerése lényeges lehet a mindennapokban. Az óvodás jóga erre
készteti a gyermekeket – jól illeszkedik nevelési céljainkba, így új
lehetôséget biztosít a személyiségfejlesztésre. Gyermekeink élvezettel végezték a gyakorlatokat.
A helyes táplálkozást az „egészséges svédasztal” elkészítésével
népszerûsítettük. Minden csoport

Az idén kiemelve dolgoztuk fel
„A tisztaság fél egészség” témakört, melyben az újszerûséget
a környezet- és bôrbarát anyagok
alkalmazásával való ismerkedés
nyújtotta. A kecsketejes szappanok
elkészítésének és használatának

kínált olyan ételt – italt, melynek
fogyasztása jótékony a szervezet
számára. Így kóstolhattunk
gyógyteát, frissen facsart gyümölcslevet, egészséges falatkákat,
teljes kiôrlésû lisztbôl készült
cipót, zöldség- és gyümölcssalá-

tát, zabkekszet, reform kókuszgolyót.
Ugyan nem abban a formában,
mint ma, de kétséget kizáróan, már
a honfoglalás elôtt ismerték és fo-

Az elôkészítés, a bekészítés és maga
a sütés fázisainak figyelemmel kísérése komoly gasztronómiai élményt nyújtott a gyerekeknek.
A sült cipók illatára érkeztek a gye-

gyasztották az erjesztetlen, élesztô
nélküli, forró kövön sült lepénykenyeret. A XI. századtól a felsôbb
társadalmi rétegek már ismerték
az élesztôt. A köznép csak évszázadok alatt szokott át teljesen a ma
ismert kenyértípusra, sôt az otthon
sütött kenyér mellett párhuzamosan fogyasztotta az ôsi recept „modern” változatát, a só, a liszt és a víz
keverésével, kemencében sütött
HYPERLINK „http://www.nosalty.
hu/receptek/kategoria/kenyerek/lepenykenyer” lepénykét – a híres, hamuban sült pogácsát. Az élesztôs kenyér megszületéséhez azonban
szükség volt a jó minôségû kenyérgabona elterjedéséhez.
2015. április 17-én az Algyôi
Szivárvány Óvoda egészséghetét
az újonnan kapott kenyér sütôgép
koronázta meg.
Frissen sültek a házi vajjal, tengeri sóval, teljes kiôrlésû rozslisztbôl
készült, ínycsiklandó finom cipók.

rekek az óvodába, és a frissen sült
kenyerekbôl készíthették el a csoportok az egészséges szendvicseiket.
Ötven évvel ezelôtt kiment a divatból az otthoni kenyérsütés. Szerencsére azonban újra reneszánszát éli, egyre többen jönnek rá,
hogy a házilag sütött kenyér sokkal
finomabb és egészségesebb, mint
a bolti társai.
A hét programjait színesítette
a póni lovaglás, melynek az egyszerû élvezeten túl más fizikai,
mentális és érzelmi jó hatásai is
vannak.
Tartalmas hetet zártunk, melynek sikere nagyban függött a szülôk és az algyôi önkormányzat
támogatásától, a pedagógusok és
a gyermekek lelkesedésétôl. Köszönjük!
Bakosné Szöllôsi Ágnes,
Kakuszi Ildikó,
Szalainé Tombácz Erika
óvodapedagógusok
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Sikerek a ,,Fehér Kupa “ és a „Spárta Kupa” versenyen
is hasonló tudású ellenfelekkel
szemben gyûjthessenek tapasztalatot.

,,Fehér Kupa” és „Spárta Kupa”
néven ,, B“ kategóriás utánpótlás
korcsoportos egyéni versenyt rendeztek Medgyesegyházán 2015.
április 4-én. A Csongrád és Békés
megyébôl érkezô klubok mellett
az Algyôi Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztálya is képviseltette magát 5 versenyzôvel. A rendezvény célja volt, hogy az alacsonyabb
öves, utánpótlás korú versenyzôk

Zsarkó Dániel Péter tanítványai
3 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet
szereztek a baráti hangulatú megmérettetésen. A felkészítô edzô:
Zsarkó Dániel Péter IV. Dan.
Aranyérmet nyert: Grund Marcell gyermek fiú küzdelem 2. korcsoport, Kiss Levente gyermek fiú
küzdelem -30 kg, Kiss Levente gyermek fiú formagyakorlat.
Ezüstérmes: Kovács Angelika serdülô lány küzdelem -45 kg, Kucsera Attila gyermek fiú küzdelem 1.
korcsoport, Molnár Péter ifjúsági
fiú küzdelem +70 kg.
Bronzérmet kapott: Grund Marcell gyermek fiú formagyakorlat 2.
korcsoport, Kovács Angelika serdülô lány formagyakorlat.
Fotók: Kissné Bozsity Szuzi

Húsvéti lovasverseny
Húsvéti Lovasversenyt szerveztek
Algyôn 2015. április 4–5. között.
A szezonnyitó B. kategóriás díjugrató versenyen és Fogathajtó
edzôtáborban kedvezô volt az idôjárás, ugyanakkor kitûnô versenypályával várta a részvevôket az Algyôi Sportkör lovas szakosztályának
csapata.
Az év elsô szabadtéri díjugrató
versenyére 22 egyesület képviseletében, 47 lovas, 60 lóval adta le
a nevezését, ami a 6 kategóriában
összesen 108 startot jelentett.

Örömteli tény, hogy határainkon
túlról is érkezett négy román versenyzô.
Lovasaink közül hárman indultak a versenyen: Turdéli Andrea
a B/0 nyitott versenyszámban indult, ahol Disco nevû kezdô lovának ez volt az elsô versenye, egyelôre a rutinszerzés a cél. Békési
Krisztina / Jamal – B/0 nyitott vrsz.
5. hely, Zajzon András / Conto – B/3
nyitott vrsz 4. hely.
Másnap a fogathajtókat egy
edzôtábor várta, közöttük voltak

olyanok is, akik az idei XVI. Kettesfogathajtó Világbajnokságra
(Fábiánsebestyén, Kinizsi Park 2015. augusztus 10–13.) készülnek. Az Algyôi Sportkört Gubacsi
Szilárd képviselte. A felkészülést
segítette: Dr. Fejér Barna (Nemzetközi I.), Tóth Ferenc (I. oszt.) és
Fári János (I. oszt.) fogathajtó bíró.
Mindkét lovas szakág résztvevôi
pozitív véleménnyel voltak az algyôi
lovaspályáról, és további fejlesztésekre biztattak minket, amelyek
révén késôbb még színvonalasabb,
és magasabb kategóriájú versenyek
helyszínéül szolgálhat.
Köszönet a megrendezésért
az Algyô Nagyközség Önkormányzatának, az Algyôi Faluház és
Könyvtárnak, a Gyeviép Nkft.-nek,
valamint köszönjük a szervezést,
a közremûködést, a pályaszolgálatot az önkéntes segítôknek.
(Még több kép, videó: facebook.com/
AlgyoLovarda)
Fotók: Udvari Jennifer;
Papp Dániel
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Béres Alexandra:
Bûvös mesetorna

