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A Bóbita a „2014. év bölcsôdéje”

50 éve történt

Tisztelgés az „algyôi olajosok” elôtt
Idén 50 éve, hogy a magyarországi
szénhidrogén-bányászat legjelentôsebb helyszínén, Algyô mezôben
megkezdôdött a kitermelés. Azóta
Algyô neve összeforrt a magyar
szénhidrogén-kitermeléssel. Máig
nemzetgazdasági jelentôségû az itt
folyó bányászat, valamint a hozzákapcsolódó feldolgozás: Algyô jelenleg is a hazai gáz- és kôolajtermelés közel harmadát adja.
Az ország teljes földgáz igényének
tizedét, kôolaj igényének öt százalékát biztosítja. A MOL dél-magyarországi telephelye a hazai energiabiztonság egyik legfontosabb
szimbólumává, és kitûnô olajipari
szakemberek otthonává vált. Áldozatos munkájukat és az algyôi szénhidrogén-termelés és kutatás során
elért sikereiket köszönték és ünnepelték 2015. júniusában.
A jubileum alkalmából 2015.
június 26-án megkoszorúzták

Algyô vezetôi „az algyôi olajosok” emlékmûvét. Ennek felirata
az 1968-as kitörésre utal: „Hôsiesség, tudás és bátorság. Küzdelmek
színtere ez a hely. Gyôztetek tûzoltók,
olajbányászok és katonák a szovjet
olajbányászok segítségével a legnagyobb méretû magyarországi kútkitörés
tomboló erôi fölött. 1968. dec. 19
– 1969. jan. 16.”

Hazánk meghatározó gyermekekkel foglalkozó online családi magazinja, a Családháló.hu elismerésben részesítette azokat
az embereket, intézményeket,
akik 2014-ben gyerekekért való
munkájuk során különösen sokat,
vagy kiemelkedôt tettek a családokért. A 2015. június 13-i díjátadó ünnepség fõvédnöke Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter volt.
A miniszter a budapesti józsefvárosi Károlyi-Csekonics rezidencián
tartott rendezvényen Családháló-díjakat adott át a gyermekvállalásért, gyermeknevelésért, gyermekek egészségéért tevékenykedô
szakembereknek, intézményeknek.
A díjat idén négy intézményi és
hat egyéni kategóriában adták át
az online magazin olvasóinak jelö-

lései és szavazatai alapján. Az Algyôi Bóbita Bölcsôde kapta az Év
Bölcsôdéje 2014 díjat. Az elismerést Gyömbér Kornélia, a bölcsôde
vezetôje vette át.
Bölcsôdénkbôl névre szóló emléklapot kapott Illésné Wolford
Tímea, Kiss Katalin, Kiss Ilona, Fodorné Nemes Andrea, amelyet személyesen vettek át a miniszter
úrtól és a Családháló.hu fôszerkesztôjétôl, Paulik Andrástól. Ez
mellett az algyôi Szivárvány Óvodából Kakuszi Ildikó, Juhász Brigitta és Búsné Lami Anikó szintén kapott emléklapot.
Az ünnepélyes díjátadót a The
Sign zenekar kísérte.
Szabó Noémi
(Folytatás: a 2., a 4.
és az 5. oldalon)

*

A MOL Déri Miklós 23 képbôl álló,
2015. június 11-én nyílt utcai kiállításával emlékezik meg a fekete arany hôskoráról. Például
az algyôi Oláh Ernô is az „Egy
aranykor emlékei” címû fotókiállításon látható portrék szereplôinek egyike. Az utcai kiállítás
Szeged belvárosában, a REÖK-palota elôtti téren tekinthetô
meg július 10-ig.
(Folytatás a 9. oldalon)

A tartalomból
Nyári igazgatási szünet a községházán ������������������������������������������������ 3. oldal
I. Csongrád megyei Autós Találkozó ���������������������������������������������������� 4.oldal
Hirdetések ��������������������������������������������������������������������������� 7., 14., 15. oldal
Anna napi búcsú programja ������������������������������������������������������������� 17. oldal
Orvosi rendelési idôpont ������������������������������������������������������������������ 18. oldal
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A Bóbita a „2014. év bölcsôdéje”
(Folytatás az 1. oldalról.)
A 2014-es Családháló díjazottak
még: „2014 szülészetének” az Egyesített Szent István és Szent László
Kórház szülészetét; „2014 óvodájának” a pilisszentiváni Heidi
Német Nemzetiségi Magánóvodát;
míg „2014 családi napközijének”
a Bács-Kiskun megyei Solt PETJES
Családi Napközi és Játszóházát választották az olvasók.
*

Családháló-díjat kapott
az AESZI Bóbita Bölcsôde
Számunkra megtisztelô az elismerés, hisz a díjra a családok jelölhették az intézményeiket vagy
a szakembereket. Intézményi kategóriában a Bóbita Bölcsôdét,
egyéni kategóriában pedig: Kiss
Katalin kisgyermeknevelôt, Kiss
Ilona kisgyermeknevelôt, Fodor
Attiláné kisgyermeknevelôt, Illésné Wolford Tímea kisgyermeknevelôt jelölték a szülôk.
Részlet az egyik levélbôl: BÓBITA
BÖLCSÔDE
„Az intézmény 8 éve nyitotta meg kapuit. Nagyon sok a saját készítésû játék,
amely a gondozónôk gondoskodását, szeretetét tükrözik. Az alapanyagokat maguk
szerzik be és a finom ételeket Vera néni
a tapasztalt szakácsnô készíti el. Benne

van szíve, lelke. Gyakran vehetnek részt
a szülôk csoportos beszélgetéseken, a családi programok tartalmasak és jó hangulatúak. Félévente Börze-bazárt szerveznek,
ahol gazdát cserélnek a megunt játékok,
kinôtt ruhák, így sokat spórolhatnak a családok. Az intézmény közel van a Tisza
parthoz. Gyakran viszik a gyerekeket
az erdôbe és így korán megszerettetik velük
a természetet. Sokat vannak levegôn
a gyerekek, ez nagyon jó! Az algyôi bölcsôdébôl árad a nyugalom, a békesség,
a biztonság, a szeretet és ez nemcsak gyermeknek, hanem nekünk, felnôtteknek is
ebben a rohanó világban a legfontosabb!”
A Családhálóhoz beérkezett vélemények, leírások alapján a szerkesztôség számos budapesti, pécsi, nyíregyházi, szegedi intézmény közül
az algyôi Bóbita bölcsôdének ítélte
a díjat, intézményi kategóriában.
A díjra jelölt kollégák emléklapot kaptak.
Nagyon örülünk az elismerésnek, köszönjük a szülôknek!
A Bóbita Bölcsôde dolgozói
*

Az ünnepség után a bölcsôde dolgozói kirándultak Szentendrére,
ahol kellemes három órát tölthettünk el. Köszönjük Algyô Nagyközség Önkormányzatának, hogy
az utazáshoz szükséges feltételeket
biztosította.
Gy. K.

Algyôn nyílt a XII. Országos Patikanap
2015. június 3-án, a Gyevi Patikának köszönhetôen, Algyô szolgált helyszínül a XII. Országos
Patika Nap megnyitójának.
A gyógyszertár elôtti szabadtéri
ünnepségen Dr. Roczkó András
gyógyszerész, Molnár Áron, Algyô
Nagyközség polgármestere és Dr.
Kôhegyi Ferenc, a Magyar Gyógy-

szerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte az érdeklôdôket, majd
Frank Tímea (ének) és Deák Attila
(gitár) mûsora következett. Ezt
követôen a rendezvény az Algyôi
Faluházban egy gyógyszerész
szakmai szimpóziummal folytatódott. 
AH

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2015. 06. 15-én Bozó Dániel Péter és
Lauer Viola Tekla házasságot kötött.
2015. 06. 20-án Fejes József és Balázs
Tünde házasságot kötött.
Sok boldogságot!

TÓT KRISTÓF – született: 2015. 05. 23án, édesanya: Sebôk Melinda; édesapa:
Tót Szabolcs.

***

SZÜLETÉSEK:
JOÓ MARCELL – született: 2015. 06.
02-án, édesanya: Süli-Zakar Éva, édesapa: Joó Gábor.

Szúnyoggyérítés Algyôn
A Tisza melletti Algyôn az önkormányzat évente háromszor gyéríti a szúnyogokat. E feladatra idén
is 4 millió forintot szavaztak meg
a képviselôk. A beavatkozás az eddigiek szerint a nagyközség 262
hektár belterületét, a Tisza jobb
partjának 100 hektárját, míg a te-

lepülés határának 100 méteres
sávjának 50 hektárát, továbbá
külön kérésre a Tisza bal partján
elterülô Rákóczi telep 50 hektárját
érinti. A feladatot a földi kémiai
megoldás mellett légi szúnyog gyérítéssel végzi el az Agro-Aero 2000
Kft.

NOKTA ÁDÁM NORBERT – született: 2015.
06. 15-én, édesanya: Major Andrea,
édesapa: Nokta Zsolt.

Jó egészséget!
***

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
Június 16-án, kedden Nyári Mihályné Marika nénit 85. születésnapja alkalmából
szomszédai, barátai, ismerôsei, volt munkatársai köszöntötték a Könyvtárban. Marika nénit az AESZI Házi gondozói 10 éve
gondozzák. Ezen alkalomból gondozója,
Bakos Józsefné Veronka születésnapi köszöntést szervezett neki. Jelen volt az AESZI
vezetôje, Jankovicsné Veres Katalin, a gondozói hálózat volt vezetôje: Kovácsné Budai
Éva, továbbá: Némethné Vida Zsuzsanna,
valamint ismerôsök és barátok. Rövid zenés
mûsorral Antal János lepte meg Marika
nénit, aki nagyon örült a köszöntésnek.
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselôk: a tiszta víztôl a csatornáig
Nyílt ülésen 28, zárt ülésen további 6 témáról döntött 2015. június
18-án Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete. A munkát Molnár Áron polgármester irányította. Az összejövetelrôl készült
közvetítést június végéig több mint százan nézték meg a nagyközség
hivatalos YouTube csatornáján.
Vonzóak az algyôi gyermekintézmények egyre több a gyermek
– állapították meg az algyôi képviselôk, miközben egyhangúlag
elfogadták a Szivárvány Óvoda
2014–2015. nevelési évérôl szóló
értékelést.
A beszámoló emlékeztetett arra
is – többek között – , hogy a gyerekek napjaik 80 százalékát intézményben, nem pedig családjuk
körében töltik. Algyôn tavaly 18
óvodapedagógus ás 10 dajka foglalkozott a gyerekekkel. Az ovisok
száma 2016 januárjára 185-re nô.
A kicsik közül 27 tekinthetô hátrányos helyzetûnek, részesül rendszeres nevelési támogatásban.
Az intézmény gazdag szakmai
programmal teljesíti feladatait.
Hálózat és csatorna
A 2014- évben milyen fejlesztéseket valósított meg a Szegedi
Vízmû? Az errôl szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta a képviselô-testület. Tudomásul vette,
hogy az algyôi víz változatlanul
jó minôségû, minden vizsgált kémiai paraméternek megfelel, nem
tartalmaz káros baktériumot.
Az elôzô évhez képest 2014-ben
több mint 1 százalékkal nôtt a vízfogyasztás és a szennyvíz mennyisége. Az ivóvízhálózat közel 36,
míg a szennyvízcsatorna hossza
több mint 30 kilométer. Az ivóvízhálózat javítását 80 hibabejelentés is ösztönözte
A szolgáltató tavaly az algyôi
szennyvízcsatorna 94 folyóméterért szemrevételezte kamerás vizsgálattal. A felújítások közül kiemelkedik például a Kosárfonó
utcai átemelô, ahol a szivattyúk
immár üzembiztosan mûködnek,
de az átemelôn változatlanul elôfordult dugulás, meghibásodás.
A szennyvíztisztító telepen tavaly
több mit 469 ezer köbméter
szennyvizet kezeltek. Megállapították, hogy a hôszivattyús fûtési
rendszer költség hatékonyan mûködik. Elkészült múlt év szeptem-

