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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

Virágos Algyô
Minden algyôi nevében szeretnénk 
köszönetet mondani a Gyeviép 
Nkft. munkatársainak, akik hete-
ken át azon fáradoztak, hogy gyö-
nyörû virágok díszítsék szép fa-
lunkat. Biztatunk mindenkit, hogy 
tegyenek egy sétát vagy biciklizze-
nek egyet a szép Fô téren, vagy 
a Faluház körül, akár az Alkotóház 

mellett és csodálják meg a szép 
színekben pompázó tavaszi virág-
ágyásokat!

(A virágokról készült összes fotó 
elérhetô a www.algyokultura.hu 
weboldalon.)

Az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége
Fényképezte: Papp Dániel

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

április 24–26. között. Középpont-
ba került a barátság, a fehér asztal 
öröme és az egészséges életmód.

Folytatás a 10. oldalon!

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 világ-
napja alkalmából maguk ültették 
el az ajándékba kapott fát, Molnár 
Áron polgármester és Dr. Gubacsi 

Enikô alpolgármester, valamint 
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügy-
vezetôje jelenlétében. A polgár-
mester elmondása szerint táblát is 
kihelyeznek majd a fa mellé, em-
léket állítva az eseménynek. 

(Az összes fotó elérhetô a www.
algyokultura.hu oldalon a képek 
menüben.) Szabó Noémi

Fotó: Papp Dániel

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�

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
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Sikeres szemétszüretet szervezett  
az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület

A tavasz és a jó idô biztos jeleként 
Algyôn ismét szemétszüretet tar-
tottunk. 

A hagyomány teremtô kezde-
ményezést az Algyôi Faluvédô 
Polgárôr Egyesület tagjai szervezik 
minden évben. A település civil 
szervezeteinek tagjai, lelkes isko-
lások nevelôk és szülôk kíséreté-
ben és – az idén elôször – szegedi 
fiatalok is csatlakoztak a felhívá-
sunkhoz. Április 11-én 9 órakor 
volt a gyülekezô a Civil Szerveze-
tek Háza elôtt. Rövid „eligazítás” 
után, innen indultak útnak a cso-
portok 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 szorgosko-
dókra. Déli 12 órára minden sze-
metet sikerült zsákokba szedni, 
amit teherautóval a helyi szelektív 
hulladék gyûjtô udvarban, a ki-
jelölt konténerekbe helyeztünk el. 
A fáradt társaságot az új Levendu-
la Hotel konyhájában készült kol-

bászos paprikás krumplival, házi-
lag sütött palacsintával és hûs 
üdítôkkel vendégeltük meg. Kel-
lemesen elfáradva fogyasztottuk 
el a finom ebédet. Többen is úgy 
távoztak, hogy jövôre ismét sze-
retnének eljönni és részt venni 
településünk tisztaságának, kör-
nyezetünk tehermentesítésének 
a segítésében, hiszen közös célunk 
az élhetôbb környezet megterem-
tése. 

Egyesületünk tagjai is úgy érzik, 
sikeres volt ez a nap, és ezt a ha-
gyományt folytatni fogjuk. Kö-
szönjük mindenkinek a részvételt 
és a munkát! 

Külön köszönjük a GYEVIÉP 
Nonprofit Kft. dolgozóinak az ét-
kezéshez 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

Zöldüljön a Borbála!
Itt a tavasz, zöldell a természet, 
így szeretnénk ha a Borbála Für-
dôben is még több növény kapna 
helyet. Szeretettel várjuk a növény 
felajánlásokat, amelyekért el is 
megyünk. Minden növényt neve-
sítünk egy kis névtáblával, ha a fel-

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

55. házassági  
évforduló

Ács Lajosnak és Zombori Annának 
55. házassági évfordulójuk alkalmából 
szívbôl gratulálnak lányai, Anci és 
Márti, vejük, János, valamint uno-
káik, Tamás és Zsolt.

*  *  *  *  *

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:

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

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

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

Jó egészséget!

Azonnali belépéssel 
 felnőtt háziorvosi 

körzetbe 

NŐVÉRT  
KERESEK!

Telefon: 
 +36 30 / 63 818 63
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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 ke-
rült terítékre.

Algyô közbiztonságát évente leg-
alább egyszer nagyító alá teszi 
az önkormányzati képviselô-tes-
tület. 

Megerôsített  
rendôr járôrszolgálat

A szegedi rendôrkapitányság ve-
zetô-helyettese, Lázár Szvetozár 
megtisztelte jelenlétével az al-
gyôieket. Az Algyôt is magához 
vonzó Tarjánvárosi Rendôrôrs 
vezetôje, Bakai Krisztián is részt 
vett a rendôrségi beszámoló össze-
állításában.  – többek között – el-
hangzott: Algyôn – a más telepü-
léseken tapasztalt, vagy az átlaghoz 
képest – sokkal jobb a közbizton-
ság. Például 2012-ben 153, míg 
tavaly 65 bûncselekményt regiszt-
ráltak a faluban.

Megerôsített rendôr járôrszol-
gálat biztosítja az algyôi lakosság 
jobb közérzetét a biztonsággal 
kapcsolatosan azóta, hogy a tele-
püléshez tartozó Nagyfán ismét 
migrációs tábort alakítottak ki. 
A járôrszolgálat megerôsítése óta 
a távolról ide jött idegenek nem 
jelennek meg a faluban. Ez a pol-
gármester lakossági fóruma után 
a hatóságokkal lefolytatott egyez-
tetés eredménye.

Középpontban a pénz
Jogszabályi kötelezettségként vi-
tatta meg a képviselô-testület 
a 2014. évi költségvetési gazdál-
kodásról szóló beszámolót. Emi-
att a 2015. évi költségvetési ren-
deletet is módosították: döntöttek 
a több mint 313 millió pénzügyi 
maradvány felosztásáról – adó-
kockázati tartalékra, vállalkozói 
támogatási alapra, pályázati önerô 
alapra, illetve lakosságszám növe-
lését szolgáló céltartalékra, illetve 
a maradék összeg az általános 
pénzügyi alapba került.

Az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló helyi ren-
deletet módosították a képviselôk, 
mert – a tapasztalatok alapján – a 
polgármester javasolta: kamat-
mentes kölcsönként nyújtható 
támogatást is nyújthasson az ön-

kormányzat a rászorulóknak. E tá-
mogatás legnagyobb összege: 300 
ezer forint, amit maximum 12 
hónap alatt vissza kell fizetni. A ka-
matmentes kölcsönt például adós-
ságkezelési eljárás esetén, nagyobb 
összegû közüzemi számlatartozás 
megfizetésére, nagyobb összegû 
hitel kiegyenlítése érdekében lehet 
igényelni.

Sokan elestek az önkormányzat 
által adható ápolási díj igénylésé-
nek a lehetôségétôl az alacsony 
értékhatár miatt. Ezért a képvise-
lô-testület megemelte az érték-
határt, hogy minél többen része-
sülhessenek ilyen támogatásban. 
A rászorulók a részletek miatt 
a polgármesteri hivatalban érdek-
lôdhetnek a szociális ügyintézônél.

A gyermekek nyári táborozta-
tására külön pénzügyi alapot ho-
zott létre az önkormányzat. Fel-
osztásáról a 2015. április 27-i 
rendkívüli testületi ülésen döntöt-
tek a képviselôk.

Beszámolók terítéken
A Gyeviép Nkft. 2014. évi beszá-
molóját elfogadta a képviselô-tes-
tület. Az önkormányzati cég alapító 
okiratát pedig módosította a Polgá-
ri törvénykönyv elôírásai szerint.

Korrigálták a közbeszerzési sza-
bályzatot az algyôi képviselôk. A 7 
személybôl álló Közbeszerzési Bí-
ráló Bizottságba a Pénzügyi Bizott-
ságból 2, míg a Településfejleszté-
si és Üzemeltetési Bizottságból 1 
tagot delegáltak.

Az Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskola intézményvezetôi ál-
lására 2 pályázat érkezett. Az ön-
kormányzati képviselô-testület 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a szakmai szervezetek véle-
ményének a megismerése után 
alakítsa ki álláspontját és továb-
bítsa a Klebelesberg Intézmény-
fenntartó Központhoz.

Részletesen beszámolt eddigi 
tevékenységérôl dr. Füzesy István 
gazdasági referens. Például vál-
lalkozói fórumokat szervezett, el-
készítette a Tisza hasznosítására 
vonatkozó koncepciót. 