Díjugratás: biztató szezonkezdés
Országos minôsítô díjugrató versenyt rendeztek 2015. április 9–12.
között Bábolnán.
Conrad és Zajzon András az idei
elsô szabadtéri versenyen, a Bábolnán megtartott országos minôsítô verseny szombati napján,
a 140 cm-en megrendezett A/3*-os
kategóriában, szoros versenyben,
hibátlan lovaglással a 2. helyet szerezte meg.
Az egész hétvége legrangosabb
versenyszáma az Áprilisi Szezonnyitó Bábolnai Nagydíj volt. 26
nevezés érkezett a 140 centiméterre kiírt egyszeri összevetéses
versenyszámra. A rendkívül izgalmasra sikerült alappályát végül 4
lovas tudta hibátlanul teljesíteni.
A gyôztes egy nagyon összeszokott
és rutinos páros, Reischl Márton
Latinoval hibátlanul 35,59 idôvel
teljesítette az összevetést. Zajzon
András és Conrad ezúttal egy verôhibával ugyan, de a legjobb idôvel
az 5. helyet végzett a Nagydíjban!
Az idei eredmények: 2015. március 13–15. – Mesterek Tornája
CSI* Kaposvár Zajzon András és
Conrad, Gold Tour vrsz. 4. hely;
7. hely; Conto Korosztályos 6/7
éves ló kat. vrsz. 4. hely; 6. hely.
2015. március 26–29. – Fedett-

pályás Díjugrató Bajnokság
– Döntô/Nemzeti Lovarda, Bp.:
Zajzon András és Conrad Felnôtt
kat. - Elôdöntô vrsz. 3. hely; Döntô
vrsz. 11. hely. 2015. 04. 17–19.
– Országos Minôsítô Mezôhegyes,
Zajzon András és Coffee 5 éves ló
kat. vrsz. 3. hely; 1. hely; 1. hely;
Adél 5 éves ló kat. vrsz. 5. hely; 4.
hely; 4. hely; Conto 6 éves ló kat.
vrsz. 5. hely; 5. hely; 4. hely.
(Még több kép, videó: facebook.com/
AlgyoLovarda.)
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„Megérkezett a sportolónô elsô,
gyerekeknek szóló zenés, mozgásfejlesztô DVD-je és mesekönyve.
Az egyedi ötleten alapuló, vadnyugati környezetben játszódó
kiadvány célja, hogy a humor,
a zene és a mese erejével bevonja
és megmozgassa a képernyô elôtt
ülô kicsiket és nagyokat.
A családi mozihoz a hátteret
Béres Alexandra szakmai tapasztalata, az Alma Együttes zenéje, valamint kiváló vendégmûvészek közremûködése adja. Kálloy-Molnár Péter,
Ganxsta Zoli is részt vesz egy-egy
dal, illetve jelenet erejéig a gyerekek és a szülôk szórakoztatásában.
A mesék és dalok között az átvezetô jelenetekben Kõhalmi Ferenc bûvész szórakoztatja a nagyérdemût.
A gyakorlatokat Alexandra lépésrôl-lépésre tanítja meg a filmben szereplô gyerekseregnek, ezáltal a készülékek elôtt ülô
gyerekek is könnyen lekövethetik
azokat és részesévé válhatnak
a meséknek, a koreográfiáknak.
A meséket Kiss-Péterffy Márta
jegyzi. A Radnóti Blanka színes il-

lusztrációival gazdagon díszített
80 oldalas könyv, mely a DVD-t
rejti, a meséket és dalszövegeket,
a szakmai leírást is tartalmazza.
Néhány bûvész trükköt – a fotók
és leírás segítségével – könnyedén
elsajátíthatnak az érdeklôdôk.
Az alkotók nem titkolt célja, hogy
szelíd humorral, a bûvös varázslat
és a zene erejével újra becsempés�szék a családba a mozgás örömét
– olvasható a www.shopline.hu oldalon.
A könyv kölcsönözhetô az algyôi
Könyvtárban.

Lehet könnyebben
2014. novemberében jelent meg
az Algyôi Hírmondóban az elsô
felhívás egy egészségesebb, boldogabb és sikeresebb fogyókúra, életmód, étrendváltás érdekében.
Nagy örömömre sokan jelentkeztek a felhívásra, akik tenni akartak – és akarnak a mai napig is
– mindazért a célért, amelyhez segítséget kapnak. Az eltelt 4 és fél
hónap alatt 24 algyôi hölgy – és
nagy örömünkre úr is – elkezdte
az életmód- és étkezésváltást; örömmel tölt el mindenkit, hogy sikeresen. Az elsô 9 személy összességében 85,3 kiló zsírtól és 196,5
centitôl szabadult meg úgy, hogy
nem koplalt, nem kínozta magát
az éhségtôl. Közben egészséges ételek elkészítését tanultuk és tanuljuk
folyamatosan egymástól.
Megtapasztalta mindenki, hogy
lehet könnyebben!

A csoport jó része az addig évek
óta szedett gyógyszerei egy részét
elhagyhatta, és itt bizonyosodott
be, amit Dr. Bakó Ildikó is többször
elmondott: ha már 5 kilótól megszabadul az ember, a vérnyomásán, a testi tünetein pozitív változást eredményez. Pláne annak, aki
már volt olyan ügyes a csoportban
és 19 kilót fogyott úgy, hogy közben nem éhezett. Folyamatosan
törekszünk az étrendünkbe egészséges, tápláló, nem zsíros és nem
hizlaló ételeket beiktatni, elkészíteni, és továbbadni a recepteket,
olykor az elkészített ételeket is
egymásnak. Nagyon jó hangulatban telt el a közös sütés-fôzés, ahol
megkóstolhattuk egymás ételeit,
amelyek kalóriát, zsírt, cukrot, sót,
minimális mennyiségben tartalmaznak, viszont remekül jóllakhat
velük bárki.

Elkezdtük a testmozgást is beiktatni a mindennapjainkba: szerdánként
és vasárnaponként az algyôi iskola
mögötti szabadtéri „játszótérre” járunk közösen, akár esik, akár fúj.
Mert remek program csoportosan
végigcsinálni a „kínzóeszközökön”
a testmozgást, remek hangulatban,
társaságban, jókat nevetve, hisz egy
a célunk: testsúlyt csökkenteni, egészséges ételeket enni, és mozogni!
Várunk továbbra is bárkit az Egyesületünkbe, aki 5 kilótól, vagy akár
25 kilótól szeretne megszabadulni,
egymás között nincs versengés, aki
új, és nem a kezdetektôl jár, tapasztalhatta, hogy segítünk, közösen
bíztatjuk és szeretettel fogadjuk, aki
csatlakozik!
A nyári szünetben tervezzük
a 7–14 éves korosztályú, algyôi
gyermekek részére tábor szervezését, mert a laktóz-, vagy a gluténér-

zékeny, vagy túlsúlyos gyerekeket
szeretnénk megtanítani a helyes
táplálkozásra, a kalória számolásra,
arra, hogy nemcsak chips-szel, vagy
üdítôvel lehet jóllakni. Ezzel segíteni szeretnénk a duci gyerekeket
abban, hogy felnôtt korukban ne
küzdjenek a duciság következményeként fellépô betegségekkel.
Várunk tehát továbbra is minden
olyan algyôit, aki szeretne csinosabb lenni, és fôleg egészségesebb!
Itt nincs kötelezô dolog, mindenki önmaga dönti el, hogy milyen
módszert választ, semmiféle kizáró
ok nincs ahhoz, hogy az Egyesület
tagjává váljon, a mozgásban, az ös�szejöveteleken részt vegyen!
Azt gondolom, a fent leírt eredményeink magukért beszélnek, és hig�gyék el: LEHET KÖNNYEBBEN!
Landler Ibolya
Lehet Könnyebben Egyesület
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Pályázatok az Ezerjófû Egyesület tavaszi ünnepi nyílt napjára
Az Ezerjófû Egyesület ez év május
23-án, szombaton rendezi meg
tavaszi, kert és házavató ünnepséggel összekötött nyílt napját. Ez
alkalomból gazdag, a kisgyermekes családoknak is érdekes programokat szerveznek játékokkal,
vetélkedôkkel, színpadi produkciókkal.
A komolyabb témák után érdeklôdôk országos hírû elôadóktól
hallgathatnak elôadásokat a népi
és természetgyógyászat, valamint
gyógynövénytermesztés és feldolgozás tárgykörökben. Lehet kóstolni és vásárolni gyógynövényekkel készített ételeket, italokat,
a felnôtteknek gyógynövényes
söröket és pálinkákat és lesz
gyógynövény alapú termékek vására is.
Az Egyesület a nyílt nap kapcsán az alábbi három pályázatot
hirdeti meg, mely pályázatok
eredményhirdetése és díjkiosztása
a rendezvény egyik programja