berében a tisztított vízátemelô
elektromos rekonstrukciója.
A Vízügyi Építési Alapból Algyôn – többek között – a Prágai
utcai gerincvezeték épült meg,
a község vízhálózati térképének
egy része digitális formában is
elkészült, felújították a Bányász
utca 21. szám elôtti csomópontot,
a házi átemelôbe kötötték a Ladik
utca 22. és 24. számú házakat.
A Szeged-Algyô Ivóvízminôség-javító Önkormányzati Társulás 3,5 millió forintért végez el
beruházást az AB 2013 Konzorcium.
A község itt tartaná,
ide vonzaná a fiatalokat
A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
összegzést ugyancsak egyhangúlag
fogadta el az algyôi képviselô-testület.
Szeptember 1-jétôl a bölcsôdei
ellátás ingyenes lehet a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár alatt élôk számára – emlékeztetett a jegyzô, Varga Ildikó. Arra
is fölhívta a figyelmet, hogy a településen rendkívül alacsonyak
az intézményi térítési díjak, miközben például a gyermekek étkeztetésének és nyári foglalkoztatásának is számos kedvezményes
formáját támogatja az önkormányzat.
A 2015. január 1. utáni idôszakban született algyôi gyerekeket
nevelô családokat újszülöttenként
100 ezer forinttal támogatná
a Gonda János képviselô indítványára megvitatott tervezet. Az úgynevezett életkezdési támogatás
mellett, a képviselônek az elsô
lakáshoz jutó fiatalok egyszeri,
maximum 5 millió forintos kölcsönnel történô támogatását célzó
rendelettervezetével is foglalkozott
a képviselô-testület. Az irányvonallal egyetértett a képviselô-testület.
A település-élénkítô programnak
részének tekintik a gazdasági társaságok ide települését és meg-

tartását is. A képviselôk egyetértettek abban, hogy legkésôbb idén
szeptemberig az illetékes bizottságok átdolgozzák, a különbözô bizottságok é a település ifjúsági
szervezetek megvitatják, átdolgozzák a két tervezetet.
Módosított helyi szabályok
Háziorvosi rendelési idô változása: a képviselôk 6 igen, 1 nem
arányban elfogadták, hogy szeptember 1-jétôl Törökné dr. Kálmán
Antónia kedden, csütörtökön és
pénteken délelôtt, hétfôn és szerdán délután fogadja a pácienseket.
Meghosszabbították a Gyeviép
NKft. Felügyelô Bizottság tagjainak mandátumát további 4 évvel.
Egyhangúlag elfogadták a képviselôk azt a tájékoztatót, melybôl
kiderült, hogy 1 millió forint ös�szeghatárig jogosult szerzôdést
aláírni a polgármester, míg 1–3
millió forint között a pénzügyi
bizottság jóváhagyása szükséges.
Az elsô esetben 42, míg utóbbi
csoportba – a tervek szerint – 43
kötelezettségvállalásra lehet számítani.
Másodjára került a testület elé
a plébánia jogi helyzetének a rendezése. A javaslat szerint csak
a Tüskevár utca 1. számú épület
és kert része kerüljön vissza
a Szent Anna Plébániához. Viszont
a Kastélykert utca 67. számú épületet csak akkor „vegye vissza”,
az önkormányzat, ha meghatározta, mire használná föl az értékkülönbözettel visszavett ingatlant.
Júniusi ülésén a képviselô-testület
többsége – 1 nem szavazattal - úgy
határozott, hogy az ingatlancsere
célját az egyházzal közösen alakítsa ki a településfejlesztési bizottság, majd a javaslat kerüljön ismét
a képviselô-testület elé, hogy
a döntés megszülethessen.
A Tisza virág utcai telekhatárok
változásáról készült térképet egyhangúlag elfogadta a képviselô-testület.
A költségvetési rendelet korrekcióját az év eleje óta született döntések indokolták.
A képviselôk elfogadták a második félévre vonatkozó munkatervüket.
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Nyári és téli
igazgatási szünet
a községházán
Zavartalan lesz az ügyfélfogadás,
az ügymenet és feladatellátás
az algyôi polgármesteri hivatalban akkor is, a mikor az ott dolgozók egy része nyári, illetve téli
szabadságát tölti.
Az önkormányzati képviselô-testület júniusi ülésén úgy döntött,
hogy 2015. július 20-augusztus
23., valamint 2015. december
21–2016. január 3. között úgynevezett igazgatási szünetet rendel
el. Ennek oka, hogy az algyôi polgármesteri hivatal dolgozói 2015.
évi rendes szabadságukra távozhassanak.
Az elmúlt négy évben megszokhatták az algyôiek az igazgatási szünet alatti rövidített ügyfélfogadási rendet, hiszen ezzel
kapcsolatban nem érkezett panasz.

Pályázat
telekre
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô,
belterület 1785/4 és 1785/5 hrsz.
alatti, egyenként 800 m2 területû,
közmûvesítés nélküli építési telkek
nyilvános versenytárgyaláson való
értékesítésére.
A versenytárgyalásos értékesítés
helye: Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6750 Algyô,
Kastélykert u. 40.) tanácsterem.
A versenytárgyalásos értékesítés
ideje: 2015. augusztus 14. (péntek) 10.00 óra. A versenytárgyaláson a kiinduló nettó vételár telkenként: 3 937 008 Ft. (br.
5 000 000 Ft.)
A befizetendô pályázati biztosíték (bánatpénz) összege telkenként: 300 000 Ft.
A pályázat kiírás és a pályázat
részletes feltételei Algyô Nagyközség honlapján érhetôek el.
www.algyo.hu
Algyô,
2015. június 23.
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Intézményi hírek

A 2014/2015-ös tanév
kitûnô tanulói
A 2014/2015-ös tanévben az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola kitûnô bizonyítványukért értékes könyvjutalomban részesültek:
az 1.a osztályból Canjavec Tamás,
Czirok Levente, Juhász Kevend,
Megyeri Dominik és Nyerges Emese;
az 1.b osztályból Bálint-Harmati
Linett, Belovai Anna, Farkas Flóra,
Gyôrfi Gábor, Kovács Tamás, Molnár Zengô, Nagy Leonóra, Nyilas
Réka, Perneki Dóra, Szabó Boglárka és Temkó Kata; a 2.a osztályból
Grund Marcell, Bálint Csenge, Molnár Boglárka, Nagy Boglárka, Farkas Maja, Kiss Levente, Pipicz Bálint, Pácza Dániel és Szücs Viktória;
a 2.b osztályból Bodó Lilla, Csúri
Zsuzsa, Dudás Zsombor, Kertész Mihály, Kiss Virág, Molnár Csinszka,
Nagy Anna, Németh Sarolta és Szekeres Dorina; a 3.a osztályból Balogh Lili, Belovai Petra, Forgó Dániel, Gavallér Erika, Németh Bercel,
Tornyi Barna és Urbán Dorottya;
a 3.b osztályból Szabó Dorina,
Kneip Sarolta, Molnár Loretta,
Gál-Joó Jázmin, Kopasz Dorottya,
Szilágyi Kira, Gyurcsik Tamás,
Kabók Ákos és Nagy Sándor; a 4.a
osztályból Borbás Bálint, Nagy
Krisztofer, Salamon Milán és Kör-

mös Attila; a 4. b osztályból Farkas
Ádám, Farkas Dávid, Horváth-Teleki Hédi és Szutor Adél; az 5.a
osztályból Kiss Virág, Mircse Gréta
és Oláh Lilla; az 5.b osztályból
Bálint Anna, Bodó Réka, Gieth Evelin, Jernei Richárd, Nagy Olga és
Németh Réka; a 6.a osztályból Bezdán Mihály, Borovszky Milán, Lantos Szabina és Varga Enikô; a 6.b
osztályból Izbéki Flóra és Kertész
Tekla;a 7.a osztályból Belovai
Krisztián és Szalontai Botond;a 7.b
osztályból Hermán Ariella és Pál
Krisztián; a 8. osztályból Szekeres
Laura, Sándor Tamás és Kucsera
Edina. Négy éven át kitûnô bizonyítványa volt Borbás Bálint, Nagy
Krisztofer és Salamon Milán 4.a,
Horváth-Teleki Hédi, Szutor Adél,
Farkas Ádám és Farkas Dávid 4.b
osztályos tanulóknak. Az Algyôi
Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az évben Kis-herceg díjjal jutalmazta Üveges Gabriella és Borbás Bálint 4.a
osztályos, Szutor Adél és Farkas
Dávid 4.b osztályos tanulót; valamint az Algyôi Általános Iskola
Kiváló diákja címet adományozta
Horváth Laura és Szekeres Laura
8. osztályos tanulót.

Tanévnyitó ünnepség
2015. szeptember elsején (hétfôn)
800 órától az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola aulájában (Algyô,

Sport u. 5.) tartják a tanévnyitó
ünnepséget.

I. Csongrád Megyei Olasz Autós Találkozó Algyôn
2015. augusztus 1-jén

Az Algyôi Faluház és környéke ad
helyet az I. Csongrád Megyei
Olasz Autós Találkozónak, amely
egész napos programot nyújt
az autók szerelmeseinek. Számos
kategóriában versengenek majd
az autósok. Többek között lesz
autós zenei hangnyomás mérés,
kipufogó decibel-mérés, autós
limbó. A rendezvény látogatói
pedig felnitartó, autóhúzó és
egyéb ügyességi versenyeken vehetnek részt, de akár Olasz totót
és KRESZ-tesztet is kitölthetnek.