Tudomásul vette Törökné Csapó 
Erika sportreferens beszámolóját 
is a képviselô-testület. 

Arról is határozott, hogy a Falu-
ház és Könyvtárban az ifjúsággal 
foglalkozó munkatárs dolgozhat 
ezentúl, bér- és járulék költségei-
rôl szavazott; továbbá egy személy 
közfoglalkoztatottként az Ezerjó 
Ház gyógynövénykertjében tud 
majd segíteni. 

A Szivárvány Óvoda házirendjét, 
illetve továbbképzési tervét elfo-
gadták a képviselôk.

Szó esett a képviselô-testület 
marketing-kommunikációs költ-
ségeirôl: a települési marketingre 
1 millió forintot szavazott meg. 

Fejlesztések a köz szolgálatában
Fedett, kétszer 16 helyes kerék-
pártárolót építenek az algyôi kör-
forgalomnál – döntött a képvise-
lô-testület.

Algyôn a Búvár utca 1. szám alat-
ti épületet bérbe adta az önkor-
mányzat: 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 mint-
egy 50 millió forintért – aszfalt-
szônyeg kerül a Tüzér, a Tutaj, 
a Törpe utcában az úttestre, míg 
a Korsó és a Szüret utca egy sza-
kaszára. Felújítják, illetve meg-
építik a járdát a Kastélykert, 

a Búvár, a Lôrinc, a Szamóca utca 
egy részén, aminek költsége: kö-
rülbelül 30 millió forint.

A járda és a közvilágítás meg-
újul a Bartók Béla és Fazekas utca, 
a Fazekas és az Egészségház vala-
mit 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 képvise-
lôk. 

A szabad strand területének 
az egyesülettôl történô visszavéte-
lérôl, illetve ottani változásokról 
az április 27-i rendkívüli testületi 
ülés döntött. Ott bográcsozó és 
szalonnasütô helyeket és strand-
röplabda pályát alakítanak ki, mi-
közben lesz elég parkolóhely is 
a Tisza-parton.

Tervek és szépkorúak
Magyarkanizsa községgel együtt-
mûködési szándéknyilatkozat alá-
írásáról határozott az algyôi ön-
kormányzati képviselô-testület, 
különös tekintettel a magyar-szerb 
határon átnyúló uniós pályázati 
lehetôségekre, illetve a vállalkozá-
si együttmûködési lehetôségekre.

A két ülése között történtekrôl 
szóló beszámolót is elfogadta 
a képviselô-testület. Tudomásul 
vette, hogy Molnár Áron polgár-
mester – többek között – Magyar-
kanizsán bemutatkozó látogatást 
tett dr. Gubacsi Enikô alpolgármes-
ter asszonnyal, továbbá a Gyevitur 
Kft. és a hozzá tartozó Borbála 
Fürdô vezetôjével együtt. 

Köszöntôt mondott a polgár-
mester – többek között – a nyug-
díjasok kistérségi találkozóján. 
A nagyközség vezetôi az önkor-
mányzat nevében az algyôi szép-
korúak közül jubileumán köszön-
tötték Gercsó György 95 éves és Tóth 
János 101 éves algyôi polgárt. 

A Dél-alföldi Közlekedési Köz-
pont Zrt. (DAKK) vezetôivel pedig 
arról tárgyaltak, hogy miként vál-
tozhatna az algyôieket érintô au-
tóbuszok menetrendje. 

Zárt ülésen esett szó arról a két 
algyôi ingatlanról, amelyet tulaj-
donosai eladásra ajánlottak föl 
az önkormányzatnak.

A. H.
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Bölcsôdei hírcsokor 
Férôhelyek

Az algyôi Bóbita Bölcsôdébe 
a 2015–2016-os nevelési évre elô-
jelentkezett gyermekek száma: 39. 
Az engedélyezett férôhelyek 
száma: 36. A 2016–2017-es neve-
lési évre elôjelentkezettek száma: 
24 gyermek. A fennmaradó szabad 
férôhely száma: 12. Aki szeretne 
gyermeke számára bölcsôdei szol-
gáltatást igénybe venni a 2016–
2017-es nevelési évben, az elôje-
lentkezhet minden nap az 517-368 
telefonszámon.

*

Változások a bölcsôdei felvétel 
rendjében. A munkáltatói igazo-

lása: „A keresôtevékenységet foly-
tató vagy folytatni kívánó szülô 
legkésôbb a gyermek bölcsôdei 
ellátásának megkezdését megelô-
zô két héttel a bölcsôde vezetôjé-
nek munkáltatói igazolást nyújt 
be, vagy bemutatja a leendô mun-
káltatójának igazolását arról, hogy 
a szülô nála alkalmazásban fog 
állni, megjelölve annak kezdô idô-
pontját is.” Korhatár a bölcsôdei 
felvételnél: „Azok a gyermekek, 
akik szeptember 1. december 31. 
között töltik be harmadik élet-
évüket, 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 Böl-
csôde búcsúztatóra várjuk a böl-
csôdés gyermekeket és szüleiket, 
2015. május 29-én, pénteken 16 
óra 15 percre a Faluházba. A kis-
gyermeknevelôk meglepetéssel 
búcsúztatják az óvodába induló 
gyermekeket. 17 órától a Kezes-
lábas baba színház elôadására vá-
runk minden 1–4 év közötti gyer-
meket 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. Érdek-
lôdni az 517-368 telefonon lehet.

*

Szülôi értekezlet
2015. június 3-án, szerdán 17 órá-
tól a Bóbita bölcsôdében szülô-
értekezletet tartunk, a 2015–2016 
nevelési évre iratkozó gyermekek 
szülei részére. A szülôértekezlet 
várható idôtartama másfél óra. 
Gyermek felügyeletet nem tudunk 
biztosítani.

*

Házi gondozás
Algyôn 2004-óta mûködik a Házi 
Gondozói Szolgálat. 2010-tôl az Al-
gyôi Egyesített Szociális Intézmény 
egyik szakmai egységeként, szoci-
ális alapszolgáltatás keretében vé-
gezzük tevékenységünket. 

A házi segítségnyújtás célja, hogy 
gondoskodjon azokról a közsé-
günkben élô idôsekrôl, akik egész-
ségi állapotuk, és/vagy szociális 

helyzetük miatt az életvitelükhöz 
segítséget igényelnek annak érde-
kében, hogy saját otthonukban 
maradhassanak. A szolgáltatást 
szakképzett, hivatásos szociális 
gondozónôk biztosítják, szolgálta-
tási díj ellenében, hétköznapokon 
7:30 órától 15 óra 30 percig.

Az ellátás során figyelembe vesz-
szük a hatályban lévô jogszabályo-
kat és a helyi igényeket.

Algyôn ugyanúgy, mint országo-
san egyre nagyobb igény mutatko-

zik a házi gondozás iránt, ami na-
gyon 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 gondo-
zottjuk, egyre nehezebb és komplex 
segítséget igénylô klienseik vannak.

A gondozóknak igen szerteága-
zó a feladatuk az ellátást igénybe 

vevô egyén szükségleteihez iga-
zodva. Különbözô élethelyzetben, 
egészségi, fizikai állapotban lévô 
embereknek kell segíteni, közös 
azonban, hogy ôk segítséggel ké-
pesek saját otthonukban önálló 
életet élni. A gondozó tevékeny-
sége a gondozottra, közvetlen kör-
nyezetére és ügyeinek intézésére 
terjed ki.

A gondozó fôbb tevékenységei 
közül például az egyik legfonto-
sabb, hogy segítô kapcsolatot ala-

kítson ki és tartson fenn gondo-
zottjával. E körbe tartozik például 
az információnyújtás, a tanácsadás, 
a mentális támogatás, a családdal 
és ismerôsökkel való kapcsolat-
tartás segítése. Ezen kívül a gon-
dozó segítséget nyújt a személyi és 
környezeti higiénia megtartásában. 
A személyi higiéné körébe tartozik 
– többek között – a mosdatás, für-
detés, hajmosás, borotválás, kö-
römápolás, bôrápolás, az inkonti-
nens beteg ellátás. A környezeti 
higiénére példa: a mikrokörnyezet 
rendbetétele, mosás, teregetés. De 
a háztartási tevékenységben is köz-
remûködik a gondozó, mikor be-
vásárol, segítséget nyújt az étkezés 
elôkészítésében, a mosogatásban, 
vagy a befûtésben. A fizikai ellátás 
körébe tartozik például az etetés, 
itatás, a mozgatás az ágyban, a seb-
ellátás, a gyógyszer kiváltása, ada-
golása, szedésének ellenôrzése, 
a vérnyomás és vércukor mérése, 
a hely- és helyzetváltoztatás segí-
tése lakáson belül és kívül, a gyó-
gyászati segédeszközök beszerzé-
sében való közremûködés.