lesz. A díjak értékes tárgyjutalmak
lesznek minden kategóriában
az elsô három helyezettnek,
a többi résztvevô között kisebb
jutalmakat sorsolunk ki.
GYÓGY- ÉS FÛSZERNÖVÉNY
ÁGYAS PÁLINKA PÁLYÁZAT
A Hungarikum címmel büszkélkedô pálinka Algyôn sem ritka
jelenség. Sokan fôznek, fôzetnek
maguknak különbözô gyümölcsökbôl jófajta „szíverôsítôt”. A pálinka gyümölcs ágyra való felöntése
és érlelése is közismert, de a fûszer
és gyógynövény ágyak alkalmazása kezd feledésbe merülni, pedig
eleink népi gyógyászatának elterjedt módszere volt a begyûjtött
gyógynövények ilyen módon történô tartósítása.
A pályázat célja: A gyógynövényágyas pálinka készítés hagyományainak felelevenítése.
A nevezés feltételei: A pályázaton nevezhet bárki saját készítésû

gyógynövényágyas pálinkával. Az a
pálinkaágy minôsül gyógynövényágyasnak, melynek jellemzôen
az ágyban lévô gyógyhatású fûszer
és gyógynövény határozza meg
karakterét. A beadott pálinka
minta mennyisége min. 2 dl, légmentesen zárt üveg, vagy mûanyag
palackban. A palackot fel kell címkézni, melyen fel kell tüntetni a pálinka megnevezését, a használt ágy
jellemzô alkotóelemeinek felsorolását, a felöntô pálinka megnevezését, alkohol fokát, és a beadó
személy azonosító jelszavát. A palackhoz mellékelni kell a beadó
személy nevét és lakcímét egy lezárt borítékban, melyre nyomtatott
nagy betûkkel rá kell írni a palackon is feltüntetett azonosító jelszavat.
A minták beérkezési határideje:
2015. május 20.
A mintákat személyesen kell leadni, Berek Ágotával történt telefonegyeztetés szerint. Mobil:
+ 36306053978
RAJZPÁLYÁZAT: „A KEDVENC GYÓGYNÖVÉNYEM”
Az Egyesület eddigi tevékenysége
során nagy figyelmet fordított
a gyermekek egészségnevelésére.
Fontos, hogy a lehetô legtöbb
gyermeknél tudatosuljon, hogy
saját maga is sokat tehet egészsége megôrzéséért. Ebben nagyon
könnyen elsajátítható módszerek,
és a környezetében, a természetben megtalálható növények is tudják ôt segíteni.
A pályázat célja: A gyerekek
megmutassák rajzaikban a gyógynövények sokoldalúságát, hasznosságát.
A nevezés feltételei: A rajzpályázaton nevezhet minden gyerek,
4 éves kortól. Felsô korhatár: aki
ez évben tölti be 14. életévét még
részt vehet a versenyben. Maximum egy kép adható be a pályázatra. Az alkotások elkészítésénél
nincs technikai megkötés, bármilyen eszköz vagy eljárás használható. A rajz tartalma azonban
az egészségmegôrzésrôl, ezen
belül is a gyógynövények alkalmazásának változatosságáról szóljon.
A képeket A4-es méretû papíron,
rajzlapon (álló vagy fekvô formá-

tumban), keretezés, összehajtás
vagy törés nélkül várjuk. A kép
hátuljára kérjük mindenképpen
olvasható, nyomtatott nagybetûkkel feltüntetni: az alkotó tanuló
nevét, életkorát, az alkotás címét
(szabadon kiegészíthetô akár
rövid, 1–2 mondatos leírással is).
Az alkotások beérkezési határideje: 2015. május 20.
Az alkotásokat személyesen kell
leadni, Berek Ágotával történt
telefonegyeztetés szerint. Mobil:
+ 36306053978
IRODALMI PÁLYÁZAT:
„ÔRÍZZÜK MEG ÔSEINK
TUDÁSÁT”
Szinte minden szûkebb és tágabb
családban van még olyan ismeret,
eszköz, amit anno, mint népi
gyógymódot, módszert alkalmaztak, és még ôrzi a családi emlékezet. Kár lenne ezen ismereteket
hagyni feledésbe veszni. Minden
családban vagy szûkebb lakókörnyezetünkben, van valaki, aki
tudja és ôrzi még ezt az ôsi tudományt..
A pályázat célja: A pályázat célja,
hogy az irodalom eszközével mutassák be a pályázók azokat a népi
vagy természetgyógyászati módszereket, melyeket a családban ma
is alkalmaznak, vagy alkalmaztak
korábban.
A nevezés feltételei: Az irodalmi
pályázaton nevezhet mindenki,
aki ez évben tölti be 10. életévét,
felsô korhatár nincs. Maximum
egy írással. Nincs mûfaji megkötés,
bármilyen próza, vagy vers alkalmas a nevezésre. Az írásokat A4
formátumú lapon, maximum négy
egész oldal terjedelemben kell
rögzíteni. Beadni az írás nyomtatott változatát kell, melyen fel kell
tüntetni a nevezô alkotó jelszavát.
A nyomtatott változathoz mellékelni kell az alkotó nevét és lakcímét egy lezárt borítékban, melyre nyomtatott nagy betûkkel rá
kell írni a lapon is feltüntetett
azonosító jelszavat.
Az alkotások beérkezési határideje: 2015. május 20.
Az alkotásokat személyesen kell
leadni, Berek Ágotával történt
telefonegyeztetés szerint. Mobil:
+ 36306053978
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A hónap gyógynövénye: a Fekete bodza
Sambucus nigra

Népies neve: bocfa, csete, fái
bodza, fekete bodza
A tavasz hamarosan a bodza virágait is elôcsalja. Környékünkön
nem gond bodzavirágot gyûjteni,

hiszen a kertekben, utak mentén,
cserjésekben, mindenütt elterjedt.
Fôként bokorként ismerjük, de 2
- 3 méter magas fává is megnôhet.
A bodzához a régmúlt idôkben
sok legenda kötôdött. Az angolszász világban hitték, hogy a bodzafa az erdô lelke, s a bodzaligetekben lejtenek táncot az erdô
tündérei. Jól bántak a bodzával,
úgy vélték, hogy megvédi mindazokat, akik gondozzák. Gyakran
ültették a ház közelébe, és manapság is sok kertben megtalálható.
A magyar népgyógyászatban
a kamilla mellett a leggyakrabban
használt gyógynövény. Minden

részét használták gyógyításra: virágát, termését, levelét, kérgét és
gyökerét.
Manapság májusban a virágait
gyûjtjük, augusztus-szeptemberben pedig a sötétlila színû bogyóit.
Erôs illatú apró virágait, melyek lapos nagy álernyôt alkotnak,
rövid kocsányon kell levágni, vékonyan kiteríteni, hogy minél
gyorsabban megszáradjon, különben bebarnul. A gyors száradás
érdekében napra is tehetjük.
A bodzavirágot meghûléses megbetegedések, hurut esetén, izzasztószerként és immunrendszeri serkentôként használhatjuk. Hársfavirággal
keverve, izzasztószerként lázcsillapításra is alkalmas.
Megfázás, láz esetén napi 2–3
csészével ihatunk belôle, amilyen
forrón csak lehetséges. Még hatékonyabb, ha forró bodzás lábfürdôt veszünk miközben a forró
teakeveréket kortyolgatjuk, majd
azonnal ágyba bújunk. Ilyen
módon kiizzadjuk a betegséget,
azaz méregtelenítjük szervezetünket, meggyorsítjuk a gyógyulást.
Enyhe vízhajtó, vesetisztító, vértisztító hatású.
A bogyókból készített savanyú
lekvár kiváló hashajtó, vizelethaj-

tó. A bogyót mindig csak értetten
együk, mert az éretlen gyümölcs
mérgezô. Különösen arra kell vigyázni, hogy a gyerekek ne egyenek éretlen bodzabogyót.
A bodza konyhai felhasználása
két részre bontható. Egyrészt a virágzat feldolgozására, másrészt
a bogyók hasznosítására. A virágzatot a leggyakrabban szörpök
készítéséhez használják, de bodzapezsgô is lehet belôle. A bodzaszörpbôl készíthetünk fagylaltot,
ízesíthetünk vele különféle krémeket, töltelékeket, de magát
a bodzavirágot is adhatjuk a tésztákhoz, fagylalt alaphoz. A friss
virágzatot sûrû palacsintatésztába

fogatva ki is süthetjük. A szárított
virágzatból teát készíthetünk, illetve felhasználhatjuk süteményekhez, krémekhez is.
Bodzabogyóból készíthetünk
mártásokat, lekvárt, szörpöt, szirupot, bort vagy akár likôrt is.
A friss gyümölcsöt felhasználhatjuk fagylaltok, krémek készítésére,
vagy tehetjük gyümölcssalátába,
süteményekbe is. A szárított bogyókból nagyon finom teát fôzhetünk.
JÓ EGÉSZSÉGET!
Berek Ágota
Fitoterapeuta és reflexológus
természetgyógyász

Algyô akkor és most
A századforduló után még sûrû volt
a kompközlekedés a Tiszán Algyônél.
A Tisza az algyôi komppal, 1910.