A gyermekek számára aszfaltrajzversennyel és arcfestéssel készülnek a szervezôk.
A versenyszámok között a Ritmus Tánc és Fitness Stúdió, valamint a SunBarZ Ghetto Workout
csapatainak bemutatóit tekinthetjük meg.
Az egész napos ingyenes program zárásaként a Faluház szabadtéri színpadán 18:00 óra és 24:00
között szabadtéri retro bulira
várjuk vendégeinket, ahol a zenékrôl Dj Kovy gondoskodik.
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Családháló-díj az óvónôknek
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Családháló-díj célja nyilvános
elismerésben részesíteni olyan
embereket, intézményeket, akik
2014-ben gyerekekért való munkájuk során különösen sokat
tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár, a Családháló olvasóinak jelölése alapján.
A díjazottak oklevélben részesültek.

Az Algyôi Szivárvány Óvodából
hárman kaptak emléklapot a gyermekekért és családjaikért végzett
kiemelkedô, lelkiismeretes munkájukért: Búsné Lami Anikó, Juhász
Brigitta, Kakuszi Ildikó.
Büszkék vagyunk rájuk!
Az óvoda dolgozói
*

„Lapozzon bele”, nézze meg
a Családhálót:
http://www.csaladhalo.hu/

Ügyeleti napok az iskolában
2015. július 8-án (szerdán) 8–12
óra között Iván Zsuzsanna intézményvezetô;
2015. július 15-én (szerdán)
8–12 óra között Iván Zsuzsanna
intézményvezetô;
2015. július 22-én (szerdán)
8–12 óra között Almásiné Császár
Piroska intézményvezetô-helyettes;
2015. július 29-én (szerdán)
8–12 óra között Almásiné Császár
Piroska intézményvezetô-helyettes;

2015. augusztus 5-én (szerdán)
8–12 óra között Tóthné Molnár
Ágota intézményvezetô-helyettes;
2015. augusztus 12-én (szerdán) 8–12 óra között Tóthné Molnár Ágota intézményvezetô-helyettes;
2015. augusztus 19-én (szerdán)
8–12 óra között Iván Zsuzsanna
intézményvezetô tart ügyeletet
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában.
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Intézményi hírek
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Algyô Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsôde: a Családháló –díjas bölcsôde

2007-ben nyitotta meg kapuit
az AESZI Bóbita Bölcsôde.
Az épületben, egy gondozási
egységet alakítottak ki. Két csoportszoba, egy fürdôszoba, átadó
és a hozzátartozó kiszolgáló helységek várták a, gyermekeket és
szüleiket. A férôhelyek száma azonban nagyon hamar kevésnek bizonyult.
2008-ban már 26 kisgyermeket
fogadhatott az intézmény.
2013-ban pedig pályázati lehetôségbôl, bôvülhetett a bölcsôde
és 36 fô vehette igénybe a szolgáltatást. Jelenleg három jól fel-

szerelt csoportszobában folyik
nevelô-gondozói munka.
Intézményünk a gyermekek egyéni igényeihez igazodva biztosítja
a gyermekek fejlôdéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételeket.
A kezdetekkor, célként tûztük
ki a gyermekek fejlôdésének elôsegítését, az érzelmi, értelmi intelligencia kibontakoztatását, szorosan együttmûködve a családokkal.
Az intézményi és családi nevelés
egymást erôsítô folyamatként értelmezzük. Fontos számunkra,

hogy bölcsôdénk kisgyermeknevelô központként mûködjön, ahol
a gyermekek ellátása mellett, segítséget adhatunk a gyermeküket
otthonnevelô családoknak is.
2008 óta rendszeresen tartunk
szülôi csoportos foglalkozásokat
nevelési témában.
2013 szeptemberében pedig elindítottuk játszócsoportunkat.
A kezdeményezés célja: kapcsolatteremtés azokkal a családokkal,
akik nem igényelnek bölcsôdei
ellátást, de örömmel fogadnák
szakemberek segítségét, tanácsait
nevelési és gondozási témában.

Valamint, szívesen töltenének el
gyermekeikkel közösen minôségi
idôt, együtt játszásban. Két év alatt
nagyon kedvelt idôtöltés lett a játszócsoport. A kisgyermeknevelôk
önkéntes munkában vállalták a háziasszony szerepét. A foglalkozások pedig térítésmenetesek, hogy
minden szülô és gyermek számára
elérhetôek legyenek.
Bölcsôdénk nyitott a kisgyermekes családok számára. Törekvésünk, hogy minden kisgyermek és
felnôtt jól, otthonosan érezze

magát intézményünkben. A szülôk
a nap bármely szakaszában, betekintést nyerhetnek a csoportok
életébe, a csoport szobákban és
az udvaron is. A tükörfóliás és elfüggönyözött ablakokon keresztül
leshetik meg gyermekeiket, játéktevékenység, vagy foglalkozás közben.
A gondozó- nevelôi feladatokat
hat szakképzet kisgyermeknevelô látja el, munkájukat szakmai
vezetô koordinálja. Két technikai
kisegítô ügyel a kifogástalan higiéniára. A nyolc év alatt nagyon
jó csapattá kovácsolódott össze
a kollektíva.

kok. Így jelentôs összeget spórolhatnak a családok.
2014. decemberében, egy édesanya kezdeményezését támogatva,
cipôs doboz akciót szerveztünk és
a rászoruló gyermekeknek karácsonyi ajándékokat csomagoltunk.
Hagyományként szeretnénk tovább vinni ezt a kezdeményezést.
Essen hát szó jövôbeli tervekrôl
is. 2015 ôszén indítjuk „Szülôi
mûhely” címmel, hat hónapos
foglalkozásunkat, várandós anyukák és csecsemôs szülôk részére.
Szakemberek bevonásával, célunk
a szülôi kompetenciák alakítása
erôsítése, segítség nyújtás a cse-

A kisgyermeknevelô legfôbb
munkaeszköze a személyisége.
Alapvetô tulajdonságunk a pozitív
életfelfogás, empátia, elfogadás,
hitelesség, segítô készség.
Bölcsôdénk egyik vonzereje
a saját fôzôkonyha. Az alapanyagokat magunk szerezzük be és
tapasztalt szakácsnônk varázsol
belôle finomabbnál finomabb ételeket. Az anyukák gyakran kérnek
tôle fôzési tanácsokat.
2012 novemberében indult útjára a Börze-Bazár. Évente két
alkalommal gazdát cserélnek a kinôtt gyermekruhák, megunt játé-

csemô gondozásában-nevelésében.
Szeretnénk megújítani, új technikák bevonásával a szülôi csoportos foglakozásainkat is.
Igyekszünk a szülôk igényeit,
kéréseit figyelembe véve új ötletekkel támogatni, segíteni, kön�nyíteni a családok mindennapjait.
Mert úgy gondoljuk:
„Adj, amid van, adj, amíg van,
Ne bánd, hogy nem marad,
S ha már szétosztottad minden javad,
Oszd széjjel magadat. adj, amíg van,
Had legyen boldogabb a másik,
Kinek lényébôl,
az öröm rád visszasugárzik.”
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Extrém sport hétvége Magyarkanizsán
– algyôi közremûködéssel
Go Sk8 Days

Sikeres algyôi szereplés
a Taekwon-do Világbajnokságon
Május 25–31. között rendezték
meg az idei ITF Taekwon-do Világbajnokságot Olaszországban,
Jesolo városában. A versenyre 52
országból több, mint 1000 versenyzô nevezett a világ minden
tájáról. A magyar válogatott tagjaként, az Algyôi Sportkör ITF
Taekwon-do Szakosztály edzôje és
versenyzôje, Zsarkó Dániel Péter állt

A gördeszkázás világnapja alkalmából a WEMSICAL SERBIA Ifjúsági és Kulturális Egyesület
„anyaszervezetével”, a WEMSICAL Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel közösen kétnapos extrém
sport hétvégét szervezett Magyarkanizsán, június 19-én és 20-án.
A programot a gördeszkázás világát bemutató, „Flaszter” elnevezésû fotókiállítás nyitotta meg
pénteken, amelyet dj-szett és videó
premier követett az egyesületek
bemutatkozása után.

korcsolya bemutatók szórakoztatták a résztvevôket, amelyeket
egy egész napos graffiti bemutatóval és zenével egészítettek ki
a szervezôk. A nevezési díj fejében
összegyûjtött adományokat a magyarkanizsai Vöröskereszt jóvoltából rászoruló gyerekeknek ajánlották fel a szervezôk.
Az eredményhirdetést követôen
koncertekkel zártuk a napot a Tisza-parton. Közel 400 látogató
jelent meg a rendezvényen, köztük
fiatalok, idôsek, családok egyaránt.

Szombaton a Tisza-parton,
az „Elita” sportpályán szervezték
a programokat a Monster Energy
és Magyarkanizsa Önkormányzatának fô támogatásával. A két kategóriás gördeszka verseny mellett az elsô szerbiai BMX Flatland
versenyt is lebonyolítottuk.
A megmérettetésekre több mint
30 versenyzô nevezett Magyarország dél-alföldi régiójából és
a Vajdaság területérôl. Tiszteletét
tette a kétszeres világbajnok,
a Monster által szponzorált BMX
Flatland versenyzô, Kun Ádám is.
A látványos trükkök és a jó hangulat mellett BMX Street és gör-

Az értékes díjazásról a Restless,
a Mantra, az Urban Bug, a Monster Energy gondoskodott, amíg
a rendezvény népszerûsítésében
a sajtó részérôl az Info Tv, az RTV.
RS, a Pannon Tv, a Magyar Szó,
Hét Nap, a Képes Ifi, a Press Szó
és a Gördeszkamag.hu volt a szervezôk segítségére, akiknek ezúton
is köszönik a támogatást.
A www.facebook.com/gosk8days
oldalon további információkat,
képeket és videókat tekinthetnek
meg a rendezvényrôl! Jövôre találkozzunk ugyanitt!
Vígi László elnök,
Wemsical Serbia

rajthoz. Súlycsoportjában (-78 kg)
56 versenyzô indult, ami rekordnak számít. 3 gyôztes mérkôzés
után (etióp, amerikai, román ellenfelekkel szemben), az elôdöntôbe jutásért vívott szoros küzdelemben maradt alul argentin
riválisával szemben, így hajszállal
lecsúszott a dobogóról és a legjobb
nyolc között végzett.