A fenti szolgáltatás iránti igénnyel, 
a felmerülô kérdésekkel kapcsolat-
ban bizalommal lehet fordulni hoz-
zánk az alábbi elérhetôségeken: 
AESZI – Házi Gondozói Szolgálat, 
melynek címe: Algyô, Piac tér 17., 
telefonszáma: 06-62/267-048 (Idô-
sek 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.
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Tavaszi egészséghét az Algyôi Szivárvány Óvodában
Az egészség érték, ennek tudato-
sítása már óvodáskorban kiemel-
kedô szerepet kap. Ahhoz, hogy 
gyermekeink felnôve törôdjenek 
egészségük tudatos megóvására, 
már kisgyermekkorban a helyes 
szokások megtanítására és rögzí-
tésére törekszünk.

Az óvodai nevelés ezt hangsú-
lyozottan kezeli, de minden évben 
szánunk egy-két hetet arra, hogy 
az egészségmegôrzô technikákat 
rendszerezve tárjuk a gyermekek 
elé, a meglévô ismeretekre épít-
sünk, de valami újat, korszerût is 
nyújtsunk a témában.

A 2015. április 13–17. közötti 
hetet kollektív mozgással nyitot-
tuk. Rendhagyó táncházi muzsi-
kára táncoltunk – a néptánc alap-
mozgásaival értük el azt, hogy 
a gyermekeket komplex hatás érje. 
A jókedv, a muzsika és a mozgás 
biztosította mindezt számukra.

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

egészséges voltával Kriván Tímea 
szappankészítô ismertetett meg 
bennünket – a foglalkozás az új 
ismeretek mellett az élményszer-
zést és a szemléletformálást is 
megcélozta. Köszönjük a lelkes 
szülôi támogatást és a lehetôséget.

A másik innovatív témát a jóga 
óvodai életbe történô becsempé-
szése jelentette. Úgy gondoljuk, 
hogy napjainkban a kiegyensúlyo-
zottság, a harmónia rendkívül fon-
tos, ezért a testre való tudatos 
koncentrálás, a testünk jelzéseinek 
felismerése lényeges lehet a min-
dennapokban. Az óvodás jóga erre 
készteti a gyermekeket – jól illesz-
kedik nevelési céljainkba, így új 
lehetôséget biztosít a személyiség-
fejlesztésre. Gyermekeink élvezet-
tel végezték a gyakorlatokat.

A helyes táplálkozást az „egész-
séges svédasztal” elkészítésével 
népszerûsítettük. Minden csoport 

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

tát, zabkekszet, reform kókusz-
golyót.

Ugyan nem abban a formában, 
mint ma, de kétséget kizáróan, már 
a honfoglalás elôtt ismerték és fo-

gyasztották az erjesztetlen, élesztô 
nélküli, forró kövön sült lepény-
kenyeret. A XI. századtól a felsôbb 
társadalmi rétegek már ismerték 
az élesztôt. A köznép csak évszá-
zadok alatt szokott át teljesen a ma 
ismert kenyértípusra, sôt az otthon 
sütött kenyér mellett párhuzamo-
san fogyasztotta az ôsi recept „mo-
dern” változatát, a só, a liszt és a víz 
keverésével, kemencében sütött 
HYPERLINK „http://www.nosalty.
hu/receptek/kategoria/kenyerek/lepeny-
kenyer” lepénykét – a híres, hamu-
ban sült pogácsát. Az élesztôs ke-
nyér megszületéséhez azonban 
szükség volt a jó minôségû kenyér-
gabona elterjedéséhez.

2015. április 17-én az Algyôi 
Szivárvány Óvoda egészséghetét 
az újonnan kapott kenyér sütôgép 
koronázta meg.

Frissen sültek a házi vajjal, ten-
geri sóval, teljes kiôrlésû rozslisztbôl 
készült, ínycsiklandó finom cipók. 

Az elôkészítés, a bekészítés és maga 
a sütés fázisainak figyelemmel kí-
sérése komoly gasztronómiai él-
ményt nyújtott a gyerekeknek. 
A sült cipók illatára érkeztek a gye-

rekek az óvodába, és a frissen sült 
kenyerekbôl készíthették el a cso-
portok az egészséges szendvicseiket.

Ötven évvel ezelôtt kiment a di-
vatból az otthoni kenyérsütés. Sze-
rencsére azonban újra reneszán-
szát 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 egy-
szerû élvezeten túl más fizikai, 
mentális és érzelmi jó hatásai is 
vannak.

Tartalmas hetet zártunk, mely-
nek sikere nagyban függött a szü-
lôk és az algyôi önkormányzat 
támogatásától, a pedagógusok és 
a gyermekek lelkesedésétôl. Kö-
szönjük!

Bakosné Szöllôsi Ágnes,  
Kakuszi Ildikó, 

 Szalainé Tombácz Erika
óvodapedagógusok
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Sikerek a ,,Fehér Kupa “ és a „Spárta Kupa” versenyen

,,Fehér Kupa” és „Spárta Kupa” 
néven ,, B“ kategóriás utánpótlás 
korcsoportos egyéni versenyt ren-
deztek Medgyesegyházán 2015. 
április 4-én. A Csongrád és Békés 
megyébôl érkezô klubok mellett 
az Algyôi Sportkör ITF Taek-
won-do Szakosztálya is képviseltet-
te magát 5 versenyzôvel. A rendez-
vény célja volt, hogy az alacsonyabb 
öves, utánpótlás korú versenyzôk 

is hasonló tudású ellenfelekkel 
szemben gyûjthessenek tapaszta-
latot.

Zsarkó Dániel Péter tanítványai 
3 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet 
szereztek a baráti hangulatú meg-
mérettetésen. A felkészítô edzô: 
Zsarkó Dániel Péter IV. Dan. 

Aranyérmet nyert: Grund Mar-
cell gyermek fiú küzdelem 2. kor-
csoport, Kiss Levente gyermek fiú 
küzdelem -30 kg, Kiss Levente gyer-
mek fiú formagyakorlat.

Ezüstérmes: Kovács Angelika ser-
dülô lány küzdelem -45 kg, Kucse-
ra Attila gyermek fiú küzdelem 1. 
korcsoport, Molnár Péter ifjúsági 
fiú küzdelem +70 kg.

Bronzérmet kapott: Grund Mar-
cell gyermek fiú formagyakorlat 2. 
korcsoport, Kovács Angelika serdü-
lô lány formagyakorlat.

Fotók: Kissné Bozsity Szuzi

Húsvéti lovasverseny
Húsvéti Lovasversenyt szerveztek 
Algyôn 2015. április 4–5. között. 
A szezonnyitó B. kategóriás díj-
ugrató versenyen és Fogathajtó 
edzôtáborban kedvezô volt az idô-
járás, ugyanakkor kitûnô verseny-
pályával várta a részvevôket az Al-
gyôi Sportkör lovas szakosztályának 
csapata.

Az év elsô szabadtéri díjugrató 
versenyére 22 egyesület képvise-
letében, 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 ver-
senyzô. 

Lovasaink közül hárman indul-
tak a versenyen: Turdéli Andrea 
a B/0 nyitott versenyszámban in-
dult, ahol Disco nevû kezdô lová-
nak ez volt az elsô versenye, egye-
lôre 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. Ket-
tesfogathajtó Világbajnokságra 
(Fábiánsebestyén, Kinizsi Park - 
2015. augusztus 10–13.) készül-
nek. Az Algyôi Sportkört Gubacsi 
Szilárd képviselte. A felkészülést 
segítette: Dr. Fejér Barna (Nem-
zetközi I.), Tóth Ferenc (I. oszt.) és 
Fári János (I. oszt.) fogathajtó bíró.