(Az eredeti képet Oláh Ernô küldte
be.) A jelenkori fotó Papp Dániel
felvétele.További archív algyôi

fotót találhat képadatbázisunkban
és helytörténeti gyûjteményünkben a www.algyokultura.hu web-

oldalon. Várjuk szerkesztôségünkbe a hasonló értékes algyôi
felvételeket!
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Falunap a barátság jegyében
(Folytatás az 1. oldalról)
A civil szervezetek és baráti társaságok fôzôversenye az egyik legnépszerûbb attrakció az algyôi falunapokon. A lehetséges 50 pontból

a legfinomabb étek 48, míg a legkevésbé ízletes 20 pontot kapott a
zsûritôl. A Pásztor pörkölttel Csókási Ferenc és társa nyert díjat és
ajándékot. A grillezô bajnok, Kószó
Tibor és barátai aranyérmet nyertek.

2015. május • Hírmondó

Algyô legidôsebb lakója a 101 éves Tóth János
A Vitézi Rend utolsó szemtanúja,
az algyôiek közismert vôfélye Tóth
János, akit 2015. április 13-án 101.
születésnapja alkalmából keresett
föl Molnár Áron polgármester és
Gubacsi Enikô alpolgármester.
Algyô két vezetôje az önkormányzata üdvözletét és köszöntôjét tolmácsolta és ajándékait adta át a
nagyközség 101 éves polgárának.
„Könyvbôl tanultam a vôfélykedést” – árulta el nevetve János
bácsi. A lakodalmi szokásokra és
a mulatságos történetekre ugyanolyan jól emlékszik Algyô legidô-

sebb lakója, mint a gyermekkori
teljhordással járó hosszú gyaloglásra a városig. De a Tiszán túli
területek vitézi telkeinek históriájáról, vagy a vasutas szolgálat
szépségirôl, sôt: a kukoricacsuhéból készített táskák fortélyairól,
vagy a családfa ágacskáiról is képes
kedélyesen mesélni. Tóth János
szerint a hosszú élet titka a munka
és a gyaloglás, vagy az a sok rigmusba szôtt szép szó, amit a lagzikban annyiszor elismételt, hogy
végül reá is bôségesen visszahullott
a másoknak kívánt boldogságból.

A különdíj a Székelyföld Baráti Kör töltött káposztája, ami után desszertként lekváros
vagy mákos puliszkát kínáltak az algyôi Falunapokon.

A 95 éves Gercsó Györgyöt köszöntötték

Óriási sikert aratott az algyôi Zsibongó Néptáncegyüttes mûsora. Két fellépés között a
citerás Fodor Lászlónak még véradásra is jutott ideje. Az algyôi zenész szülei nyomdokain haladva immár 42. alkalommal segített embertársainak véradással. Az algyôi falunapokon körülbelül 40 jelentkezô közül 32 véradónak köszönhettük a segítséget.

Az idei algyôi falunapokon a Faluház szabadtéri színpadán változatos program – például gyermekmûsor, tánc- és sportbemutatók, „Jó ebédhez szól a nóta!”, koncert és
utcabál - várta a hálás közönséget.
Fotók: Újszászi Ilona

A Don-kanyarnál is harcolt a hazájáért az 1920. március 27-én
született Gercsó György, akit a
miniszterelnök, Orbán Viktor Emléklappal is köszöntött 95. születésnapja alkalmából. A jeles évfordulón Algyô Nagyközség
Önkormányzata nevében a polgármester, Molnár Áron is felkereste
a Gercsó családot.

Filmszerûen, élénk képeket képzeletünk elé idézve mesélte emberpróbáló háborús élményeit a sok évi
fogságból szabadult, majd saját családot alapító, tisztességben megôszült
Gercsó György. A nagyapa és dédapa
történeteit kicsi és nagy egyaránt figyelemmel hallgatta a szépkorú családfô tiszteletére meglepetésként
szervezett családi összejövetelen is…
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Kerekasztal beszélgetés
Április 15.-én szerdán kötetlen
Kerekasztal beszélgetésre várta
a falu lakosságát a polgármester.
Két fô téma került megvitatásra,
az elsô a hulladékszállítással kapcsolatos változások. A másik:
a 2015. évi fejlesztések.

Meghívott vendégként Fekete
Istvánné, a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettese elmondta, hogy
2015 júliusától bevezetésre kerül
az ingatlanok elôli szelektív hulladékszállítás. Ennek fô oka, hogy
csökkenteni lehessen a kukákba
kihelyezett kommunális hulladék
mennyiségét. A változások bevezetésével a komposztálható hulladékot már nem lesz lehetôség
kihelyezni a kukákba. A lakosság
minden részletre kiterjedô tájékoztatást fog kapni a hulladékszállítással kapcsolatos változtatásokról – mondta az igazgató.
Elhangzott továbbá, hogy a cég
a felhalmozódott kintlévôségek
kezelésére jogászt alkalmaz, aki
segítséget nyújt a lakosoknak a tartozások mielôbbi rendezésében.
Egyik ilyen lehetôség a tartozások
ütemezése, a másik a részletfizetés.

Kérdésre válaszolva igazgatóhelyettes asszony elmondta, hogy
a kihelyezett szelektív hulladékot
valóban egy autóval gyûjtik össze
a településen, de az elszállítás után
ezt szétválogatásra kerül.
Lakossági kérdésként felmerült
továbbá, hogy ettôl az évtôl miért
nem lehet a szemétszállítási díjat
éves rendszerben megfizetni?
Megtudtuk, hogy ezt a lehetôséget
ettôl az évtôl a törvény nem engedi, ezért nincs r lehetôség.
A beszélgetés második részében
Molnár Áron Polgármester a 2015.
évi fejlesztésekrôl tájékoztatta
a megjelenteket.
Az elôzô Kerekasztal beszélgetésen felmerült kérdésekre a Polgármester megnyugtató válaszokat
adott. A gyalogjárdára belógó ágak
okozta problémák megszüntetésére a Gyeviép Nonprofit Kft tavasszal karbantartási munkákat
végez. Emellett továbbra is kérik
a lakosság segítségét, a járdákra
benyúló és ezzel a közlekedést akadályozó ágak levágásában.
A Téglás utcai lakosok megerôsítették, hogy az intézkedéseknek köszönhetôen a Prímagázhoz
érkezô kamionok forgalma jelentôsen csökkent, a jármûvek útvonalának változása miatt.
Polgármester Úr jó hírként közölte, hogy a 47. számú fôút mellett Algyô közigazgatási határáig
– a „Kastélyig” – biztosan meg
fog épülni a régóta várt kerékpárút.
A már folyamatban lévô fejlesztések tekintetében elhangzott,
hogy a Szivárvány Óvoda ovi foci
pályával fog gazdagodni, a gyerekek legnagyobb örömére. A be-

ruházás várható összköltsége 9,5
millió forint lesz, melybôl 70%
a pályázati támogatás. Szintén pályázati forrásból valósul meg
az Fehér Ignác Általános Iskola és
a Faluház napelemes rendszerének kiépítése. Ez a beruházás 93%os támogatottság mellet, 50 millió
forintba fog kerülni.
A még nem nyert pályázatokról
is kaphattak tájékoztatást a megjelentek. Ebbôl talán a legfontosabb
a település közvilágítási rendszerének modernizálására, a meglévô
lámpatestek modern, energiatakarékos led-es világítótestekre történô cseréje. Ez összesen 742 db
lámpatest cseréjét fogja jelenteni.
A beruházás összköltsége 114 millió Ft, melyet 85 %-ban támogat
a pályázat.