Ezüstérem a szegedi világkupáról
Május 21-tôl 24-ig rendezték meg
Szegeden, a Városi Sportcsarnokban
a XXI. Kick-Box Világkupát. Az Algyôi Sportkör ITF Taekwon-do
Szakosztályának versenyzôje és
edzôje, Zsarkó Dániel Péter a light -

contact szabályrendszer -74 kg-os
kategóriájában, egy szlovák és egy
izraeli ellenfél legyôzésével a döntôben szoros és fordulatos mérkôzésen kikapott ukrán riválisával
szemben, így ezüstérmet szerzett.
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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. 2015. 07.01. – 07.31-ig!
Beváltható újonnan nyílt üzletünkben,
a Pipacs Virágszigetben!
Algyõi Coop Üzletház, Sport utca 1.
Tel.: 20/501 41 00

Hirdetések

7

PAPÍRVILÁG
A Coop Üzletházban mûködô
papír-írószer üzletünk
megszûnése ellenére
2015. 06. 01-tôl továbbra is
folytatjuk tevékenységünket:
intézményeknek, vállalkozóknak
elôzetes telefonos egyeztetéssel
kedvezményes kiszállításos
árurendelést biztosítunk!
Rendelés: 30/5920847
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Algyõi tükör

Mérlegen a 2015. évi tavaszi
algyôi egészséghét
A 2015. évi Tavaszi Algyôi Egészségheteket április 17. és május 5.
között rendezték meg.
Ebben az évben a szûrôvizsgálatok új helyszíne: a Borbála Fürdô.
A Fürdô, mint helyszín, megfelelt az elvárásoknak mind a szûrést végzôk, mind a lakosság részérôl.
Továbbra is a megelôzést biztosító szûrôvizsgálatokra került
a hangsúly, illetve azokra a vizsgálatokra, amelyek iránt a lakosság igénye, érdeklôdése megnôtt,
és amelyeket az egészségügyi kerekasztal indokoltnak tartott és
elôterjesztés formájában a képviselô-testület elé tárt.
A szûrôvizsgálatok a következô
számban és látogatottsággal zajlottak: lásd táblázat.
A programsorozat keretében,
a korábbi évekhez hasonlóan, az oktatási-nevelési és egészségügyi-szociális intézmények is bekapcsolódtak tavaszi egészségheteinek
programfolyamába a következô
programokkal: a Szivárvány Óvoda
egészséghetének záró rendezvénye
az egészséges alapanyagokból otthon elkészíthetô ételek témájával
foglalkoztak az óvodások, ezen belül
a házi kenyérsütést mutatták be
a gyerekeknek, kenyérsütô géppel.
A Fehér Ignác Általános Iskola
kerékpártúrát szervezett, az ehhez
szükséges láthatósági mellények
beszerzésében segítettük az intézményt.
Az AESZI Bóbita Bölcsôdéjében
DSGM szûrést végzett Kocsisné Benczédi Márta DSGM rehabilitációs
szakgyógytornász.
Az AESZI Idôsek Napközi Otthonában délelôtti klubfoglalkozást
tartottak: az egészséges táplálko-

Lakásbérletre szóló pályázati felhívás

zás jegyében: a párolás, mint ételkészítési technika elônyeirôl szóló,
kóstolással egybekötött bemutatóval.
Köszönjük a munkacsoport tagjainak és a programok lebonyolításában részt vállalóknak idejüket
és energiájukat, valamint az algyôieknek, hogy saját egészségmegôrzésük érdekében éltek a programsorozat adta lehetôségekkel.
Kérjük a lakosokat, hogy továbbra is jelezzék ötleteiket, igényeiket, véleményüket, esetleges
önkéntes segítôi szándékukat,
amelyek megvalósulhatnak az elkövetkezendôkben!
Ötleteiket, hozzászólásaikat
a következô címekre várjuk személyesen vagy írásban: Algyôi Egyesített Szociális Intézmény, Algyô,Piac tér 17., algyoeszi@gmail.com
Jankovicsné Veres Katalin-munkacsoport coordinator
*

Évi két egészséghét
A tavaszi egészséghétrôl a képviselôk júniusi ülésükön tájékozódtak. Az egyhangúlag elfogadott
tájékoztató szerint 2015. április
17-május 5. között 510 algyôi vett
részt a szûrôvizsgálatokon. A megjelentek közel kétharmada
az 51–70 évesek körébe tartozik.
Ugyanakkor – a program célkitûzésének megfelelôen – nôtt a középkorúak aránya. Színesek voltak
a kiegészítô programok, amelyhez
kötôdtek az algyôi intézmények
egészségheti rendezvényei. Megegyeztek a képviselôk, hogy évente két alkalommal továbbra is
megrendezik az egészségmegôrzést, a megelôzést szolgáló programot, amelynek középpontjában
a szûrôvizsgálatok állnak.

Szûrés

össz. fô:

férfi

nô

Urológia

70 fô

67

3

Nôgyógyász

87 fô

Bôrgyógyász

72 fô

17

46+ 9 gyerek

75 fô ( 2 nap)

14

61

Fül-orr gége

35 fô

12

23

Hallás vizsgálat

35 fô

12

23

UH

136 fô

34

102

Érsebész
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Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô, Búvár u. 9. fsz. 1. szám alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezô házaspárok, élettársi kapcsolatban
élô és egyedülálló személyek
keresô tevékenységet folytatnak,
vagy más állandó jövedelemmel
rendelkeznek és az együtt élôk
havi nettó jövedelme legalább
100 000 Ft/hó
a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek
Algyôn
4 havi bérleti díjnak megfelelô
összegû óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során elônyt élveznek azok a pályázók, akik:
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idô
alatt megszerzik a saját tulajdonú
lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
lakáselôtakarékossági szerzôdéssel
rendelkeznek
egy vagy több gyermeket nevelnek
elsô lakásszerzôk
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
a szerzôdés megkötésének idôpontjában kiskorú
lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétôl számítva 10 év
még nem telt el,
korábbi lakásbérleti jogviszonya 5
éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy
más neki felróható magatartás
miatt szûnt meg,

lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás
elfogadása óta 5 év még nem
telt el
lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén
a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.
4. A lakás adatai:
Algyô, Búvár u. 9. fszt. 1. sz.
55 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 25 520 Ft/hó, további években a képviselô-testület által
meghatározottak szerint
5. A pályázatokat Algyô Nagyközség
Polgármesteréhez (6750 Algyô,
Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2015. július 13-án 15 óráig
az Algyôi Polgármesteri Hivatalban beszerezhetô pályázati
adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának
ideje: 2015. július 23.-i Képviselô-testületi ülés. Az eredményrôl az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétôl
számított 15 napon belül köthetô meg a lakásbérleti szerzôdés,
amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlôkijelölés hatályát veszti. A lakás
2015. szeptember 1. napjától
foglalható el.
Algyô, 2015. június 23.
Molnár Áron sk.
polgármester
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Tájékoztató
a hulladékszállításról
2015. július 1-tôl több ponton módosultak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintô jogszabályok, többek között a 385/2014 (XII.31)
Kormány rendelet.
Egyrészt bevezetik a „házhoz
menô” szelektív hulladékgyûjtés,
amelyrôl a közszolgáltató külön
tájékoztatást tesz közzé.
Továbbá a közszolgáltatónak
biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különbözô ûrmértékû gyûjtôedény
közül választhasson a kommunális hulladék (vegyes hulladék)
esetében.
A közszolgáltató a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerûen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy
olyan gyûjtôedény választásának
lehetôségét biztosítja, amelynek
ûrmértéke a 60 litert nem haladja meg, a két vagy több fôs háztartások esetében ez 80 liter.
A 60 literes gyûjtôedényt az ingatlanhasználó csak abban
az esetben veheti igénybe, ha
annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen
használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás

útján a közszolgáltató részére bizonyítja. A polgármesteri hivatal
titkárságán egy nyilatkozatot kell
kitöltenie annak a személynek,
aki a szállítási címen egyedül él
és az ingatlant idôszakosan sem
használja rajta kívül más személy.
Az igénybevételhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, más nevében történô ügyintézés esetében érvényes
meghatalmazásra is szükség van.
A 80 literes gyûjtôedény igénybevételéhez szintén nyilatkozatot
kell tenni a közszolgáltató felé,
amelyet a szolgáltató minden esetben egyedileg bírál el figyelembe
véve az ingatlanhasználók számát,
valamint a keletkezô hulladék fajlagos mennyiségét.
A gyûjtôedény cseréjének
a költsége az ingatlanhasználót
terheli.
Csongrád Megyei
Településtisztasági
Nonprofit Kft.

50 éve történt

Apróhirdetés:

Garázst bérelnék a Bartók Béla utca környékén. Minden megoldás érdekel.
Telefon: 06 30 / 646 98 39

Tisztelgés az „algyôi olajosok” elôtt
(Folytatás az 1. oldalról)
Az algyôi kôolaj- és földgázmezô
felfedezése az 1965-ös év szenzációja volt. Algyô és környéke
az ország legnagyobb kôolajlelôhelye, nemzetközi mércével
mérve is jelentôs. Nem messze
fekszik innen az a 350 négyzetkilométeres koncessziós terület,
amelyen jelenleg is kutatások
folynak, és amelytôl elôzetes becslések alapján 25 millió hordó kôolaj felszínre hozását várja a vállalat.
„Algyô a magyarországi ipar egyik
legfontosabb helyszíne, ahogy a MOL
is a hazai gazdaság meghatározó szereplôje. Büszke vagyok arra, hogy

immár 15 éve vállalatvezetôként én is
részt veszek az algyôi sikertörténetben,
ami jelentôsen hozzájárul hazánk elôremozdításához. Biztosíthatok mindenkit, a MOL továbbra is azon dolgozik,
hogy kiváló szakembereinknek köszönhetôen minél több ilyen remek közös
sikerre legyünk büszkék a jövôben is”
– nyilatkozta Hernádi Zsolt,
a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.
Az algyôi telephely az elmúlt
fél évszázad alatt több ezer embernek adott munkát. Sok munkavállalónak ez volt az elsô és
egyben utolsó munkahelye. A vállalat az évforduló alkalmából huszonöt munkavállalójának kiemelkedô munkáját és hûségét

bronzplakettel, valamint egy különleges, Déri Miklós által készített, 23 „algyôi olajosról” portrésorozattal köszönte meg.
A fekete arany hôskoráráról szóló
utcai tárlat a REÖK elôtti téren
2015. július 10-ig tekinthetô
meg. „Olajosnak lenni életstílus,
amelynek Texasban vannak a gyökerei” – vallja Ádok István, aki 41 éve
dolgozik az olajiparban. Rajta
kívül – többek között – Csányi István, Hajdú Ferencné Kati portréjával is tisztelegnek az „algyôi
olajosok” elôtt.
A hazai kutatás-termelés teljesítményének hajtóereje a helyi
tudás és tapasztalat, az emberek
szakértelme.

ALGYŐI
TEJÜZEMBE

kisegítő munkást keresünk,
alkalmi munkára.

ÉRDEKLŐDNI:
Farkas Imrénénél.