Mindkét lovas szakág résztvevôi 
pozitív véleménnyel voltak az algyôi 
lovaspályáról, és további fejleszté-
sekre biztattak minket, amelyek 
révén késôbb még színvonalasabb, 
és magasabb kategóriájú versenyek 
helyszínéül szolgálhat. 

Köszönet a megrendezésért 
az Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának, az Algyôi Faluház és 
Könyvtárnak, a Gyeviép Nkft.-nek, 
valamint köszönjük a szervezést, 
a közremûködést, a pályaszolgá-
latot az önkéntes segítôknek.
(Még több kép, videó: facebook.com/

AlgyoLovarda)
Fotók: Udvari Jennifer;  

Papp Dániel
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Béres Alexandra:  
Bûvös mesetorna

„Megérkezett a sportolónô elsô, 
gyerekeknek szóló zenés, mozgás-
fejlesztô DVD-je és mesekönyve.

Az egyedi ötleten alapuló, vad-
nyugati 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 tapaszta-
lata, az Alma Együttes zenéje, vala-
mint kiváló vendégmûvészek közre-
mûködése adja. Kálloy-Molnár Péter, 
Ganxsta Zoli is részt vesz egy-egy 
dal, illetve jelenet erejéig a gyere-
kek és a szülôk szórakoztatásában. 
A mesék és dalok között az átveze-
tô jelenetekben Kõhalmi Ferenc bû-
vész szórakoztatja a nagyérdemût.

A gyakorlatokat Alexandra lé-
pésrôl-lépésre tanítja meg a film-
ben szereplô gyerekseregnek, ez-
által 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 becsempész-
szék a családba a mozgás örömét 
– olvasható a www.shopline.hu olda-
lon.

A könyv kölcsönözhetô az algyôi 
Könyvtárban.

Díjugratás: biztató szezonkezdés
Országos minôsítô díjugrató ver-
senyt rendeztek 2015. április 9–12. 
között Bábolnán.

Conrad és Zajzon András az idei 
elsô szabadtéri versenyen, a Bá-
bolnán megtartott országos minô-
sítô verseny szombati napján, 
a 140 cm-en megrendezett A/3*-os 
kategóriában, szoros versenyben, 
hibátlan lovaglással a 2. helyet sze-
rezte meg. 

Az egész hétvége legrangosabb 
versenyszáma az Áprilisi Szezon-
nyitó Bábolnai Nagydíj volt. 26 
nevezés érkezett a 140 centimé-
terre kiírt egyszeri összevetéses 
versenyszámra. A rendkívül izgal-
masra 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 verô-
hibával ugyan, de a legjobb idôvel 
az 5. helyet végzett a Nagydíjban!

Az idei eredmények: 2015. már-
cius 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.)

Lehet könnyebben 
2014. novemberében jelent meg 
az Algyôi Hírmondóban az elsô 
felhívás egy egészségesebb, boldo-
gabb és sikeresebb fogyókúra, élet-
mód, étrendváltás érdekében. 

Nagy örömömre sokan jelent-
keztek a felhívásra, akik tenni akar-
tak – és akarnak a mai napig is 
– mindazért a célért, amelyhez se-
gítséget kapnak. Az eltelt 4 és fél 
hónap alatt 24 algyôi hölgy – és 
nagy örömünkre úr is – elkezdte 
az életmód- és étkezésváltást; öröm-
mel tölt el mindenkit, hogy sikere-
sen. Az elsô 9 személy összességé-
ben 85,3 kiló zsírtól és 196,5 
centitôl szabadult meg úgy, hogy 
nem koplalt, nem kínozta magát 
az éhségtôl. Közben egészséges éte-
lek 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 meg-
szabadul az ember, a vérnyomá-
sán, a testi tünetein pozitív válto-
zást eredményez. Pláne annak, aki 
már volt olyan ügyes a csoportban 
és 19 kilót fogyott úgy, hogy köz-
ben nem éhezett. Folyamatosan 
törekszünk az étrendünkbe egész-
séges, tápláló, nem zsíros és nem 
hizlaló ételeket beiktatni, elkészí-
teni, és továbbadni a recepteket, 
olykor az elkészített ételeket is 
egymásnak. Nagyon jó hangulat-
ban telt el a közös sütés-fôzés, ahol 
megkóstolhattuk egymás ételeit, 
amelyek kalóriát, zsírt, cukrot, sót, 
minimális mennyiségben tartal-
maznak, viszont remekül jóllakhat 
velük bárki.

Elkezdtük a testmozgást is beiktat-
ni a mindennapjainkba: szerdánként 
és vasárnaponként az algyôi iskola 
mögötti szabadtéri „játszótérre” já-
runk 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, egész-
séges ételeket enni, és mozogni! 

Várunk továbbra is bárkit az Egye-
sületünkbe, aki 5 kilótól, vagy akár 
25 kilótól szeretne megszabadulni, 
egymás között nincs versengés, aki 
új, és nem a kezdetektôl jár, tapasz-
talhatta, hogy segítünk, közösen 
bíztatjuk és szeretettel fogadjuk, aki 
csatlakozik! 

A nyári szünetben tervezzük 
a 7–14 éves korosztályú, algyôi 
gyermekek részére tábor szervezé-
sét, 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 segí-
teni szeretnénk a duci gyerekeket 
abban, hogy felnôtt korukban ne 
küzdjenek a duciság következmé-
nyeként fellépô betegségekkel. 

Várunk tehát továbbra is minden 
olyan algyôit, aki szeretne csino-
sabb lenni, és fôleg egészségesebb! 
Itt nincs kötelezô dolog, minden-
ki önmaga dönti el, hogy milyen 
módszert választ, semmiféle kizáró 
ok nincs ahhoz, hogy az Egyesület 
tagjává váljon, a mozgásban, az ösz-
szejöveteleken részt vegyen! 

Azt gondolom, a fent leírt eredmé-
nyeink magukért beszélnek, és higy-
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 ünnep-
séggel összekötött nyílt napját. Ez 
alkalomból gazdag, a kisgyerme-
kes családoknak is érdekes prog-
ramokat szerveznek játékokkal, 
vetélkedôkkel, színpadi produk-
ciókkal. 

A komolyabb témák után érdek-
lôdôk országos hírû elôadóktól 
hallgathatnak elôadásokat a népi 
és természetgyógyászat, valamint 
gyógynövénytermesztés és feldol-
gozás tárgykörökben. Lehet kós-
tolni és vásárolni gyógynövények-
kel készített ételeket, italokat, 
a felnôtteknek gyógynövényes 
söröket és pálinkákat és lesz 
gyógynövény alapú termékek vá-
sára is. 

Az Egyesület a nyílt nap kap-
csán 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 büszkél-
kedô pálinka Algyôn sem ritka 
jelenség. Sokan fôznek, fôzetnek 
maguknak különbözô gyümölcsök-
bôl jófajta „szíverôsítôt”. A pálin-
ka gyümölcs ágyra való felöntése 
és érlelése is közismert, de a fûszer 
és gyógynövény ágyak alkalmazá-
sa kezd feledésbe merülni, pedig 
eleink népi gyógyászatának el-
terjedt módszere volt a begyûjtött 
gyógynövények ilyen módon tör-
ténô tartósítása. 

A pályázat célja: A gyógynö-
vényágyas pálinka készítés hagyo-
mányainak felelevenítése.

A nevezés feltételei: A pályáza-
ton nevezhet bárki saját készítésû 

gyógynövényágyas pálinkával. Az a 
pálinkaágy minôsül gyógynövény-
ágyasnak, melynek jellemzôen 
az ágyban lévô gyógyhatású fûszer 
és gyógynövény határozza meg 
karakterét. A beadott pálinka 
minta mennyisége min. 2 dl, lég-
mentesen zárt üveg, vagy mûanyag 
palackban. A palackot fel kell cím-
kézni, melyen fel kell tüntetni a pá-
linka megnevezését, a használt ágy 
jellemzô alkotóelemeinek felsoro-
lását, a felöntô pálinka megneve-
zését, alkohol fokát, és a beadó 
személy azonosító jelszavát. A pa-
lackhoz mellékelni kell a beadó 
személy nevét és lakcímét egy le-
zárt borítékban, melyre nyomtatott 
nagy betûkkel rá kell írni a palac-
kon is feltüntetett azonosító jel-
szavat. 

A minták beérkezési határideje: 
2015. május 20.