Elhangzottak azok a fejlesztési
célok is, melyeket a képviselô testület még nem tárgyalt, de megvalósításukkal nagyban javulna
az itt élôk komfortérzete. Ilyenek
például, a tervezett fásítási program, a temetô fejlesztése, a belterületi veszélyes közlekedési
csomópontok felülvizsgálata, a Levendula Hotelhez vezetô út, és
parkolók kialakítása. A Téglás
utcai körforgalomnál kerékpártároló kialakítása, a Tiszai szabad
strand területén közösségi tér kialakítása. A kisközök fejlesztése,
közvilágítás és járdaépítés. A közvilágítás bôvítés az Egri, a Görbe,
a Szeder, a Tüzér utcában, valamint a Vámos Cukrászdánál.
A Tisza hasznosítása – ALTER
egyesület által kidolgozott tanul-

A beszélgetés végéhez közeledve Polgármester Úr felsorolta azokat a 2015. évi fejlesztéseket, amelyeket a képviselô testület már
elfogadott, így ezek a tételek,
az adott összegekkel már szerepelnek a költségvetésben.
A járdaépítésre további 30 m Ft,
az utcák aszfaltozására 50 m Ft,
a Szüret utca végén csatornaépítésre 7,7 m Ft, a Borbála Gyógyfürdô szauna világának kialakítására további 10 millió forintot
különített el a testület, melynek
keretében új gôzkabinnal és kültéri szauna is bôvül az igénybe
vehetô szolgáltatások köre.
A csapadékvíz elvezetô rendszer
karbantartásának gördülékenyebbé tételéhez a Gyeviép Nonprofit
Kft. beszerzett egy olyan kotrógépet, mellyel a szûk utcákban is
biztonságosan tudják ellátni a karbantartási feladatkat-

mány alapján – az anyag elérhetô
a település honlapján –, és végezetül, de nem utolsó sorban
a meglévô utcanév táblák, tájékoztató táblák felújítása, esetenkénti
pótlása.
A két és fél órás Kerekasztal
beszélgetés folyamán mindenki
feltehette kérdéseit, melyek megválaszolásra kerültek, vagy ígéretek hangzottak el a konkrét problémák kivizsgálására, kezelésére.
A beszélgetés végén Polgármester
Úr megköszönte a vendégek részvételét, és invitált mindenkit a következô Kerekasztal beszélgetésre,
mely elôre láthatóan két hónap
múlva kerül megrendezésre.
(Az összes fotó elérhetô a www.
algyokultura.hu weboldalon.)
Kovács László
Sajtóreferens
Fényképezte: Papp Dániel
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Helytörténeti rovat a Hírmondóban
Ebben a számban témánk az Algyôi Rezesbanda.
Az 1900-as évek elejétôl alakultak
zenekarok a faluban. A hangszer
használatát Fehér Ignác és az általa
Algyôre kijáró, valamint helyi tanárok tanították. Késôbb már 2–3 zenekar is alakult. Ezek a Népházban
léptek fel, itt volt ugyanis szórakozási lehetôség. Ezen kívül a nagyobb
kocsmákban – mint a Salamon és
a Perecz kocsma –, valamint családi
események alkalmával is ôk biztosították a zenét. A kisebb kocsmák,
mint például a Csárda, a Török Kocsma, a Szép Asszony kocsma tulajdonosai a vendégeik részére legalább
hétvégente zenekart rendelt. Ezek
2–3 személybôl álló vonósok és harmonikás formációk voltak.
A rézfúvósok a falu ünnepein
kora reggel ébresztôt játszottak
a fôutcán végig haladva vagy mûsort adtak, amelyhez a falu hangszeren játszó elöljárói is csatlakoztak. Lakodalmakban is 4–6 fôs
zenekar kísérte a násznépet, tanyai
lakodalom esetén lovas kocsin vonulva. A zenekarnak vizsgával és

engedéllyel kellett rendelkeznie.
Természetesen volt olyan zenész
is, aki hallás után tanult meg valamilyen hangszeren zenélni.
A zenekari próbákat valamelyik
tag otthonában végezték. A régi,
vert falú, alacsony belmagasságú,
villany nélküli lakásokban nagy
volt a hangerô, még a petróleum
lámpa is táncra kelt a lángjaival
együtt. A zenekarok tagjai, jellemzôen, két hangszeren játszottak,
fôleg vonóson és fúvós hangszeren.
Ha a zenekari tagok közül meghalt
valaki, a csapat tagjai zeneszóval
búcsúztatták a ravatalnál.
A tagok idônként átmentek
másik csapathoz, de ez csak alkalomszerû volt, viszont gyakran más
falvakban is vállaltak lakodalmakat
az algyôi zenekarok, például Tápén,
Kübekházán, vagy Klárafalván.
A Népházban és a nagyobb kocsmákban hétvégi bálokat rendeztek, ahol jellemzôen csak algyôi
fiúk és lányok vettek részt szülô
vagy valamilyen hozzátartozó kíséretében. Idegen fiú megjelenése esetén harcra keltek egymással.

Horváth Ferenc, tanító; Várkonyi László, tanító; Elekes Gyula, kovács; Gonda András;
Török Mihály; ismeretlen; Mihályfy Lajos, jegyzô; Süli Mihály; Kovács József, iskolaszolga; Dezsõ Sándor; Gercsó Gergely; Herke József; Kovács György; Papp János;
Kovács Mihály; Bakos István; Ökrös Mihály

A kép az Ady Endre Mûvelôdési Ház nagytermében készült az 1940-es években.

Ha a régi anyakönyveket megnézzük, csak ritkán találunk algyôi
és tápéi vagy más településrôl származó házasfeleket. Ezért is mondható, hogy Algyôn – mint más kis
településen – sok rokoni szál köti
össze a lakosokat, vagyis szinte
mindenki rokona mindenkinek.
A vonós vagy húros zenekarok
prímásból, kontrásból, nagybôgôsbôl, cimbalmosból és klarinétosból álltak, majd késôbb csatlakozott tangóharmonikás és/vagy
szaxofonos is. A rézfúvósok pedig
trombitásból, harsonásból, tubásból, pikkolósból, klarinétosból,
dobosból és késôbb szaxofonosból
vagy tangóharmonikásból álltak.
Repertoárjuk a népdalokból, a keringôkbôl és indulókból állt össze.
Az 1940-es évektôl természetesen
követték a divatot és slágerek is
bekerültek a mûsorukba.
A citeráról sem kell megfeledkezni, mivel Algyôn is a kisebb családi
összejöveteleken önállóan szereplô
hangszer volt, vagy a községi ünnepeken citerazenekarként nyújtottak
énekkel kísért mûsort. A zenekarok
a községi ünnepeken ingyen játszot-

tak, felajánlásként. A Népházban és
a kocsmákban – ahol táncterem is
volt – a kocsmáros fizetett, hasonlóan a lakodalmakhoz, ahol fogadott
díjuk volt. A násznép kérésére elhangozott nótáért fizettek a zenekarnak, késôbb a tagok szétosztották
a jövedelmüket. A hétvégi kocsmai
zenélésért is a kocsmáros fizetett,
de a vendégek is adtak a zenészeknek borravalót. Jellemzôen ez volt
a családfô mellékes keresete, mert
mindenkinek volt valami fôállása,
jellemzôen kubikos, napszámos, asztalos, cipész vagy vasutas.
Várjuk azon családok fotóit, akik
a témával kapcsolatban fényképeket ôriznek! Kérjük, juttassák el
a Könyvtárba, ahol azonnal beszkenneljük és visszaadjuk a fényképeket. A képek Algyô Helytörténeti Adatbázisába kerülnek.
A fotók – több másikkal együtt
– megtekinthetôk az Algyôi Könyvtár virtuális kiállítótermében, a honlapunkon található helytörténeti
adatbázisban: www.algyokultura.hu
Gavallér Istvánné Piroska (Algyôi
Családkutató Klub) és Szabó Noémi
(Algyôi Könyvtár)

Az algyôi rezesbanda az 1940-es években a Népházban. A képen: ülnek: (balról jobbra) Papp
János, Dezsõ Sándor, ismeretlen, Borbély János, Kovács (Szõke) György, Török Mihály;
állnak: (balról jobbra) Huszka János, Kovács József, Borbély Károly, ismeretlen, ismeretlen,