TELEFONSZÁM:
06 70 3968133
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Ökölvívó versenyen
az algyôi sportolók
Helvécián június 20-án megrendezett Gönczi Róbert Emlékversenyen mérették meg magukat
az algyôi sportkör ökölvívói.
A versenyen 9 egyesület, 70 versenyzôje gyûlt össze. Mieink közül
elsôként Csehó Zsanett (75 kg) lépett szorítóba a kick-box berkekben világbajnoki címmel rendelkezô Brunner Boglárka ellen, s
mivel jelentôs súlykülönbség volt
a versenyzôk között, ezért csupán
bemutató mérkôzésre került sor.

Farkas Ádám (75 kg) kiélezett
küzdelmet követôen sajnos 2–1
arányú pontozásos vereséget szenvedett eleki ellenfelével szemben.
A nap utolsó és egyben fômérkôzését Szalai-Hetényi Ákos (91 kg)
vívta, aki a tôle jóval rutinosabb
kecskeméti ellenfelét rendkívüli
gyôzni akarásával, szó szerint felôrölte, és gyôztesen hagyta el
a szorítót.
Oltványi Dávid
Algyôi Ökölvívó Szakosztály edzôje

Úszás a Borbála Fürdôben
Algyô Nagyközség Önkormányzata, és a GYEVITUR Kft. – Borbála
Fürdô támogatásával az Algyôi Szivárvány Óvoda nagycsoportosai
ebben az évben is úszásoktatáson
vehettek részt.
Az úszni tudó és az úszással még
csak ismerkedô gyerekekkel Magosi Krisztina úszóedzô, testnevelô
foglalkozott több mint két héten
keresztül, kis létszámú csoportokban. A foglalkozások alkalmával
a gyerekeknek lehetôségük volt
a mély vízben tökéletesíteni úszástechnikájukat, vízbiztonságukat
megszilárdítani, a vízben önfeledten játszani. A gyerekeket óvodapedagógusok, dajka nénik, pedagógiai asszisztensek kísérték, akik

a gyerekekkel az idô teljes részét
a medencében töltötték, valamint
a medence szélérôl figyelték, hogy
a legnagyobb biztonságban érezzék magukat. A nagy nyári hôségben minden kisgyermeknek jól
esett a hûsítô pancsolás, úszás.
Nap, mint nap kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva
térhettek vissza az óvodába.
Köszönjük a Pillangó, a Katica
és a Micimackó csoportos gyerekek és felnôttek nevében a lehetôséget és az alkalmat arra, hogy
nagycsoportosaink az utolsó óvodai nyarat, sok szép közös emlékkel búcsúztathatták el.
Holik Hédi és Frittmann Erzsébet
óvodapedagógusok

Lovas hírek – díjugratás
2015.06.04-07. – XXVIII. Gróf
Széchenyi István Emlékverseny
– Budapest
CSI**, CSICh, CSIU25, CSIYH
Huszonnyolcadik alkalommal
rendezték meg a Nemzeti Lovardában a Gróf Széchenyi István
Emlékversenyt, elsô ízben CSI**
versenyként. Az évek óta rangos
nemzetközi versenyre idén hét
nemzet kétszázhetven lóval adta
le nevezését. A megszokott Small, Middle-, Big Tour mellett Children, U25 és Young Horse versenyszámokat rendeztek meg.
A csütörtöki 140 cm-re kiírt Big
Tour versenyszámban 59 lovas indult. A pályát gyors lovaglással,
hibátlanul teljesítve sikerült a 3.
helyet megszereznie Zajzon Andrásnak Conraddal (Algyôi Sportkör).
A vasárnap délután a „Gróf Széchenyi István” Grand Prix névre
keresztelt 145 cm-re kiírt Nagydíjban 41 indulóból Zajzon András
a 18. helyen végzett egy verôhibával és egy vízbe lépessel. A pálya
nehézségét igazolja, hogy a lovasok közül mindössze ketten teljesítették a pályát hibátlanul.
Mindezek ellenére Conrad
remek formában van. Idén a Nagydíjak aktív részvevôje lesz idehaza
és külföldön is.

További eredmények: 2015. 04.
30–05. 03. – Országos Minôsítô+GP/Kiskunhalas: Zajzon András, Coffee 5 éves ló kat. vrsz.
1. hely; 4. hely; 2015. 05. 13–17.
– Országos Minôsítô/Bábolna: Zajzon András, Conrad A/3* (140cm)
vrsz. 4. hely; Conrad A/3** Májusi Bábolnai Nagydíj (145cm)
1. hely; 2015. 06. 04–07. – CSI**,
CSICh, CSIU25, CSIYH/Nemzeti
Lovarda, Bp.: Zajzon András, Conrad Gold Tour/Hiba-idôs (140cm)
vrsz. 3. hely; 2015. 06. 13. – Országos Minôsítô/Mezôhegyes: Turdéli Andrea, Disco B/0 vrsz. 4. hely;
Zajzon András, Lizy-Larissa B/2
vrsz. 3. hely.
Még több kép, videó rólunk:
http://www.facebook.com/AlgyoLovarda

2015. július • Hírmondó

Algyõi tükör

11

Mindennapi kenyerünket…
Régen a háziasszonyok Algyôn is
maguk készítették a család számára a mindennapi kenyeret.
A sütéshez szükséges lisztet ki-ki
a tulajdonában levô földterületen
megtermelt búzából ôröltette.
Amennyiben kis földterülettel
rendelkezett, cserélt vagy vásárolt.
A megtermett búzát a padláson
vagy hombárban, a kamrában, illetve góréban tartották.
A malomban a búza ôrletése
után kenyérlisztet, grízes lisztet és
korpát kaptak. A molnárnak fizetni kellet néhány forintot, vagy
vámot – az ôrlési díjnak megfelelô mennyiségû lisztet – vontak le
kész ôrleménybôl.
A lisztet otthon zsákban tartották a kamrában vagy a padláson.
A kenyérsütés fortélyait a szülôktôl, nagyszülôktôl tanulták a lányok. Így öröklôdött a sütés tudománya.
A kenyérsütés napját megelôzô
este a lisztet bekészítették, a kovászt vízben feloldották. Másnap
kezdôdött a munka. A lisztet gondosan a teknôbe szitálták, hozzáadták a kovászt, az élesztôt, sót
langyos vízben feloldva és indult
a dagasztás. Hosszú ideig kellett
végezni, mindaddig, míg a tészta
sima, kissé hólyagos nem lett, és
a teknô oldalától simán el nem
vált. Persze közben a háziasszony
homlokát is néhányszor meg kellett törölni a komoly, ütemes
munka során. Végül meglisztezték
a tészta tetejét a teknôben, terítôvel letakarták és hagyták kelni.
Kezdôdött a kemence befûtése.
Ehhez a megtermett búza szalmáját, a kukoricaszárat vagy íziket,
rôzsét használtak.
Minden ház udvarában nagy kazal
szalma, kukoricaszár vagy az erdôben télen vágott rôzsekazal állt.
A szalmát a kazalból egy horoghoz hasonló fém kampóval kellett
húzni, majd a vesszôkosárral bevinni. A kukoricaszár kévékbe volt
kötve.
Ha a kemence téglája szikrázott,
kellô meleg volt a kemence.
A megkelt tésztát a háziasszony
szétvágta annyi részre, amennyi
kenyeret tervezett.
Egy különleges kézmozdulat sorozattal formázták, majd a kenye-

res ruhával bélelt szakajtókosárba
tették és a kilógó sarkaival meg
betakarták. Így kelt még a tészta
egy kicsit.
A kosárból a sütôlapátra borították, esetleg egy kis igazítás után
késsel egy vágást ejtettek a tetején.
Ügyes rántással távozott a lapátról
a tészta a kemence tégláira. A kamin
ajtót becsukták, nem nyitották ki
addig, míg a tészta színt nem kapott. Ezt követôen egyet próbára
kivettek és az alját megkopogtatva
néztek meg, hogy jól megsült-e.
Amikor a kész kenyeret kivették,
ismét megkentek vízzel, „megmosdatták”. Csodálatos illattal telt
meg a konyha ilyenkor. A kenye-

lehetett, illetve a fûrészport beszerezte. A tüzelésre nagyon kellett
vigyázni, hogy ne legyen meleg,
a zsír ne folyjon meg.
Falunkban az 1950-es évek végétôl emlékszem, hogy volt magánszemélynek péksége. Az iparos, kereskedô családoknak, a falu
vezetôinek, az óvodának, vendéglônek és persze a szegény családoknak tôlük került ki a mindennapi kenyér.
Faragó Istvánra és a Bozóki-féle
pékségre emlékszem. Az elsô az Új
osztáson, a másik a Kastélykert,
akkor Szegedi utcán volt. A sütödéjükben elkészített kenyeret a lakásokban árulták.

rek 3–4 kilogrammosak voltak.
Kenyérsütés alkalmával a gyerekek nagy kedvence is készült. Ez
volt a kiscipó és a lángos.
Ahol két asszony is volt a háznál,
ilyenkor sütöttek lepényt, de ünnepek alkalmával a rétes is a kemencében sült.
Disznóvágáskor a vacsorához
a kolbász, hurka, sült hús is innen
került ki megsülve.
Csodálatos illatok és ízek. Soha
nem lehet elfelejteni.
A kemence a parasztházaknál
a szobában volt és a konyhából
fûtötték, de volt ahol a konyhában
volt, akkor egy ún. berakott tûzhely is kapcsolódott hozzá.
A kemence fûtötte a lakást és
sütésre is használták.
Kéménye szélesen emelkedett
a padlástérbe, mert ott füstölték
fel a disznóvágáskor füstölésre
szánt sonkákat, szalonnát, kolbászt,
májast. Ilyenkor a házigazda külön
kiválasztotta a fát, amivel tüzelni

A gyógyszertár udvarában, a töltés tövében lévô üzem már nem
magántulajdonú volt, de Tóth János
volt a pékség vezetôje, talán több
mint 15–20 évig. Az ott készült
kenyereket szállították a boltokba.
Kezdetben háromkerekû biciklivel, ha jól emlékszem a Farkas
nevû férfi szállította télen-nyáron.
Minden elismerésem a munkájáért. A bolti igény növekedett és
akkor már lovas-kocsin történt
a szállítás, melyet Budai Balázs,
illetve édesapja végzett.
A gyógyszertári pékségben – az
1950-es évek végén, az 1960-as évek
elején a bolti igény kisebb volt – a
háziasszonyok dagasztotta kenyérsütést is vállaltak. Ekkor meg a saját
termésû búzából ôrletett lisztbôl
készült a tészta, majd a tsz-ek megalakulásával a munkaegységeket
természetben fizettek, így kaptak
a tsz-tagok lisztet, cukrot, ezért is
élt a házi kenyérsütés szokása tovább meg az 1960-as években is.