A mintákat személyesen kell le-
adni, Berek Ágotával történt tele-
fonegyeztetés szerint. Mobil: 
+ 36306053978

RAJZPÁLYÁZAT: „A KED-
VENC 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 egész-
sége megôrzéséért. Ebben nagyon 
könnyen elsajátítható módszerek, 
és a környezetében, a természet-
ben megtalálható növények is tud-
ják ôt segíteni.

A pályázat célja: A gyerekek 
megmutassák rajzaikban a gyógy-
növények sokoldalúságát, hasz-
nosságát. 

A nevezés feltételei: A rajzpá-
lyázaton nevezhet minden gyerek, 
4 éves kortól. Felsô korhatár: aki 
ez évben tölti be 14. életévét még 
részt vehet a versenyben. Maxi-
mum egy kép adható be a pályá-
zatra. Az alkotások elkészítésénél 
nincs technikai megkötés, bármi-
lyen eszköz vagy eljárás használ-
ható. A rajz tartalma azonban 
az egészségmegôrzésrôl, ezen 
belül is a gyógynövények alkalma-
zásának 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 nagybetûk-
kel feltüntetni: az alkotó tanuló 
nevét, életkorát, az alkotás címét 
(szabadon kiegészíthetô akár 
rövid, 1–2 mondatos leírással is).

 Az alkotások beérkezési határ-
ideje: 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 alkalmaz-
tak, és még ôrzi a családi emléke-
zet. Kár lenne ezen ismereteket 
hagyni feledésbe veszni. Minden 
családban vagy szûkebb lakókör-
nyezetünkben, van valaki, aki 
tudja és ôrzi még ezt az ôsi tudo-
mányt..

A pályázat célja: A pályázat célja, 
hogy az irodalom eszközével mu-
tassák be a pályázók azokat a népi 
vagy természetgyógyászati mód-
szereket, 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 alkal-
mas a nevezésre. Az írásokat A4 
formátumú lapon, maximum négy 
egész oldal terjedelemben kell 
rögzíteni. Beadni az írás nyomta-
tott változatát kell, melyen fel kell 
tüntetni a nevezô alkotó jelszavát. 
A nyomtatott változathoz mellé-
kelni kell az alkotó nevét és lak-
címét egy lezárt borítékban, mely-
re nyomtatott nagy betûkkel rá 
kell írni a lapon is feltüntetett 
azonosító jelszavat. 

 Az alkotások beérkezési határ-
ideje: 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 vi-
rágait 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 angol-
szász világban hitték, hogy a bo-
dzafa az erdô lelke, s a bodzalige-
tekben lejtenek táncot az erdô 
tündérei. Jól bántak a bodzával, 
úgy vélték, hogy megvédi mind-
azokat, akik gondozzák. Gyakran 
ültették a ház közelébe, és manap-
ság is sok kertben megtalálható.

A magyar népgyógyászatban 
a kamilla mellett a leggyakrabban 
használt gyógynövény. Minden 

részét használták gyógyításra: vi-
rágát, termését, levelét, kérgét és 
gyökerét.

Manapság májusban a virágait 
gyûjtjük, augusztus-szeptember-
ben pedig a sötétlila színû bo-
gyóit.

Erôs illatú apró virágait, me-
lyek lapos nagy álernyôt alkotnak, 
rövid kocsányon kell levágni, vé-
konyan kiteríteni, hogy minél 
gyorsabban megszáradjon, külön-
ben bebarnul. A gyors száradás 
érdekében napra is tehetjük. 

A bodzavirágot meghûléses meg-
betegedések, hurut esetén, izzasztó-
szerként és immunrendszeri serken-
tôként használhatjuk. Hársfavirággal 
keverve, izzasztószerként lázcsilla-
pításra is alkalmas.

Megfázás, láz esetén napi 2–3 
csészével ihatunk belôle, amilyen 
forrón csak lehetséges. Még haté-
konyabb, ha forró bodzás lábfür-
dôt veszünk miközben a forró 
teakeveréket kortyolgatjuk, majd 
azonnal ágyba bújunk. Ilyen 
módon kiizzadjuk a betegséget, 
azaz méregtelenítjük szervezetün-
ket, meggyorsítjuk a gyógyulást. 
Enyhe vízhajtó, vesetisztító, vér-
tisztító hatású.

A bogyókból készített savanyú 
lekvár kiváló hashajtó, vizelethaj-

tó. A bogyót mindig csak értetten 
együk, mert az éretlen gyümölcs 
mérgezô. Különösen arra kell vi-
gyázni, hogy a gyerekek ne egye-
nek éretlen bodzabogyót.

A bodza konyhai felhasználása 
két részre bontható. Egyrészt a vi-
rágzat feldolgozására, másrészt 
a bogyók hasznosítására. A virág-
zatot a leggyakrabban szörpök 
készítéséhez használják, de bodza-
pezsgô is lehet belôle. A bodza-
szörpbôl készíthetünk fagylaltot, 
ízesíthetünk vele különféle kré-
meket, töltelékeket, de magát 
a bodzavirágot is adhatjuk a tész-
tákhoz, fagylalt alaphoz. A friss 
virágzatot sûrû palacsintatésztába 

fogatva ki is süthetjük. A szárított 
virágzatból teát készíthetünk, il-
letve felhasználhatjuk sütemé-
nyekhez, krémekhez is.

Bodzabogyóból készíthetünk 
mártásokat, lekvárt, szörpöt, szi-
rupot, bort vagy akár likôrt is. 
A friss gyümölcsöt felhasználhat-
juk fagylaltok, krémek készítésére, 
vagy tehetjük gyümölcssalátába, 
süteményekbe is. A szárított bo-
gyókból nagyon finom teát fôzhe-
tünk.

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 gyûjteményünk-
ben a www.algyokultura.hu web-

oldalon. Várjuk szerkesztôsé-
günkbe a hasonló értékes algyôi 
felvételeket!



10 2 0 1 5 .  m á j u s  •  H í r m o n d óÖ n k o r m á n y z a t

Falunap a barátság jegyében

A 95 éves Gercsó Györgyöt köszöntötték
A Don-kanyarnál is harcolt a ha-
zájáért az 1920. március 27-én 
született Gercsó György, akit a 
miniszterelnök, Orbán Viktor Em-
léklappal is köszöntött 95. szüle-
tésnapja alkalmából. A jeles év-
fordulón Algyô Nagyközség 
Önkormányzata nevében a polgár-
mester, Molnár Áron is felkereste 
a Gercsó családot.

Filmszerûen, élénk képeket kép-
zeletünk elé idézve mesélte ember-
próbáló háborús élményeit a sok évi 
fogságból szabadult, majd saját csa-
ládot alapító, tisztességben megôszült 
Gercsó György. A nagyapa és dédapa 
történeteit kicsi és nagy egyaránt fi-
gyelemmel hallgatta a szépkorú csa-
ládfô tiszteletére meglepetésként 
szervezett családi összejövetelen is…

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 önkormány-
zata üdvözletét és köszöntôjét tol-
mácsolta és ajándékait adta át a 
nagyközség 101 éves polgárának.

„Könyvbôl tanultam a vôfélyke-
dést” – árulta el nevetve János 
bácsi. A lakodalmi szokásokra és 
a mulatságos történetekre ugyan-
olyan jól emlékszik Algyô legidô-

sebb lakója, mint a gyermekkori 
teljhordással járó hosszú gyalog-
lásra a városig. De a Tiszán túli 
területek vitézi telkeinek históri-
ájáról, vagy a vasutas szolgálat 
szépségirôl, sôt: a kukoricacsuhé-
ból 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 rig-
musba szôtt szép szó, amit a lag-
zikban annyiszor elismételt, hogy 
végül reá is bôségesen visszahullott 
a másoknak kívánt boldogságból. 

(Folytatás az 1. oldalról)

A civil szervezetek és baráti társa-
ságok fôzôversenye az egyik leg-
népszerûbb attrakció az algyôi falu-
napokon. A lehetséges 50 pontból 

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

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

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

Az idei algyôi falunapokon a Faluház szabadtéri színpadán változatos program – pél-
dául gyermekmûsor, tánc- és sportbemutatók, „Jó ebédhez szól a nóta!”, koncert és 
utcabál - várta a hálás közönséget�

Fotók: Újszászi Ilona
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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 kap-
csolatos változások. A másik: 
a 2015. évi fejlesztések.