A Népházban játszanak a zenészek egy bál alkalmával.
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Civil tükör

Kistérségi Nyugdíjas Találkozó a Faluházban
Több mint 40 éve a nyugdíjasklubok találkozóját rendre megrendezi az Algyôi Szôke Tisza
Nyugdíjasklub. Kellemes tavaszi
idôben érkeztek a klub meghívására az algyôi Faluházba 2015.
március 28-án a vendégek. Fiatalos izgalommal, nagy szeretettel
vártuk a nyugdíjasokat és a meghívott vendégeket.
Körünkben köszönthettem
az Életet az Éveknek Országos Szövetségének Csongrád megyei vezetôjét: Urbán Istvánnét is. Örömmel
köszönthettem Molnár Áron polgármester urat, és Dr Gubacsi Enikô
alpolgármestert asszonyt, az Algyôi
Faluház és Könyvtár vezetôjét: Bene
Zoltán igazgató urat. Megtisztelte
találkozónkat a martonosi polgármester, Horváth Gergely úr, aki mint
régi ismerôs üdvözölte a nyugdíjasokat. Köszöntöttem a tiszaszigeti
polgármestert, Ferenci Ferenc úrat,
aki olyan szeretettel fogadta az algyôi nyugdíjasokat tavaly nyáron,
amikor „Magyarország legmélyebb
pontján” jártunk Tiszaszigeten.
Meghívtuk Szerbiából a Martonosi,
Csongrád megyébôl a Sándorfalvi,
a Petôfi-telepi, a Röszkei, a Mihályteleki, a Tiszaszigeti, és a Domaszéki Nyugdíjasklubok tagjait. Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub
tagjaival együtt több mint 200-an
ünnepeltük, hogy 42 évesek lettünk.
A hagyományainkhoz híven szépen díszített asztallal, és azon
finom vendégváró kaláccsal, saját
készítésû sós és édes süteményekkel vártuk vendégeinket.
Miután köszöntöttem a vendégeket, beszéltem a klubban történt
eseményekrôl, tervekrôl, az összefogás fontosságáról. Apró örömök

töltik ki az idôs, magányosan élô
emberek életét. Nagyon jó érezni,
hogy hasznos tagjai vagyunk
a klubnak, egy számunkra oly fontos közösségnek.
Molnár Áron polgármester úr ünnepi beszédében szólt az idôsek
megbecsülésérôl és támogatásáról,
és arról, hogy fontos szerepet töltenek be a közösségi életben Algyôn.
Az ünnepünket az tette teljessé,
hogy köszönthettük azokat a klubtársainkat, akik az idén ünneplik
a 80-adik születésnapjukat. Ebbôl
az alkalomból köszöntöttük a színpadon: Hegedûsné Vári Máriát,
Szabó Sándornét Rozikát, Karsai
Lászlót, Király Andrást és Süli Istvánt. Gratulálunk, jó egészséget
és hosszú, boldog életet kívánunk
a nyugdíjasklub minden tagja nevében. Isten éltessen sokáig minden ünnepeltet!
Megragadom az alkalmat, és
köszönetet mondok a polgármester úrnak, az alpolgármester as�szonynak, a képviselôknek, hogy
kezdeményezésünket támogatták,
felkarolták, és anyagilag és erkölcsileg is segítették. Ugyancsak köszönöm a Faluház remek hozzáállását, a Könyvtár és a Civil
szervezetek segítségét.
A szórakoztató mûsort a Búzavirág asszonykórus nyitotta meg.
A mûsort a meghívott klubok különbözô produkciói: népdalok,
versek, táncok és humoros elôadások tették élvezetessé. A Szentmihályteleki „táncos lányok” most
is szenzációs produkcióval lepték
meg a közönséget.
A finom és bôséges ebédet a Halászcsárda és a Sziget Vendéglô
készítette mindenki örömére.

A Vámos Cukrászda feketeerdô
tortája tovább fokozta a kulináris
élvezeteket. Az ebédet finom kávéval zártuk, amit most is Búsné

13

TÁJÉKOZTATÓ TAVASZI
LOMTALANÍTÁSRÓL
A CSONGRÁD MEGYEI
TELEPÜLÉSTOSZTASÁGI KFT.
ÉRTESÍTI ALGYÔ
LAKOSÁGÁT, HOGY

2015. MÁJUS 16-ÁN,
SZOMBATON
LOMTALANÍTÁST VÉGEZ
A KÖZSÉG BELTERÜLETÉN

Irénke fôzött, köszönet érte. A bôséges ebéd után következett a zene
és a tánc. Öröm volt látni a felszabadultan „rokizó” nagyikat.
Természetesen a tombola-sorsolás sem maradt el, mert a nyerés
reménye, öröme éltet és izgalomban tart mindenkit. Hála a támogatóknak, sokan tartoztak a szerencsés nyertesek közé.
Köszönöm a sok-sok fénykép
készítését Papp Dánielnek. Köszönet az adományozóknak. Molnár
Áron, Dr Gubacsi Enikô, Kiss Mihályné, Fazekas Etelka, Bús Edéné, Bakos
Mártonné, Süli Istvánné, Szabó Sándorné, Szabó Imréné, Vidács Jánosné
Piroska, Kneip Ferenc, Terhes Lászlóné, Terhes Sándorné, Hegedûsné
Vári Mária, Vidács Jánosné Ibolya,
Maszlag Józsefné, Molnár Jánosné,
Portörô Lajosné, Dr Nagy Miklósné,
Hetényi Imréné, Kiss Mihályné, Kuk
Istvánné, Süli Szilveszterné, Kunszabó Jánosné, Kovács Gézáné, Varga
Sándorné, Rudolf Jánosné, Mészáros
Sándorné, Süli Istvánné Erzsike, Pósa
Sándorné, Szekeres Katalin, Török
Mihályné, Szabó Imre támogatásával
elôsegítette rendezvényünk sikeres
lebonyolítását.
Köszönöm az algyôi nyugdíjasklub minden segítô tagjának
a munkáját, önzetlen segítségét,
és mindazoknak, akik közremûködtek abban, hogy valamennyien
jól érezhettük magunkat!
Kneip Ferencné elnök

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési
napon legkésôbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy
az a közlekedést ne akadályozza.
A gyûjtés szelektív ódon történik, ezért
lehetôség szerint kérjük a papír, a mûanyag, a fém, illetve a vegyes lom
hulladékot elkülönítve elôkészíteni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál, (pl. nagyobb méretû berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és
készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg, stb.). A késôbb kihelyezett hulladékok, valamint az építési törmelékek, komposztálható hulladékok,
állati trágyák, veszélyesnek minôsülô
hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, autógumik) elszállítása nem
áll módunkban.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a (06-62) 425-231-es telefonszámon kérhetô, illetve Budai Zoltán
06 30/563-1511-es telefonszámon
CSONGRÁD MEGYEI
TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT.

1%
Kedves Támogatóink, Algyôiek!
A 2015-ös évben is várjuk és megköszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné az egyesület elnöke
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Hirdetések

Vasárnap is NYITVA TART az

ARI MARKET!

Várárhelyi u. 32. szám alatt
várjuk kedves vásárlóinkat
minden nap friss kenyérrel,
pékáruval!
Nyitva tartás: minden nap
reggel 6 órától 19 óráig!

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

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

HÓVIRÁG
VIRÁGÜZLET

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

2015. május • Hírmondó

BÉRLETÁRUSÍTÁS
A FALUHÁZBAN
Május 4–5. (hétfő–kedd)
9–17 óra a Faluház földszinti kistermében.
Június 2., 3., 4. (kedd, szerda, csütörtök)
9–17 óra között a Faluház földszinti kistermében.