Az elkészített kenyértésztát a szakajtó kosárban megkelesztették,
kenyeres ruhával béleltek és ráhajtották a tésztára. Így vittek
a Pékségbe, ahol Tóth János a feleségével és Gyôrfi nevezetû férfivel
(nem emlékszem a keresztnevére,
de a fotón ô is rajta van) dolgozott.
Szerintem volt 40–50 asszony, aki
ott sütött. Lehetett kalácsot, pogácsát is süttetni, amelyeket tepsiben
vittek el a meghatározott idôre.
Sokszor végignéztem a pékek
munkáját.
Kezdetben a kemencét, emlékezetem szerint, fával, majd késôbb
talán olajjal, illetve gázzal fûtötték.
A pék ellenôrizte, hogy jól fel van-e
fûtve a kemence, ezt egy piszkafával tették. Ha szikrázott a tégla,
akkor volt megfelelô a hômérséklet. A kenyereket a szakajtóból
a sütôlapátra fordították, egy késsel felvágták, egy kicsit megigazították, vizes kefével megkentek és
ment a helyére a ráragasztott cédulával, amelyen a kenyér tulajdonosának a neve szerepelt.
Megmondták, hogy mikor kell
érte menni és ekkor néhány forintot kellett a sütésért fizetni.
Az 1960-as évek végétôl mind
több falusi asszony vállalt munkát,
amelyhez nagymértékben hozzájárult az olajkitermeléshez kapcsolódó vállalatok munkaerô igénye,
de sokan jártak Szegedre is dolgozni. Így a kenyérsütés nem könnyû
munkájára már nem volt idô. Mindenki a boltban vásárolta a kenyeret.
Az évek múlásával a családi házakban a kemencék száma csökkent,
kályhára cserélték, majd a családi
ház építésekkel ki is került a tervekbôl. A faluban néhány háznál ismételten lehet találni az udvarban
kemencét, amely a régi emlékeket,
illatokat, ízeket idézi fel bennünk.
Biztosan laknak még a faluban,
akik melegedtek a kemence padkáján, vagy aludtak a kemence
tetejénél lévô „sut”-ban.
A Kastélykert utcában nyílt egy
pékség az 1990-es években, de
sajnos megszûnt. Talán nem tudta
a versenyt tartani, vagy a költségek
miatt nem volt jövedelmezô?
Gavallér Istvánné
Algyôi Családkutató Klub,
Algyôi Könyvtár
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Nyár a bölcsiben
Az algyôi Bóbita bölcsôdében
május 31-én befejezôdött az aktív
nevelési év. Júniustól 1- augusztus
31. között nyári napirendre tér át
az intézmény.
Reggel az udvaron fogadják
a nevelôk a gyermekeket. A reggeli elfogyasztása után, az udvaron
folytatódik a játék. A meleg napokra való tekintettel 10.30 után

már nem tartózkodnak a gyerekek
az udvaron. Fokozottan figyelünk
a folyadékpótlásra, napkrémmel
védjük a gyermekek bôrét a leégéstôl. Lesz lehetôség a felfrissülésre is, mert beüzemeltük a kerti
pancsolót.
Igyekszünk élményektôl gazdaggá tenni a gyermekek nyári
bölcsôdei életét!

Bölcsôdések búcsúztatója
Május 29-én gyermeknappal egybekötött búcsúztatón vettek részt
a bölcsôdés gyermekek, a szüleikkel, rokonaikkal együtt a Faluházban. Minden kis csöpség ajándékot
kapott, amit nagy örömmel fogadtak. Ezután a Kezeslábas színház
elôadását nézhették meg, ami
hamar mosolyt csalt a kis arcocskákra. A kisgyermeknevelôk arcfestéssel, csillámtetoválással és
szélforgó készítésével tették színesebbé a délutánt. Kint, a szabad-

ban pedig az ugrálóvárat vehették
birtokba a kisebb és nagyobb gyerekek.
Köszönjük az alpolgármester dr.
Gubacsi Enikônek, hogy jelenlétével
megtisztelte rendezvényünket,
emellett a szülôknek a sok-sok finomságot, amivel hozzájárultak
a büféasztalunk bôségéhez. A Faluháznak pedig köszönjük, hogy
helyet biztosítottak számunkra.
Kisgyermeknevelôk

50 éves osztálytalálkozó
Osztálytalálkozóra jöttünk össze
2015. május 23-án szombaton
az Algyôi Civil Házban. 1965-ben
ballagtunk el 34-en. 50 éve búcsúztunk az Algyôi Általános Iskolából.
Osztályfônökünk Grósz János
tanár úr volt, aki már eltávozott
közülünk. 8 osztálytársunk sem
érte meg a találkozót, róluk és
az osztályfônökünkrôl 1–1 csokor
virággal emlékeztünk meg – zuhogó esôben – a találkozót megelôzô napon.
Szombaton meglátogattuk
a régi, Fehér iskolánkat, a vidékieknek szerettük volna bemutatni gyógynövényes kertünket és
a Tájházat, de az esô elmosta ezeket a programokat.
Nagy örömünkre szolgált a Fehér
Ignác Általános iskola megtekintése, vidéki osztálytársaink is csodálkozva nézték ezt a korszerû létesítményt.
Visszatérve a Civilek Házába
Vidács Marika szervezô köszöntötte a megjelent osztálytársakat és
hozzátartozóit, megemlékezett
elhunyt osztálytársainkról: volt,
aki sajnos még a 20. évet sem élte
meg, és a többiek is már régóta
nincsenek velünk. Említést tett

iskolánk elsô igazgatójáról Fehér
Ignác úrról, aki az algyôi embereket kosárfonásra, szôlômûvelésre,
borkészítésre tanította.
A találkozón 14-en vettünk
részt: Babarczi Szilveszter, Zombori
Etelka, Török Aranka, Paronai Eszter,
Takács Ilona, Magyari Zsuzsanna,
Szôke Irén, Mezei Olga, Gonda Antal,
Remete József, Boldizsár István, Vidács Mária, Cz.Nagy Julia, Zombori
Anna. A többiek betegség és egyéb
elfoglaltság miatt nem tudtak részt
venni a találkozón.
Régen, 7 éve nem találkoztunk
már, sok megbeszélnivalónk volt
egymással. Még a nótázás és a zenehallgatás is elmaradt, mert mi
csak mondtuk és mondtuk a régi
és új eseményeket, miközben még
az unokák fényképei is elôkerültek.
Természetesen közben finom
ebédet is fogyasztottunk, és a borozgatás sem maradt el.
Eközben a nap is kisütött, így
készíthettünk néhány közös fotót
emlékbe.
Reméljük, hogy az 55. éves találkozót megérjük még ennyien,
és a most hiányzók is csatlakoznak
hozzánk 5 év múlva!
Némethné Török Aranka

Bóbita férôhelyek
A 2016–2017 nevelési évre elôjelentkezettek száma 29 fô. A szabad
helyek száma: 7. Bölcsôdei szolgáltatást igényelhetnek a szülôk:

személyesen a Bóbita Bölcsôdében,
vagy az 517-368 telefonon, minden
nap 9–16 óra között. Az elôjelentkezés még nem jelent beiratkozást.
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Iskolakert: a zöldségektôl a gyógynövényekig
2015. februárjában a TÁMOP
-6.1.2.A-14/1 „Komplex intézményi
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú
intézményekben valamint szabadidôs
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok
megvalósítása az iskolán kívüli szereplôk bevonásával.” címû pályázat
keretén belül megkezdôdött iskolánkban az iskolakert programelem foglalkozásainak megvalósítása.

E programelem célja a tanulók
ismereteinek és attitûdjének formálása a táplálkozás területén,
valamint a gyümölcsök, illetve
a zöldségek, (fûszer)növények
mint alapvetô élelmiszerek termesztésével, feldolgozásával kap-

csolatos gyakorlati ismeretek átadása, iskolakert kialakítása.
A program során az ôszi és tavaszi (vegetációs) idôszakban a tanulók az iskolakert kialakításán,
fejlesztésén, fenntartásán dolgoznak. Kialakítják egy hosszútávon
tovább fejleszthetô iskolakert alapjait.
A foglalkozások, kertészkedés
alkalmával, a fizikai aktivitással
párhuzamosan kötetlen beszélgetések keretében szert tesznek elméleti tudásra is.

A programelem megvalósításában rengeteg segítséget kaptunk
az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô
Kör Közhasznú Egyesülettôl,
melynek vezetôje Berek Ágota készségesen állt rendelkezésünkre,
bármilyen kérésünk, kérdésünk

A rajzmûhely programjai
2015. július 10én 9 órakor rajzmûhely a könyvtári tábor szervezésében.
Augusztus elején: Mártély festô
alkotótábor. Bányai Béla vezetésével.

Augusztus 20.: Amatôr festôk
találkozója – Hódmezôvásárhelyi
Tornyai János Múzeum.
A Barcsay Jenô festômûvész tárlat megtekintése. Jelentkezni Magyarné Varga Annánál.

merült is fel. Segített megtervezni
az iskolakertet, melyben a konyhakerti növények mellett helyet kaptak a gyógynövények is. Köszönetünket fejezzük ki továbbá
az egyesület tagjainak, hogy segítségünkre voltak az ágyások kialakításánál és gondozásánál,
az ültetésnél és palántázásnál.
Köszönjük mindemellett a Gyeviép Kht.-nak és vezetôjének, Katona Antalnak segítségét a kert kialakításában és termôfölddel való
feltöltésében.
Eddigi tevékenységünk:
2015 márciusától a harmadik
osztályosok bevonásával megkezdôdött a munka az iskolakertben,
mind elméletben, mind gyakorlatban. Csíráztattunk kölest, retket, hajdinát, lucernát, melyek
egészséges rágcsálnivalók a gyermekek számára.
A gyerekek nagy örömére palántáztunk, gyógyteákkal, gyógynövényekkel ismerkedtünk meg.
A jó idô beköszöntével elkezdhettük mûvelni a kertünket is.
Ültettünk borsót, tököt, babot,
hagymát, répát, gyökeret, kaprot,
retket és még rengeteg konyhakerti növényt. Palántáztunk paprikát, paradicsomot, bazsalikomot
és kamillát. Sajnos nem mindegyik

kis növénykénk maradt meg, de
szerencsére tudtunk kiültetni belôlük.
Az Ezerjófû Egyesületnek köszönhetôen kaptunk gyógynövényeket is a kertünkbe. Például
zsályát, majorannát, citromfüvet,
mentát, csalánt, bazsalikomot, kakukkfüvet, borsikafüvet, izsópot.
Legfontosabb teendônk most
a kert gyomnövényektôl való tisztán tartása, a termés(ek) betakarítása. A retek már kiváló egészséges
csemegét biztosít a gyermekek
számára. Feladatunknak tekintjük
továbbá az iskolakert nyári gondozásának megszervezését, hogy a befektetett munka ne vesszen a nyár
folyamán kárba.
A tanév igaz, hogy véget ért, de
reméljük, szeptembertôl újult erôvel folytatódhat a kerti munka.
A gyerekek nagyon élvezték a kertben való tevékenykedést és örömmel gondozták a kikelô kis növényeket.
Érdemes új ötleteket kezdeményezni és megvalósítani az iskolában, mert van rá fogadókészség
a pedagógusok és a diákok körében, és ezáltal színesedik az iskolai élet!
Pallagi Anna
projektvezetô

Mártélyi festô alkotótábor
Jelentkezési határidô: 2015. július 10.
A táborral, a részvételi lehetôségekkel, szállással, térítési díjakkal kapcsolatos kérdésekkel kérjük, Bányai Béla táborvezetôt

felkeresni az alábbi elérhetôségeken: festoiskola[kukac]freemail.
hu; festoiskola[kukac]gmail.com,
vagy telefonon: 06 30 5866 689.
Levélcímünk: Bányai Béla, Hódmezôvásárhely Zrínyi u. 79.