Meghívott vendégként Fekete 
Istvánné, a Csongrád Megyei Te-
lepüléstisztasági Nonprofit Kft. 
gazdasági és kereskedelmi igaz-
gatóhelyettese elmondta, hogy 
2015 júliusától bevezetésre kerül 
az ingatlanok elôli szelektív hul-
ladékszállítás. Ennek fô oka, hogy 
csökkenteni lehessen a kukákba 
kihelyezett kommunális hulladék 
mennyiségét. A változások beve-
zetésével a komposztálható hulla-
dékot már nem lesz lehetôség 
kihelyezni a kukákba. A lakosság 
minden részletre kiterjedô tájé-
koztatást fog kapni a hulladék-
szállítással kapcsolatos változtatá-
sokról – mondta az igazgató.

Elhangzott továbbá, hogy a cég 
a felhalmozódott kintlévôségek 
kezelésére jogászt alkalmaz, aki 
segítséget nyújt a lakosoknak a tar-
tozások mielôbbi rendezésében. 
Egyik ilyen lehetôség a tartozások 
ütemezése, a másik a részletfizetés.

Kérdésre válaszolva igazgató-
helyettes 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 enge-
di, ezért nincs r lehetôség.

A beszélgetés második részében 
Molnár Áron Polgármester a 2015. 
évi fejlesztésekrôl tájékoztatta 
a megjelenteket.

Az elôzô Kerekasztal beszélge-
tésen felmerült kérdésekre a Pol-
gármester megnyugtató válaszokat 
adott. A gyalogjárdára belógó ágak 
okozta problémák megszünteté-
sére a Gyeviép Nonprofit Kft ta-
vasszal karbantartási munkákat 
végez. Emellett továbbra is kérik 
a lakosság segítségét, a járdákra 
benyúló és ezzel a közlekedést aka-
dályozó ágak levágásában.

A Téglás utcai lakosok meg-
erôsítették, hogy az intézkedések-
nek köszönhetôen a Prímagázhoz 
érkezô kamionok forgalma jelen-
tôsen csökkent, a jármûvek útvo-
nalának változása miatt.

Polgármester Úr jó hírként kö-
zölte, hogy a 47. számú fôút mel-
lett Algyô közigazgatási határáig 
– a „Kastélyig” – biztosan meg 
fog épülni a régóta várt kerék-
párút.

A már folyamatban lévô fejlesz-
tések tekintetében elhangzott, 
hogy a Szivárvány Óvoda ovi foci 
pályával fog gazdagodni, a gye-
rekek legnagyobb örömére. A be-

ruházás várható összköltsége 9,5 
millió forint lesz, melybôl 70% 
a pályázati támogatás. Szintén pá-
lyázati forrásból valósul meg 
az Fehér Ignác Általános Iskola és 
a Faluház napelemes rendszeré-
nek kiépítése. Ez a beruházás 93%-
os támogatottság mellet, 50 millió 
forintba fog kerülni. 

A még nem nyert pályázatokról 
is kaphattak tájékoztatást a meg-
jelentek. Ebbôl talán a legfontosabb 
a település közvilágítási rendszeré-
nek modernizálására, a meglévô 
lámpatestek modern, energiataka-
rékos led-es világítótestekre törté-
nô cseréje. Ez összesen 742 db 
lámpatest cseréjét fogja jelenteni. 
A beruházás összköltsége 114 mil-
lió Ft, melyet 85 %-ban támogat 
a pályázat.

A beszélgetés végéhez közeled-
ve Polgármester Úr felsorolta azo-
kat a 2015. évi fejlesztéseket, ame-
lyeket a képviselô testület már 
elfogadott, így ezek a tételek, 
az adott összegekkel már szere-
pelnek a költségvetésben.

A járdaépítésre további 30 m Ft, 
az utcák aszfaltozására 50 m Ft, 
a Szüret utca végén csatornaépí-
tésre 7,7 m Ft, a Borbála Gyógy-
fürdô szauna világának kialakítá-
sára további 10 millió forintot 
különített el a testület, melynek 
keretében új gôzkabinnal és kül-
téri szauna is bôvül az igénybe 
vehetô szolgáltatások köre.

A csapadékvíz elvezetô rendszer 
karbantartásának gördülékenyeb-
bé tételéhez a Gyeviép Nonprofit 
Kft. beszerzett egy olyan kotró-
gépet, mellyel a szûk utcákban is 
biztonságosan tudják ellátni a kar-
bantartási feladatkat-

Elhangzottak azok a fejlesztési 
célok is, melyeket a képviselô tes-
tület még nem tárgyalt, de meg-
valósításukkal nagyban javulna 
az itt élôk komfortérzete. Ilyenek 
például, a tervezett fásítási prog-
ram, a temetô fejlesztése, a bel-
területi veszélyes közlekedési 
csomópontok felülvizsgálata, a Le-
vendula Hotelhez vezetô út, és 
parkolók kialakítása. A Téglás 
utcai körforgalomnál kerékpár-
tároló kialakítása, a Tiszai szabad 
strand területén közösségi tér ki-
alakítása. A kisközök fejlesztése, 
közvilágítás és járdaépítés. A köz-
világítás bôvítés az Egri, a Görbe, 
a Szeder, a Tüzér utcában, vala-
mint a Vámos Cukrászdánál. 
A Tisza hasznosítása – ALTER 
egyesület által kidolgozott tanul-

mány alapján – az anyag elérhetô 
a település honlapján –, és vége-
zetül, de nem utolsó sorban 
a meglévô utcanév táblák, tájékoz-
tató táblák felújítása, esetenkénti 
pótlása.

A két és fél órás Kerekasztal 
beszélgetés folyamán mindenki 
feltehette kérdéseit, melyek meg-
válaszolásra kerültek, vagy ígére-
tek hangzottak el a konkrét prob-
lémák kivizsgálására, kezelésére. 
A beszélgetés végén Polgármester 
Úr megköszönte a vendégek rész-
vételét, és invitált mindenkit a kö-
vetkezô 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 Al-
gyôi Rezesbanda.

Az 1900-as évek elejétôl alakultak 
zenekarok a faluban. A hangszer 
használatát Fehér Ignác és az általa 
Algyôre kijáró, valamint helyi taná-
rok tanították. Késôbb már 2–3 zene-
kar is alakult. Ezek a Népházban 
léptek fel, itt volt ugyanis szórakozá-
si lehetôség. Ezen kívül a nagyobb 
kocsmákban – mint a Salamon és 
a Perecz kocsma –, valamint családi 
események alkalmával is ôk biztosí-
tották a zenét. A kisebb kocsmák, 
mint például a Csárda, a Török Kocs-
ma, a Szép Asszony kocsma tulajdo-
nosai a vendégeik részére legalább 
hétvégente zenekart rendelt. Ezek 
2–3 személybôl álló vonósok és har-
monikás formációk voltak.

A rézfúvósok a falu ünnepein 
kora reggel ébresztôt játszottak 
a fôutcán végig haladva vagy mû-
sort adtak, amelyhez a falu hang-
szeren játszó elöljárói is csatlakoz-
tak. Lakodalmakban is 4–6 fôs 
zenekar kísérte a násznépet, tanyai 
lakodalom esetén lovas kocsin vo-
nulva. A zenekarnak vizsgával és 

engedéllyel kellett rendelkeznie. 
Természetesen volt olyan zenész 
is, aki hallás után tanult meg va-
lamilyen 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, jellem-
zôen, 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 alka-
lomszerû volt, viszont gyakran más 
falvakban is vállaltak lakodalmakat 
az algyôi zenekarok, például Tápén, 
Kübekházán, vagy Klárafalván.

A Népházban és a nagyobb kocs-
mákban hétvégi bálokat rendez-
tek, ahol jellemzôen csak algyôi 
fiúk és lányok vettek részt szülô 
vagy valamilyen hozzátartozó kí-
séretében. Idegen fiú megjelené-
se esetén harcra keltek egymással. 

Ha a régi anyakönyveket meg-
nézzük, csak ritkán találunk algyôi 
és tápéi vagy más településrôl szár-
mazó házasfeleket. Ezért is mond-
ható, 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, nagybô-
gôsbôl, cimbalmosból és klariné-
tosból álltak, majd késôbb csatla-
kozott tangóharmonikás és/vagy 
szaxofonos is. A rézfúvósok pedig 
trombitásból, harsonásból, tubás-
ból, pikkolósból, klarinétosból, 
dobosból és késôbb szaxofonosból 
vagy tangóharmonikásból álltak. 
Repertoárjuk a népdalokból, a ke-
ringôkbôl és indulókból állt össze. 
Az 1940-es évektôl természetesen 
követték a divatot és slágerek is 
bekerültek a mûsorukba. 