„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

2015. május • Hírmondó

Hirdetések

Ha megkapta bankjától a deviza hitelének forintosításáról
szóló elszámolást, valamint az új forintosított hitelének paramétereit, gondoljon a jövőre.
Kérjen ajánlatot a PARTISCUM XI Takarékszövetkezettől is
annak érdekében, hogy még kedvezőbb forint hitellel tudja
a megmaradt hitelét törleszteni.
Ha a fennmaradó hitele 2 és 30 mFt között van és a futamidő
36 és 300 hónap között mindenképpen keressen meg minket.
Meglévő hitelét kiváltjuk a 3 havi BUBOR + 2,5–3,75 % között kamat felár mellett. Jelenleg 4,4–5,65 % ügyleti kamat
(THM: 4,65 – 5,98) lakáscélú hiteleknél és (THM.: 5,71%–
7,05 %) szabad felhasználású jelzálog hiteleknél!
A Takarékszövetkezet az alábbi induló díjak megfizetését
vállalja az ügyfél helyett 2015. április 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig:
• értékbecslés díja 1 ingatlanra vonatkozóan,
• 
egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat
közokiratba foglalásának közjegyzői díja 20 000 Ft-os ös�szeghatárig,
• tulajdoni lapok költsége 1 ingatlanra vonatkozóan.
Számoljon velünk és keressen meg minket. Az alábbi honlapokon további információk állnak rendelkezésére:
www.takarekoskivalto.hu
www.partiscumtakarek.hu
A Takarék Kiváltó hitel részletes feltételei megtalálhatóak
a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a kirendeltségeinkben és a honlapunkon érhet el. További részletes információkért forduljon munkatársainkhoz.
6750 Algyő, Búvár u. 2.
Tel./fax.:62/267-055
mobil:70/932-1900
algyo@partiscum.tksz.hu
A tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.
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Tisztelt
megrendelôim!
Cseppnyi Önbizalom Kontinencia
Betegedukációs Program
A Program háttere
Magyarországon a lakosság 6,5% küzd inkontinenciával, azonban többségük ellátatlan. A betegség nagyobb részben érinti a nőket, akiknél
jellemzően 35 év felett jelennek meg a problémák.

A Program célja
A projekt elsőszámú célja a nem ellátott inkontinens betegek felkutatása, feltérképezése a háziorvosi praxisokon keresztül, és a helyes otthoni ellátáshoz, segédeszközök felhasználásához szükséges tájékozottsági szint növelésében.
A program másodlagos célja, hogy segítsen a leginkább érintett csoportnak-a 45 év feletti nőknek- a megfelelő megoldást megtalálni.

Kikhez szólunk?
Elsősorban a 45–60 éves hölgyekhez.
A Programba bekapcsolódó algyői praxis:
Dr. Bakó Ildikó
h. k. p.: 8–12 • sz. cs.: 12–16
Tel.: 0630/6354717

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 megszûnése ellenére 2015.06.01-tôl továbbra is
folytatjuk tevékenységünket:
intézményeknek, vállalkozóknak elôzetes telefonos egyeztetéssel kiszállításos árurendelést biztosítunk!
Rendelés: 30/5920847

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

T E ME T Õ ME L L E T T I

Melinda
virágüzlet

várja régi és új vásárlóit!
Menyasszonyi, alkalmi csokrok, temetésre:
családi koszorúk, sírpárnák készítését vállalom.
Rendelést telefonon is felveszek.
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8–16 óráig;
szombaton és vasárnap 7–12 óráig.
Kovács Melinda • Tel.: + 36 70 / 61 62 055

2015. május • Hírmondó

Algyõi tükör
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Algyôi Teátrum
2015. május 15., péntek, 19 óra
– Best of L’ART POUR L’ART
A L’art pour L’art Társulat
elôadása
A Társulat ezzel a mûsorával a közönség 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 ország minden
szegletében foglalkozástól és kortól függetlenül, munkahelyeken
és otthonokban számtalan humort
értô és szeretô ember használja
az örökzöld L’art pour l’art szlogeneket, kifejezéseket és poénokat. Sokan nem is tudják az elmés
mondatok forrását…
E hórihorgas életmûbôl válogatott a Nagy Négyes: Dolák-Saly
Róbert, Laár András, Pethô Zsolt
és Szászi Móni.
Belépô: 2200 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 1600 Ft / fô
*

2015. június 5., péntek, 19 óra
– Márton László:
Lepkék a kalapon.
– rémbohózat –
A SZESZ – Szegedi Egyetemi
Színház elôadása
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 Csehov-komédia, egy melankolikus, érzelemdús, századfordulós vidéki társasági idill,
gazdag, magányos földbirtokosnôvel, egy Pestrôl idelátogató elszegényedett, dzsentri férjjel és
beteg feleségével, és a körülöttük
kavargó, szolgálatkész vidéki értelmiségiekkel: a német háziorvossal, a pappal, a néptanítóval
és annak szûzi tisztaságú leányával. 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. századvégi nyitókép ezt ígéri,
balsejtelmünk azonban fokozatosan kap erôre, miközben figuráink
életre kapnak, s késôbbi 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 mellékszálak is gyorsan
felzárkóznak. Lehetne hosszú,
hömpölygô, valódi érzelmektôl
fûtött, már-már szép ez a történet,
de az események felpörögnek és
a szereplôk hiába a századvég romantikus hôsei, hamar kiderül,
hogy érzelmeiknek csak nevetséges
karikatúrái 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
*

2015. június 12., péntek, 19 óra
– Szigligeti Ede: Liliomfi.
– vígjáték–
A Zenthe Ferenc Színház elôadása
A magyar színjátszás hôskorát
idézô történetben a vándorszínész

gyámleánya és a nevelônô nyaral.
Mariska és Liliomfi, az ünnepelt
színész (aki valójában Szilvay unokaöccse) minden elôítélet ellenére
egymásba szeretnek. Azt sem tudják, hogy a professzor már rég
egymásnak szánta ôket, bár találkozásukat nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon
fel a színészettel. A szerelmesek
bájosan csúffá teszik az ájtatos képmutatást, a mohóságot, a zsarnokoskodást, majd együtt kelnek útra
Thália szolgálóiként...
„Nem kell óriási meglepetésekre készülni. Lesz a darabban új is,
de maradunk a biztos vonalon. Ami
viszont újdonság lesz, az az elôadás
zenés mivolta, ugyanis nagyon kevesen mutatják be a Liliomfit zenével, énekekkel, holott Szigligeti
beleírt énekeket, dallamokat,
ahová azt képzelte el. Nagyon érdekes, izgalmas díszlet járul hozzá
az élményhez, amely segíteni fogja
a vidám, önfeledt játékot. Nem
akarunk mást, mint két és fél órán
át kikapcsolni mindenkit: jöjjön
el, tapsoljon, nevessen, érezze jól
magát. Csodálkozzon rá a közönség, hogy ez a zene, ami megszólalt
egy helyi zeneszerzô, Dr. Ferkó
Attila zongorájából pattant ki, hogy
helyi hangszerelô dolgozott rajta,
helyiek a koreográfusok, a csapat

korlatilag ez a darab teljes egészében 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
Gyuri, pincér a fogadóban
Máté Krisztián, Vastaps-díjas
Erzsi, Kányai lánya
Németh Anna
Kányai, fogadós
Albert Péter
Schwartz, fogadós Pestrôl
Erdélyi Gábor
Adolf, Schwartz fia
Farkas Zoltán
Szomszédasszony, Kányainál
P. Kerner Edit, Madách-díjas
Vendég, a fogadóban
Demus Péter
Rendezô:
Susán Ferenc, Vastaps-díjas
Belépô: 2000 Ft/fô, nyugdíjas,
diák: 1700 Ft/fô.

A megfejtéseket
a Hírmondó
e-mailszázaléka
címére, illetve
személyesen
trupp éppen Balatonfüredre
érkenyolcvan
nógrádi,
gya- a könyvtárba várjuk.
A helyes
között
az Algyôi Teátrum június 12-i elôadására (Szigligeti Ede: Liliomfi) sorsolunk ki belépôket!
zik,
ahol megfejtôk
is Szilvay
professzor
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Orvosi rendelési idôpontok

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

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!

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Május 4–8-ig 7:30-tól 12:00-ig
Május 11–15-ig 12:30-tól 16:30-ig
Május 18–22-ig 07:30-tól 12:00-ig
Május 26–29-ig 12:30-tól 16:30-ig
Június 1–5-ig 7:30-tól 12:00-ig
Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN:
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETÔSÉGE
Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666
A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja:
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,
Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)
RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107, 112.