14

Hirdetések

„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

Vasárnap is NYITVA TART az

Dr. Major József
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím: Algyô, Géza utca 33.
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Algyôi szelektív hulladékgyûjtési tájékoztató!
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2015. július 1-tôl bevezeti a „házhoz menô zsákos” szelektív hulladékgyûjtést. Ezáltal az Önök lakóövezetében a „házhoz menô
zsákos” gyûjtés, a hulladékudvar, valamint a gyûjtôszigetes rendszer áll rendelkezésre. A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos „zsáko(ka)t” társaságunk 2015. július 1-tôl minden hónap 2. hétfôjén külön gyûjtôjáratban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történô utóválogatásra.
Kérjük, hogy a fent jelzett idôpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihelyezni
az ingatlanuk elé. Az Önök lehetôségében áll továbbá a szelektív hulladékgyûjtô
szigeten elhelyezni a csomagolási papír, mûanyag, fém, és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektôl eltérô anyagok (pl. kommunális hulladék, lom) belehelyezése,
és a gyûjtôszigetre való lerakása TILOS. Ez a cselekmény környezetszennyezés, és
így súlyos szabálysértésnek minôsül.
Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menô zsákos” szelektív gyûjtésnél az alábbi táblázat
2. oszlopában szereplô anyagfajták helyezhetôk. További információt a szelektív
hulladékgyûjtésrôl az alábbi weboldalon találhat: www.szkht.hu/hulladekgyujtes/
szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer

ARI MARKET!

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

Szelektíven gyûjthetô
csomagolási hulladékok

Papír

Tel.: +36 30 938-32-33

Mûanyag

Fém

Újságpapír, hullámpapír,
kartondoboz lapjára hajtogatva
(hungarocell nélkül), szórólapok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, prospektusok,
elhasznált füzetek.
Üdítôs- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE
flakonok (kozmetikai, mosószeres, stb. flakonok), nylon
szatyor és zacskó, többrétegû
italos karton
(üdítôs és tejes dobozok).
Üdítôs, energiaitalos és alkoholos dobozok, konzervdobozok.

Hasznosíthatatlan, szelektíven nem gyûjthetô hulladékok

Használt papír zsebkendô,
használt szalvéta, egyéb
szennyezett papír (pl.: zsíros,
olajos papírok, csokis papírok, jégkrémes papírok) mûanyag borító, matrica, stb.

Hungarocell, vajas, tejfölös,
joghurtos mûanyag dobozok
(kimosva sem), mûanyag
poharak, egyéb szennyezett
mûanyag, stb.
Olajos, festékes, vegyszeres
fém dobozok és egyéb fémhulladékok, stb.

A szelektív hulladékot elhelyezése elôtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb
helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – levegômentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupakot, mielôtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz
az alábbi elérhetôségeken:
ttkft@telepulestisztasag.hu

•

www.telepulestisztasag.hu

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje: hétfô, kedd, szerda: 8:00–15:00
csütörtök: 7:00–19:00 • péntek: 8:00–13:00
Telefon: 62/777-111 • Fax: 62/777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek:
62/777-234
Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyûjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, a környezet minôségének javításához.
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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

TISZTELT BETEGEINK!
2015.06.15-el visszavonásig akciót indítunk új fizioterápiás (elektroterápiás kezelések, ultrahang, szárazföldi tornák) szolgáltatásaink áraiból!
Minden algyői betegünk 30 % kedvezményt kap, illetve az első két
kezelés ingyenes az algyőiek számára!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
További információk:
Személyesen a fürdőben
(6750 Algyő, Sport utca 9.)
www.borbalafurdo.hu
gyevitur@algyo.hu
Telefon: 06 62-517-520

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

FELHÍVÁS!
A LEVENDULA HOTEL IDŐSZAKOSAN FELSZOLGÁLÓ MUNKATÁRSAKAT KERES. A FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOKAT A

levendulahotel@algyo.hu e-mail címre,
valamint személyesen a Levendula Hotelbe várjuk.
Jelentkezési határidő: 2015. július 15.
Gyevitur Kft. vezetősége
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Évzáró ünnepség az Algyôi Szivárvány Óvodában
Hetekig tartó próbák és lázas készülôdés elôzte meg az iskolába
készülô nagycsoportosok évzáró
ünnepségét, melyet június elsô hétvégéjén tartottunk a Faluházban.
A Pillangó, a Katica és a Micimackó csoportosok ünnepélyes keretek között búcsúztak el kedves
óvodájuktól. A nagycsoportosok
mûsora elôtt Ozsváth Lászlóné Valika, az óvoda vezetôje köszöntötte a szülôket, a családtagokat és
a vendégeket. A gyermekek ünneplô ruhában szerepeltek a szépen feldíszített színpadon. Énekek, versek, dalos játékok követték
egymást, miközben kedves kis
képek villantak fel az óvodás éveikrôl.

A Katica csoport ballagásával
együtt búcsúzott Gáborné Katika
dajka néni is az óvodás évektôl,
hiszen megkezdi a megérdemelt
nyugdíjas éveit.
A szülôk köszönetet mondtak
az óvoda dolgozóinak az elmúlt
évek odaadó munkájáért.
Köszönjük a Faluház vezetôjének, Bene Zoltánnak és kollégáinak,
hogy együttmûködésükkel lehetôvé tették évzárónk megtartását.
Reméljük, hogy a gyermekek
az itt elsajátított ismereteikkel sikeresen veszik az iskolába lépés
elsô akadályait, és szívesen gondolnak majd vissza kedves óvodájukra!
Hecskó Krisztina
óvodapedagógus

Gyermekhét az Algyôi Szivárvány Óvodában
Május utolsó hetében megtartottuk a már hagyománnyá vált gyermekhetünket.
Ez alkalomból lufikkal díszítettük óvodánkat. Sok színes programmal vártuk a gyermekeket,
újdonság volt a póni lovaglás,
amely mindenkinek élményt jelentett.
A gyermeknapon csillámtetkót
és karkötôt készítettünk közösen
az óvodásokkal. Meglepetés volt

a zsákbamacska, limonádéval enyhítettük szomjukat és finom kókuszgolyóval kedveskedtek a dajka
nénik. Az utcákon színes lufik jelezték a gyermeknap végét, mel�lyel mindenkit megajándékoztunk.
Csajkás Maja apukája vidám
hangulatot teremtett gitárjával.
A gyermekekkel együtt énekeltünk
az ismert dallamokra. Köszönjük
a kedves meglepetést.
A hét zárásaként a Szegedi
Szimfonikusok ismét ellátogattak
hozzánk. Vizsolyi Lívia vezetésével
kedvesen kalauzoltak minket
a zene világába.
A gyermekhét színes programjairól a gyermekek még napokig
meséltek.
Ozsváth Lászlóné
és Kovácsné Budai Éva

Néptánc évzáró az Algyôi Szivárvány Óvodában
Algyôn nagy hagyománya van
a néptáncnak. Elkezdôdik az óvodában, folytatódik az iskolában és
a felnôttek is szeretettel táncolnak.
Ezért is szeretik a szülôk, ha már
gyermekük az óvodában elsajátítja a néptánc alaplépéseit.
Óvodánkban két óvodapedagógus (Sándorné Vasvári Katalin és
Frittmann Erzsébet) hétrôl hétre
táncoltatja a gyermekeket, ismerteti meg a népzenével, népi játékokkal. Formálják személyiségüket
a zene erejével, a közös játékokkal
a népi kultúra jegyében. A gyerekek szívesen, szeretettel vesznek
részt a néptánc foglalkozásokon.
Minden fellépéskor alkalomhoz
illô ruhába öltöznek a fiúk és a lá-

nyok, ezzel is megteremtve a hagyományôrzés hangulatát.
A Csujjogató tánccsoport polgári táncokkal nyitotta meg a mûsort. A kisebbek kedvenc népi
játékaikat fûzték egy csokorba.
A programot lakodalmas jelenet
zárta.
A jól megérdemelt ajándék sem
maradhatott el. Emlékül tulipános
nyakláncot kaptak a táncosok, melyet Dudás Anikó és Horváthné
Nemes Nikoletta készített. A hôség
ellenére a gyermekek nagy lelkesedéssel táncoltak, a szülôk pedig
tapssal jutalmazták ôket a kitartó
szereplésükért.
Börcsökné Hódi Tímea
óvodapedagógus

Iskolai rajzpályázat óvodásoknak
A Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó rendezvénysorozat keretében az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola rajzpályázatot
hirdetett óvodásoknak, melynek
témája az év madara, a búbosbanka volt. Sok szép rajzok készültek.
Az eredményhirdetés az iskola aulájában volt, ahol Iván Zsuzsanna,
intézményvezetô személyesen gratulált a gyermekeknek. A pályázók

jutalomban részesültek, a három
legszebb alkotást külön is díjazták.
Büszkén vették át a díjakat. Az I.
helyezett: Bencsik Barnabás: 5 éves,
Csigabiga csoport; a II. helyezett:
Molnár Dóra: 6 éves, Micimackó
csoport; a III. helyezett: Greksa
Róbert: 6 éves, Katica csoport. Gratulálunk minden résztvevônek!
Búsné Lami Anikó és Kakuszi Ildikó
óvodapedagógusok
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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)

2015. július • Hírmondó

LAKATOS ALBERTNÉ
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági ( délután)
Kedden, csütörtökön, pénteken: 7:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)

DR. KOVÁCS ÁGNES

A praxisban dolgozó körzeti nôvér
2015. június 1-tôl: PONGRÁCZNÉ ÁCS ANNA
és 2015. július 1-tôl: MIKLÓS-TÓTH ANDREA.

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.

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.

fogszakorvos rendelése

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!

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa

DR. MOLNÁR MÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos

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

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.

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

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

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SÜRGÔSSÉGI
ORVOSI ÜGYELET

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

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

RENDELÉSI IDÔ VÁLTOZÁS!

Telefon: 62/433-104

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.