A citeráról sem kell megfeledkez-
ni, mivel Algyôn is a kisebb családi 
összejöveteleken önállóan szereplô 
hangszer volt, vagy a községi ünne-
peken 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, hason-
lóan a lakodalmakhoz, ahol fogadott 
díjuk volt. A násznép kérésére el-
hangozott nótáért fizettek a zene-
karnak, késôbb a tagok szétosztották 
a jövedelmüket. A hétvégi kocsmai 
zenélésért is a kocsmáros fizetett, 
de a vendégek is adtak a zenészek-
nek borravalót. Jellemzôen ez volt 
a családfô mellékes keresete, mert 
mindenkinek volt valami fôállása, 
jellemzôen kubikos, napszámos, asz-
talos, cipész vagy vasutas.

Várjuk azon családok fotóit, akik 
a témával kapcsolatban fényképe-
ket ôriznek! Kérjük, juttassák el 
a Könyvtárba, ahol azonnal be-
szkenneljük és visszaadjuk a fény-
képeket. A képek Algyô Helytör-
téneti Adatbázisába kerülnek.

A fotók – több másikkal együtt 
– megtekinthetôk az Algyôi Könyv-
tár virtuális kiállítótermében, a hon-
lapunkon található helytörténeti 
adatbázisban: www.algyokultura.hu

Gavallér Istvánné Piroska (Algyôi 
Családkutató Klub) és Szabó Noémi 

(Algyôi Könyvtár)

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

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



132 0 1 5 .  m á j u s  •  H í r m o n d ó C i v i l  t ü k ö r

Kistérségi Nyugdíjas Találkozó a Faluházban
Több mint 40 éve a nyugdíjas-
klubok találkozóját rendre meg-
rendezi az Algyôi Szôke Tisza 
Nyugdíjasklub. Kellemes tavaszi 
idôben érkeztek a klub meghívá-
sára az algyôi Faluházba 2015. 
március 28-án a vendégek. Fiata-
los izgalommal, nagy szeretettel 
vártuk a nyugdíjasokat és a meg-
hívott vendégeket.

Körünkben köszönthettem 
az Életet az Éveknek Országos Szö-
vetségének Csongrád megyei veze-
tôjét: Urbán Istvánnét is. Örömmel 
köszönthettem Molnár Áron polgár-
mester urat, és Dr Gubacsi Enikô 
alpolgármestert asszonyt, az Algyôi 
Faluház és Könyvtár vezetôjét: Bene 
Zoltán igazgató urat. Megtisztelte 
találkozónkat a martonosi polgár-
mester, Horváth Gergely úr, aki mint 
régi ismerôs üdvözölte a nyugdíja-
sokat. Köszöntöttem a tiszaszigeti 
polgármestert, Ferenci Ferenc úrat, 
aki olyan szeretettel fogadta az al-
gyôi nyugdíjasokat tavaly nyáron, 
amikor „Magyarország legmélyebb 
pontján” jártunk Tiszaszigeten. 
Meghívtuk Szerbiából a Martonosi, 
Csongrád megyébôl a Sándorfalvi, 
a Petôfi-telepi, a Röszkei, a Mihály-
teleki, a Tiszaszigeti, és a Domaszé-
ki Nyugdíjasklubok tagjait. Az Al-
gyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub 
tagjaival együtt több mint 200-an 
ünnepeltük, hogy 42 évesek lettünk.

A hagyományainkhoz híven szé-
pen díszített asztallal, és azon 
finom vendégváró kaláccsal, saját 
készítésû sós és édes sütemények-
kel vártuk vendégeinket.

Miután köszöntöttem a vendé-
geket, beszéltem a klubban történt 
eseményekrôl, tervekrôl, az össze-
fogás fontosságáról. Apró örömök 

töltik ki az idôs, magányosan élô 
emberek életét. Nagyon jó érezni, 
hogy hasznos tagjai vagyunk 
a klubnak, egy számunkra oly fon-
tos közösségnek. 

Molnár Áron polgármester úr ün-
nepi beszédében szólt az idôsek 
megbecsülésérôl és támogatásáról, 
és arról, hogy fontos szerepet tölte-
nek be a közösségi életben Algyôn. 

Az ünnepünket az tette teljessé, 
hogy köszönthettük azokat a klub-
társainkat, akik az idén ünneplik 
a 80-adik születésnapjukat. Ebbôl 
az alkalomból köszöntöttük a szín-
padon: Hegedûsné Vári Máriát, 
Szabó Sándornét Rozikát, Karsai 
Lászlót, Király Andrást és Süli Ist-
vánt. Gratulálunk, jó egészséget 
és hosszú, boldog életet kívánunk 
a nyugdíjasklub minden tagja ne-
vében. Isten éltessen sokáig min-
den ünnepeltet!

Megragadom az alkalmat, és 
köszönetet mondok a polgármes-
ter úrnak, az alpolgármester asz-
szonynak, a képviselôknek, hogy 
kezdeményezésünket támogatták, 
felkarolták, és anyagilag és erköl-
csileg is segítették. Ugyancsak kö-
szönöm a Faluház remek hozzá-
állását, a Könyvtár és a Civil 
szervezetek segítségét.

A szórakoztató mûsort a Búza-
virág asszonykórus nyitotta meg. 
A mûsort a meghívott klubok kü-
lönbözô produkciói: népdalok, 
versek, táncok és humoros elô-
adások tették élvezetessé. A Szent-
mihályteleki „táncos lányok” most 
is szenzációs produkcióval lepték 
meg a közönséget.

A finom és bôséges ebédet a Ha-
lászcsárda és a Sziget Vendéglô 
készítette mindenki örömére. 

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

Irénke fôzött, köszönet érte. A bô-
séges ebéd után következett a zene 
és a tánc. Öröm volt látni a fel-
szabadultan „rokizó” nagyikat.

Természetesen a tombola-sor-
solás sem maradt el, mert a nyerés 
reménye, öröme éltet és izgalom-
ban tart mindenkit. Hála a támo-
gatóknak, sokan tartoztak a sze-
rencsés nyertesek közé.

Köszönöm a sok-sok fénykép 
készítését Papp Dánielnek. Köszö-
net az adományozóknak. Molnár 
Áron, Dr Gubacsi Enikô, Kiss Mihály-
né, Fazekas Etelka, Bús Edéné, Bakos 
Mártonné, Süli Istvánné, Szabó Sán-
dorné, Szabó Imréné, Vidács Jánosné 
Piroska, Kneip Ferenc, Terhes Lász-
lóné, 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, Kun-
szabó 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 nyugdíjas-
klub minden segítô tagjának 
a munkáját, önzetlen segítségét, 
és mindazoknak, akik közremû-
ködtek abban, hogy valamennyien 
jól érezhettük magunkat!

Kneip Ferencné elnök

1%
Kedves Támogatóink, Algyôiek!
A 2015-ös évben is várjuk és meg-
köszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 18469927-1-06

Ménesi Lajosné az egyesület elnöke

TÁJÉKOZTATÓ TAVASZI 
LOMTALANÍTÁSRÓL

A CSONGRÁD MEGYEI  
TELEPÜLÉSTOSZTASÁGI KFT�  

ÉRTESÍTI ALGYÔ
LAKOSÁGÁT, HOGY

2015. MÁJUS 16-ÁN, 
SZOMBATON

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ 
A KÖZSÉG BELTERÜLETÉN

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítá-
sa érdekében kérjük, hogy az elszál-
lításra szánt lomot, az adott ürítési 
napon legkésôbb reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy 
az a közlekedést ne akadályozza�
A gyûjtés szelektív ódon történik, ezért 
lehetôség szerint kérjük a papír, a mû-
anyag, a fém, illetve a vegyes lom 
hulladékot elkülönítve elôkészíteni�
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
lomtalanítás kizárólag a lomok el-
szállítására szolgál, (pl� nagyobb mé-
retû berendezési tárgy, bútor, ágy-
betét, háztartási berendezés és 
készülék, rongy, edény, eszköz, ablak-
üveg, stb�)� A késôbb kihelyezett hul-
ladékok, valamint az építési törmelé-
kek, komposztálható hulladékok, 
állati trágyák, veszélyesnek minôsülô 
hulladékok (pl� akkumulátorok, vegy-
szerek, autógumik) elszállítása nem 
áll módunkban�

Lomtalanítással kapcsolatos informá-
ció a (06-62) 425-231-es telefon-
számon kérhetô, illetve Budai Zoltán 
06 30/563-1511-es telefonszámon

CSONGRÁD MEGYEI  
TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT�
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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

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

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!