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SÜRGÔSSÉGI
ORVOSI ÜGYELET

2015. május • Hírmondó

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

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

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

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM

MENTÔK: 104 • TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107
DR. MOLNÁR MÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos

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

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.

Telefon: 62/433-104

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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.

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

Május 5. (kedd) 8:30–9:30 óra

OKULÁR OPTIKA SZEMVIZSGÁLATA
a Faluház elôcsarnokában.

2015. május • Hírmondó

Elôrepillantó
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MEGHÍVÓ
Ökoiskola roadshow az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában
A rendezvény célja: Ökoiskolai programkóstoló. Elméleti és gyakorlati bemutatók pedagógusoknak és
diákoknak. Különböző iskolazöldítési praktikák ajánlása, kipróbálása.
Megvalósításban, környezeti nevelésünkben partnereink: Csemete Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár,
Algyői Ezerjófű Egyesület
Ideje: 2015. május 8. 9–13 óráig
Helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 6750 Algyő, Sport u. 5.
Program:
• Köszöntés
• Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SH4/5 kódszámú Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projekt bemutatása - OFI munkatársa
• Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola bemutatása - Iván Zsuzsanna intézményvezető
Az alábbi programokon a résztvevők forgószínpadszerűen vehetnek részt:
1. Megyei játékos természetismereti vetélkedő - az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Madarak és
fák napja alkalmából rendezi, alsó tagozatosoknak
2. Év élőlényei - Szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár állomása, Kosznai Norbert
3. Herman Ottó vándortanösvény bemutatója - Szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár
állomása, Illés Gábor
4. Erdei iskola, természetjárás. Kék túra, táborozás - Csemete Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület állomása, Tóth Gábor
5. Komposztálás - Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület állomása, Puczkó Éva
6. Energia park bemutatója - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjai
7. Témahetek, projektek az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában. Ötletadás. Szavazógépes játék Papp Leonóra, Koczka Ágnes, Iván Zsuzsanna
8. Algyői Ezerjófű Egyesület bemutató állomása
A program ideje alatt Bojtos Ferenc a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület mint Délalföldi Regionális Zöld Óvoda és Ökoiskola Forrásközpont irodavezetője az Ökoiskola cím pályázattal
kapcsolatban mentorálást tart.
Jelentkezni lehet: algvoiskola@gmail.com Érdeklődni lehet: Iván Zsuzsanna 06 20 2288163
Mindenkit szeretettel várunk!
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Mi? Hol? Mikor

CSA

LÁDI

GY

ERMEK – ÉS I

VÁSÁRNAPTÁR

FJÚSÁGI NAP

2015. május 31., vasárnap
Algyői Faluház, Búvár u. 5.

10.00

PEPE MANÓ bőröndmeséi

FIATAL BITANGOK Versenye
14-26 év közö� atalok jelentkezését várjuk
4 fős csapatokban az Algyői Faluházban személyesen,
vagy az info@algyofaluhaz.hu e-mail címen,
május 25-ig.
Algyői Kutyás Egyesület bemutatója

10.00 – 14.00

12.00
14.00
15.00
16.00
16:30
17.30

19.00

2015. május • Hírmondó

A BOJTORJÁN zenekar koncertje
Algyői atalok Streetghter show-ja
Fiatal Bitangok Versenyének eredményhirdetése

THE ROCKFORCE zenekar koncertje
Óriásbuborék ashmob, térzene
BRASS ON THE ROAD

HŐSÖK Live koncert

KIEGÉSZÍTŐ
programok:
10.00 – arcfestés
10.00 – szabadtéri könyvtár
10.00 – 12.00 Algyői Kutyás Egyesület:
interak�v kutyás foglalkozás
10.00 – 16.00 Folk játszóház
10.00 – 16.00 D2 stúdió
12.00 – 14.00 Slow mo�on video készítés
A programváltozás jogát fenntartjuk!

FIATAL BITANGOK VERSENYE
Az algyői Gyermek- és Ifjúsági Napon, május 31-én első alkalommal rendezzük meg a Fiatal Bitangok Verseny��������������������������������������
ét������������������������������������
. A vetélkedő népi játékokra, hagyományokra, vicces falusi szokásokra épül, amelyben megmutathatják a versenyzők, ki a legügyesebb és legokosabb leány és legény. 14 és 26 év közötti
fiatalok jelentkezését várjuk 4 fős csapatokban.
A beugró feladat a következő: a csapat minden tagja öltözzön be a vidéki
életre jellemző ruhákba, vagy népviseletbe, majd a csapatot a verseny kezdetekor egy rövid, verses köszöntő keretein belül mutassa be!
Jelentkezési határidő: május 25. A jelentkezéseket a info@algyofaluhaz.hu
címre várjuk. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a csapat nevét, a csapat
tagjainak nevét, életkorát és lakcímét, illetve a kapcsolattartó személy elérhetőségeit. Kérjük az e-mail tárgyánál a „Fiatal Bitangok Versenye” szöveget
feltüntetni. A verseny megfelelő számú csapat esetén kerül megszervezésre!
További információkat az Algyői Faluházban, az info@algyofaluhaz.hu
e-mail címen, illetve a +3662/517-172 telefonszámon kérhetnek. A verseny
kiemelt támogatója avi mákra.

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Május 6. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Május 11. (hétfô) 9–11:30 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Május 18. (hétfô) 9–11:30 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Május 21. (csütörtök) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Május 27. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
* * * * *

Június 3. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május 6. (szerda) 18 óra – Értékes Falu elôadás-sorozat a Faluház emeleti
klubtermében. 2. elôadás. Téma: a hungarikumok.
Május 8. (péntek) 18 óra – Algyôi Világjáró Klub a Földtani Védegylet közremûködésével.
Május 8. (péntek) 18 óra – Pósa klub a Faluház földszinti kistermében
Május 9. (szombat) 9 óra – Könyvtári Kávéház
Május 13. (szerda) 15 óra – A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi csoportjának találkozója a Faluház elôcsarnokában
Május 13. (szerda) 17 óra – Ifjúsági Stratégia Elôkészítô találkozó – a faluház
emeleti klubtermében.
Május 14. (csütörtök) 16 óra 30 perc – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek
a Faluházban. Részvétel: 300 Ft / fô.
Május 15. (péntek) 19 óra – Algyôi Teátrum: Best of L’art pour L’art Társulat.
Belépô: 2.200 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 1.600 Ft / fô.
Május 16. (szombat) 21 óra – Retro Party. Belépô: 500 Ft / fô, éjfél után: 1000 Ft /fô.
Május 18. (hétfô) 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében.
Május 21. (csütörtök) 17 óra – Kiállítás-megnyitó a Faluház Galériában.
Május 22. (péntek) 18 óra – Pósa klub a Faluház földszinti kistermében.
Május 23. (szombat) 9 óra – családi nap az EzerJó Házban az Ezerjófû Egyesület és a Faluház szervezésében.
Május 29. (péntek) 18 óra – Algyôi Világjáró Klub a Földtani Védegylet közremûködésével.
Május 31. (vasárnap) 9 óra – Hôsök Napja. Megemlékezés a Szent Anna-templom kertjében.
Május 31. (vasárnap) 10 óra – Családi Gyermek- és Ifjúsági Nap.
Június 4. (csütörtök) 16 óra 30 perc – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek
a Faluházban. Részvétel: 300 Ft / fô.

TISZTELT OLVASÓINK, TISZTELT HIRDETÔK!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Algyôi Hírmondóba két módon lehetséges bármilyen, megjelenésre szánt anyagot (hirdetést, cikket, közleményt,
olvasói levelet stb.) leadni: egyrészt az algyoihirmondo@gmail.com
e-mail-címen, másrészt az Algyôi Könyvtárban személyesen (Kastélykert
u. 63.). Az anyagok beérkezési határideje minden hónapban a lapzárta
napja, vagyis minden hó 21. napja. A Szerkesztôség csak az Hírmondó
e-mail-címére érkezô vagy a Könyvtárban a lapzártáig leadott anyagokért
tud felelôsséget vállalni. Megértésüket, együttmûködésüket köszönjük.
Algyôi Hírmondó szerkesztôsége

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.