MENTÔK: 104
TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Dr. Kálmán Antónia 2015. augusztus 31-tôl az alábbi napokon rendel:
hétfô, szerda 12.30–16.30.
kedd, csütörtök, péntek: 7.30–12.00
2015. július 06–17-ig Dr. Kálmán Antónia szabadságon lesz,
helyettese DR. TÓTH MÁRIA. A
rendelési idô változatlan!
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.
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Mit csináltak az Algyôi Foltvarrók az utóbbi néhány hónapban ?
A 2015-ös évet önkéntes munkával
kezdtük: az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola báljára készítettünk textil dekorációt.
Április 11-én, Hódmezôvásárhelyen részt vettünk a Margaréta
foltvarró csoport kiállításán. Pokomándy Zsuzsanna, a csoport vezetôje remekbe szabott megnyitóval kezdte a kiállítást. A csoport
tagjai már 15 éve együtt varrnak,
ami a munkák színvonalán is látszik. Az Algyôi Foltvarrók Köre is
megnézte ezt a tárlatot, összesen

15-en látogattunk el a Bessenyei
Ferenc Mûvelôdési központba.
Április 25-én a szokásos éves foltvarró rendezvényre látogattunk el,
a Kecskeméti Regionális Foltvarró
Kiállítás, Találkozó és Vásáron vettünk részt. Ezennel 32-en utaztunk
kecskeméti foltos társaink örömére, több szegedi, hódmezôvásárhelyi és új algyôi foltvarró volt kíváncsi a nagyszabású rendezvényre.
Újratalálkozhattunk foltvarró barátainkkal, ismerôseinkkel, neves
oktatóinkkal. Gyönyörû munkákat

csodálhattunk meg a kiállításon.
A klasszikus alkotásoktól a modern
munkákig láthattunk példákat.
A vásáron pedig szebbnél szebb
textilek közül válogathattunk.
Június 6-án, szombaton 10 órakor az Algyôi Foltvarrók Köre éves
munkáiból nyitottunk kiállítást
az Algyôi Alkotóházban. A kiállítást
Berek Ágota, az Ezerjófû Egyesület
elnöke nyitotta meg. Díszvendégünk volt Molnár Áron polgármester. Ezen eseményen ragadtuk meg
az alkalmat arra, hogy a frissen elkészült nemzeti zászlót ünnepélyes
keretek között adjuk át. A magyar
zászló Algyô Nagyközség Önkormányzati Hivatalának üléstermében
kap helyet. A kiállítás alkalmával
lehetôséget adtunk foltvarró barátaink, ismerôseink találkozására.
A Csodavilág méteráru kínálta
a gyönyörû textiljeit, mellyel sok
örömet okoztunk szakmabeli társainknak. A kiállításunkat Mezôkovácsházáról, Budapestrôl, Békéscsabáról, Makóról, Szegedrôl,

Hódmezôvásárhelyrôl ellátogató
vendégek tekintették meg. Több
mint 100 érdeklôdô fordult meg
a megnyitó alkalmával az Algyôi
Alkotóházban.
Köszönjük az Algyôi Önkormányzat támogatását, az Algyôi
Faluház és Könyvtár minden dolgozójának, hogy segítik a munkánkat és a Gyevi Art Kulturális
Egyesület minden tagjának!
Nagy örömmel töltött el, hogy
ilyen sok ember kíváncsi a munkánkra! Mindez köszönhetô a Gyevi Art
Kulturális Egyesület Algyôi Foltvarrók Köre tagjainak, akik odaadó,
elszánt, kitartó munkájukkal megmutatják, hogy mire képesek. Nagyon köszönöm, hogy minden ötletemet lelkesen követik és segítik.
Kívánom, hogy a jövôben is ilyen
összetartó, segítôkész csapat legyünk
együtt! Ígérem, minden erômmel
én is segítem ezt a remek csoportot!
Köszönöm!
Izbékiné Cseuz Gabriella
Algyôi Foltvarrók Köre vezetôje

A helyes megfejtôk között 4 db féléves Hírmondó elôfizetést sorsolunk ki!
Megfejtések:
1. Egyházi ünnepünk
2. Templomunk címe
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NYÁRI PROGRAMOK 2015
Július 18. 10 óra EzerJóHáz A család egészségkertje .
Július 18. 20 óra EzerJóHáz EzerJóEst Belépô: 300 Ft / fô.
Koncert: TIMI ÉS AZ ALVILÁG URAI. Mûsorunk változatos zenei vonalon mozog érintve a bluest, a latint, a rockabillyt valamint a funkyt. Fô inspirálóik Imelda May, Etta
James, Beth Hart, Joss Stone. Repertoárjukban a blues balladák mellett a fôszerep
a lendületes táncolható daloké. A zenekar tagjai: Frank Tímea – ének, Prekop Gyôzô
– szájharmónika, Papp Dániel – gitár. A koncertet követôen dj-szettel, gyertyákkal,
fényekkel, fényfestéssel folytatódik az este. A tábortüzeknél lehetôség nyílik közös
szalonnasütésre (a hozzávalókat a résztvevôk maguk biztosítják).
Július 25. 18 óra Szent Anna-templom Koncert.
Július 25. 20 óra EzerJóHáz EzerJóEst Belépô: ingyenes.
Koncert: OMLETT zenekar. A zenekar 2011-ben alakult. Elsôsorban feldolgozásokat játszanak, repertoárjukban többek között ínycsiklandozó smooth jazz szerzemények és cammogó soul funky dalok is helyet kapnak. A zenekar tagjai:
Csiki Kata – ének, Belovai János – gitár, Karasz Gábor – basszusgitár, Malkócs
Máté – zongora, Szegény István – dob.
A koncert után a szegedi JAZZSZIGOR formáció gondoskodik az est hangulatáról,
akik bakelitlemezek segítségével a táncdalok, magyar és külföldi ismert jazz és
funk zenék világát hozzák el az EzerJóHáz udvarára. Ezen az estén sem maradhatnak el a gyertyák, fények, a jó beszélgetések és a jó borok sem.
Július 26. 09 óra EzerjóHáz és Kastélykert u. Anna-napi búcsú.
Anna-napi Búcsú. Algyôi BÖDÖN háztáji piac és kézmûves vásár a Kastélykert utca
Tájház és EzerJóHáz elôtti szakaszán, gasztro- és kultúrudvar az EzerJóHázban
és a Tájházban.
Programok az EzerJóHáz udvarán:
10 órától 16 óráig hagyományôrzô népi játszóház (karikadobó, malom, sajtlabirintus, fa kosaras körhinta, hordó lovaglás, csigafuttató, horgászás, gólyaláb,
erôpróba, csirkepofozó, lápjáró, szekérverseny,hordó célba dobás, kosaras
körhinta)
16 órától a Faluház Drámatáborának elôadása.
17 órától TEJKÚT zenés bábjáték az ARANYGYAPJÚ TÁRSULAT elôadásában.
Játsszák: Csepregi Napsugár és Szalkai Dénes. Zene: Jankov Gyöngyvér, Krisztin
Róbert. Dramaturg: Zombori Györgyi. Tervezô: Tóth Andrea, Kiss Attila Etele.
„Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy király.
Ennek a királynak egy olyan csodakútja volt, hogy csupa tejet forrott, s ha egy
nap kimerték a tejet belôle, másnap reggel ismét tele volt csordultig. Nem is
fürdött a király sohasem vízben, hanem tejben. Egy reggel azonban nagy ijedten
jelentik, hogy egy csepp tej sincs a kútban...”
18 órától népzene: a Folktone banda elsô magyarországi koncertje (hegedû: Römer
Ádám; brácsa/koboz: Ferencz Tamás; nagybôgô: Lovászi András)
A Tájház-gasztroudvar 15 órától hagyományos ételekkel, kézmûves sörökkel és
csongrádi borokkal várja vendégeit!
Augusztus 01. 10 óra Algyôi Faluház és környéke I. Csongrád megyei Olasz
Autós Találkozó
Augusztus 08. 20 óra EzerJóHáz EzerJóEst Belépô: 300 Ft / fô.
Koncert: eNeNKá. Az eNeNKá együttes 2012-ben alakult, bár énekesnôjük 2014-ben
csatlakozott hozzájuk. Fiatalkoruk kedvenc zenekarainak számait dolgozzák fel,
úgy, mint a Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai és egyéb hasonló funkrock mûveket. Az együttes hangzásában arra törekszik, hogy mindenki számára élvezhetô és átélhetô zenei élményt nyújtson. A zenekar tagjai: Lincoln Telma – ének,
Ampovics Zsolt – gitár, Gellért Levente – basszusgitár, Petkovits Tamás – dob.
A koncertet követôen SUHOV folytatja a zenélést funk/funky zenei vonalon számos
ismert és közkedvelt zenét prezentálva. Ezen az estén a bográcsé a fô szerep,
amely körül együtt tölthetünk el egy kellemes nyári estét a lampionok, a gyertyák
és a tábortûz nyújtotta nyári hangulatban.
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VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Július 8. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Július 15. (szerda) 9–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár.
Július 21. (kedd) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Július 29. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Augusztus 5. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Július 6–10. (hétfô–péntek) – Könyvtári olvasótábor.
Július 13–17. (hétfô–péntek) – V. Báb- és kézmûves tábor a Faluházban.
Július 18., szombat, 10 óra – A család egészségkertje. Az EzerjóFû Egyesület
és a Faluház közös családi programja az EzerJóHázban. 20 óra – EzerJóEst
az EzerJóHáz udvarán. Belépô: 300 Ft / fô.
Július 20–24. (hétfô-péntek) – Drámatábor a Faluházban.
Július 25., szombat, 18 óra – Templomi hangverseny a Szent Anna-templomban. 20 óra – EzerJóEst az EzerJóHáz udvarán .
Július 26., vasárnap, 9 órától – Anna-napi Búcsú: Algyôi BÖDÖN háztáji piac
és kézmûves vásár a Kastélykert utca Tájház és EzerJóHáz elôtti szakaszán,
gasztro- és kultúrudvar az EzerJóHázban és a Tájházban.
Augusztus 1., szombat, 10 óra – I. Csongrád megyei Olasz Autós Találkozó
a Faluház környékén

A nyári hónapokban (július és augusztus)
a BÉRLETÁRUSÍTÁS szünetel
a Faluházban.
A LEGKÖZELEBBI ÁRUSÍTÁSI IDŐPONT:

augusztus 31., hétfő 9–17 óra;
szeptember 1–2. (kedd–szerda) 9–17 óra.

Gyeviek, figyelem!
A Gyeviek Baráti köre 2015. július 25-én (szombaton) 10 órától
tartja az Algyôiek és Algyôrôl elszármazottak Anna napi találkozóját a Faluházban. Jelentkezni
lehet: Némethné Török Arankánál

2015. július 18-án (szombaton)
egész nap és július 19-én délelôtt
személyesen, vagy a 267-198-as
telefonon. Minden tagunkat szeretettel várjuk.
GYBK Vezetôsége

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.