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
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

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.
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Ha megkapta bankjától a deviza hitelének forintosításáról 
szóló elszámolást, valamint az új forintosított hitelének para-
métereit, 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 % kö-
zött 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 vissza-
vonásig, de legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig:
•  értékbecslés díja 1 ingatlanra vonatkozóan, 
•  egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat 

közokiratba foglalásának közjegyzői díja 20 000 Ft-os ösz-
szeghatárig,

•  tulajdoni lapok költsége 1 ingatlanra vonatkozóan.

Számoljon velünk és keressen meg minket. Az alábbi honla-
pokon további információk állnak rendelkezésére:
www.takarekoskivalto.hu
www.partiscumtakarek.hu

A Takarék Kiváltó hitel részletes feltételei megtalálhatóak 
a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban, Üzletsza-
bályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a kirendeltsé-
geinkben és a honlapunkon érhet el. További részletes infor-
mációkért 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! 

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

Cseppnyi Önbizalom Kontinencia  
Betegedukációs Program

A Program háttere
Magyarországon a lakosság 6,5% küzd inkontinenciával, azonban több-
ségük 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 felkuta-
tása, feltérképezése a háziorvosi praxisokon keresztül, és a helyes ott-
honi ellátáshoz, segédeszközök felhasználásához szükséges tájékozott-
sági szint növelésében.
A program másodlagos célja, hogy segítsen a leginkább érintett cso-
portnak-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

TEMETÕ MELLETTI 

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

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, vállalkozók-
nak elôzetes telefonos egyez-

tetéssel kiszállításos árurende-
lést biztosítunk!

Rendelés: 30/5920847
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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 kö-
zönség óhajának engedelmeske-
dik. Színpadra viszi azokat a je-
leneteit, dalait, amelyeket 
az elmúlt 29 évben a rajongók 
követeltek tôlük újra meg újra. 
Azokat, amelyek a kreatív 
l’art-mûhely, közel három évtize-
des televíziós és színpadi munká-
jából kimagaslanak sikerességük 
révén, és amelyek már-már a ma-
gyar abszurd klasszikusainak te-
kinthetôk. Az ország minden 
szegletében foglalkozástól és kor-
tól függetlenül, munkahelyeken 
és otthonokban számtalan humort 
értô és szeretô ember használja 
az örökzöld L’art pour l’art szlo-
geneket, kifejezéseket és poéno-
kat. Sokan nem is tudják az elmés 
mondatok forrását… 

E hórihorgas életmûbôl váloga-
tott 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.  
– r é m b o h ó z a t –

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 ké-
szült. 

„A Lepkék a kalapon úgy kez-
dôdik, mint egy finom rezdülésû, 
realista Csehov-komédia, egy me-
lankolikus, érzelemdús, század-
fordulós vidéki társasági idill, 
gazdag, magányos földbirtokos-
nôvel, egy Pestrôl idelátogató el-
szegényedett, dzsentri férjjel és 
beteg feleségével, és a körülöttük 
kavargó, szolgálatkész vidéki ér-
telmiségiekkel: a német házior-
vossal, a pappal, a néptanítóval 
és annak szûzi tisztaságú leányá-
val. S a történet úgy végzôdik, 
mint egy rémálom, mint egy rém-
bohózat.”

(Radnóti Zsuzsa, kritikus)

„Egy régi szép történet elevene-
dik meg a színpadon. Legalábbis 
a 19. századvégi nyitókép ezt ígéri, 
balsejtelmünk azonban fokozato-
san kap erôre, miközben figuráink 
életre kapnak, s késôbbi konflik-
tusaik kódolva vannak mondan-
dójukban. Aprólékos lélektani át-
fordulás azonban nincs és nem is 
lehet, hiszen e szép világban, amit 
ábrázoltunk, a fokozatosság helyett 
sebes fordulatokkal bontakozik ki 
egy szerelmi háromszög s mind-
ehhez 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 ro-
mantikus hôsei, hamar kiderül, 
hogy érzelmeiknek csak nevetséges 
karikatúrái ôk. Az a világ látható 
ebben a bohózatban, amit Isten 
kalapjának nevezünk.”

(Varga Norbert, a darab rende-
zôje)

Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft / fô

*

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

– v í g j á t é k–
A Zenthe Ferenc Színház elôadása
A magyar színjátszás hôskorát 
idézô történetben a vándorszínész 

trupp éppen Balatonfüredre érke-
zik, ahol is Szilvay professzor 

gyámleánya és a nevelônô nyaral. 
Mariska és Liliomfi, az ünnepelt 
színész (aki valójában Szilvay uno-
kaöccse) minden elôítélet ellenére 
egymásba szeretnek. Azt sem tud-
ják, hogy a professzor már rég 
egymásnak szánta ôket, bár talál-
kozásukat nem is sejtette. A házas-
ság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon 
fel a színészettel. A szerelmesek 
bájosan csúffá teszik az ájtatos kép-
mutatást, a mohóságot, a zsarno-
koskodást, majd együtt kelnek útra 
Thália szolgálóiként... 

„Nem kell óriási meglepetések-
re készülni. Lesz a darabban új is, 
de maradunk a biztos vonalon. Ami 
viszont újdonság lesz, az az elôadás 
zenés mivolta, ugyanis nagyon ke-
vesen mutatják be a Liliomfit ze-
nével, énekekkel, holott Szigligeti 
beleírt énekeket, dallamokat, 
ahová azt képzelte el. Nagyon ér-
dekes, 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 közön-
ség, 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 

nyolcvan százaléka nógrádi, gya-

korlatilag ez a darab teljes egészé-
ben a miénk.”

(Susán Ferenc, az elôadás ren-
dezôje)

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-mail címére, illetve személyesen a könyvtárba várjuk.  
A helyes megfejtôk között az Algyôi Teátrum június 12-i elôadására (Szigligeti Ede: Liliomfi) sorsolunk ki belépôket!
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Május 5. (kedd) 8:30–9:30 óra 

OKULÁR OPTIKA SZEMVIZSGÁLATA 
a Faluház elôcsarnokában.

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

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
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M E G H Í V Ó
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 kiszéle-

sítése 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 Dél-
alföldi 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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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
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 közre-

mûködésével�
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 Egyesü-

lete 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 Egye-

sület és a Faluház szervezésében�
Május 29. (péntek) 18 óra – Algyôi Világjáró Klub a Földtani Védegylet közre-

mûködésével�
Május 31. (vasárnap) 9 óra – Hôsök Napja� Megemlékezés a Szent Anna-temp-

lom 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�

VÁSÁRNAPTÁR
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�

TISZTELT OLVASÓINK, TISZTELT HIRDETÔK!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Algyôi Hírmondóba két módon lehetsé-
ges 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 

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

10.00  PEPE MANÓ bőröndmeséi
10.00 – 14.00 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.
12.00  Algyői Kutyás Egyesület bemutatója

14.00  A BOJTORJÁN zenekar koncertje 
15.00   Algyői  atalok Street ghter show-ja 
16.00   Fiatal Bitangok Versenyének eredményhirdetése 

16:30   THE ROCKFORCE zenekar koncertje
17.30   Óriásbuborék  ashmob, térzene 
  BRASS ON THE ROAD
19.00   HŐSÖK Live koncert

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!

GYERMEK – ÉS IFJÚSÁGI NAP
CSALÁDI

KIEGÉSZÍTŐ
programok: 

FIATAL BITANGOK VERSENYE
Az algyői Gyermek- és Ifjúsági Napon, május 31-én első alkalommal ren-
dezzük meg a Fiatal Bitangok Versenyét. A vetélkedő népi játékokra, hagyo-ét. A vetélkedő népi játékokra, hagyo-. A vetélkedő népi játékokra, hagyo-
mányokra, vicces falusi szokásokra épül, amelyben megmutathatják a ver-
senyzők, 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 kez-
detekor 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 elér-
hetőségeit. 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. 


