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Képeslap – a kerítésről  
Figyelted már, kedves húgom, milyen sok és sokféle kerítés keríti be, vagy 

inkább szabdalja föl életünket? 
Algyőn kerekezve kevés olyan házat láttam, melyet ne védett, illetve zárt 

volna körbe valamiféle kerítés. Olyan sokféle a porták közötti válaszfal, 
mint a csoki a mesebeli Gombóc Artúr leltárában. Mintha az algyőiek a vi-
lágon mindennél jobban szeretnék a kerítést. Láthatnál itt-ott lyukas, máshol 
toldozott-foldozott, a múltbeli szegénységre is utaló deszkakakerítést. Vagy 
olyan házfalat, ami mellett háromféle anyagból készült, így háromféle kor-
szakról árulkodik a védvonal-szakasz. De az olyan dupla erődítmény se ritka, 
amikor – a kerítésen belül vagy kívül – összefüggő tujasor zárja ki a világot. 
Sok magas kőépítmény nem titkolt üzenete: az én házam, az én váram. A 
falu olajos kötődését bizonyítja az ipari melléktermékekből, például vaspál-
cákból hegesztett, geometrikus mintákkal és festéssel egyedített határjelző. 
Újabb korszakra utal a rideg fémtáblákból, vagy éppen valamiféle hullám-
palából összetákolt vasfüggöny. Néhány polgárias külsejű háznál a téglából 
rakott lábazat fölötti és az oszlopok közötti részt pácolt lécsor, esetleg élő 
sövénnyel megerősített drótháló tölti ki. Új színt és szokásokat is hoztak a 
betelepülők: a felújított épület mellé ácsolt székely kapu, vagy a vadiúj házat 
övező kovácsoltvas alkotás. Ha a sokféle határjelző közül választanom kéne, 
akkor a legtermészetesebbet, az élő sövényt, vagy a lonccal-borostyánnal-
vadszőlővel befuttatatott dróthálót tenném az első helyre. 

– Kell a kerítés – magyarázza az egyik szomszéd, aki több évtizede 
betelepülőként remél otthonra lelni Algyőn. – Kell a kerítés – ismétli. 
– Sőt, sokszor kevés is, mert nem véd meg a gyűlölködő rosszindulattól. 
Hiába köszönök, hiába beszélek a szomszéddal, hiába szerzek be neki, az 
ősgyevinek én, a gyütt-mönt ezt azt – a bortól kezdve a bontott tégláig –, ha 
föl-föl tör belőle a rosszindulat. De annyira, hogy belocsol a tároló ablakán 
a száradó gabonára, vagy nekiesik a gyümölcsfáimnak. Mint legutóbb: a 
szomszédom átpermetezett a kerítésen – gyomirtóval tette tönkre a virágzó, 
gazdag termést ígérő fasoromat, meg a közökbe vetett borsómat! A hirtelen 
megsárgulágak, a tanácstalanságom láttán röhögve vetette oda: ez a leg-
újabb algyői tűzelhalás… 

Hiába a kerítés, mert nem szabhat gátat – a szomszéd udvaron elha-
nyagoltságtól szenvedő állatsereglet követelődző hangoskodásának, 
a fölhalmozott tárgya bűzének, az onnan kirajzó legyeknek, a sze-
méthalmokból szétfutó rágcsálóknak. De annak a pökhendiségnek se, ami 
szerint az algyőieknek jó így, sőt: így jó – már századok óta. Akinek nem 
tetszik, minek jött ide?! Vagy: menjen vissza… – a …ba! 

Itt tart az elfogadás, ilyen (is) a befogadás, kedves húgom. Rossz szom-
szédság, török átok – tartja a mondás. Ettől az átoktól nem lehet szabadul-
ni?

Ölel nővéred:
Ágnes

Molnár Dóra (Algyői Általános Iskola, 5. a):

Köszöntő

Tudjátok-e gyerekek?

Anyák napja közeleg.

Kezünkben legyen virág,

szívünkben sok-sok hála.

Köszöntsük fel szeretettel

édesanyánkat, nagymamánkat!

Gyereknap, 
Repüléstörténeti Emléknap, 

Hősök Napja 
és Pálinkafőzetek Versenye

Programtervezet

Május 27. (vasárnap)
Helyszín: Szabadidőközpont

9.00-13.00 óra: Ingyenes ugrálóvár.

9.00-11.00 óra: Aszfaltrajzverseny, arcfestés.

10.00 óra: Repüléstörténeti Emléknap 

                  és Hősök napja.

11.00 óra: Gyerekműsor.

11.30 óra: A pálinka minősítés eredményhirdetése.

12.00 óra: Gyerekműsor.

13.00 óra: Repülőmodellek bemutatója.

Helyszín: Borbála Fürdő

14.00 óra: Ingyenes fürdőzés minden 16 év alatti 

                 gyereknek.

16.00 óra: Bartha Tóni bábművész produkciója.
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Egészséghónap – májusban is
Az április elején elkezdődött egész-

séghónap rendezvényei májusban 
folytatódnak. A vizsgálatokért nem kell 
vizitdíjat fi zetni, azonban a TAJ kártyát 
mindenki hozza magával. 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a 
csontsűrűség vizsgálat különösen java-
solt 40 év felett, illetve strokos beteg-
nek, akinek volt már csonttörése, továb-
bá epilepsziás gyógyszert, Syncumárt 
és steroidot szedőknek.

Az urológiai vizsgálat javasolt 50 
év feletti, dohányos és panaszos fér-
fi aknak

Május 7. (hétfő), 14.30-18.30 Csont-
sűrűség mérés – előjegyezhető a Csa-
lád-segítő Szolgálatnál a 267-866-os 
telefonon.

Május 8. (kedd): Intézményi gyü-
mölcsnapok

18.30: Jógabemutató az Algyői Ál-
talános Iskola Kosárfonó utcai épüle-
tében.

Május 9. (szerda), 14.30-18.30: Csont-
sűrűség mérés – előjegyezhető a Család-
segítő Szolgálatnál a 267-866-os számon.

18.00: Jógabemutató az Algyői Ál-
talános Iskola Kosárfonó utcai épü-
letében.

Május 10. (csütörtök): Ortopéd szű-
rés – előjegyezhető a Családsegítő Szol-
gálatnál a 267-866-os telefonon.

9.30-11.30: Baba-mama Klub: re-
formétel bemutató a faluházban.

Május 11. (péntek): Urológiai szűrés 
– az egészségügyi nyilvántartáson ala-
puló előzetes levelek szerint.

Május 12. (szombat), 8.30-tól: 
Csontsűrűség mérés – előjegyezhető a 
Családsegítő Szolgálatnál a 267-866-os 
telefonon.

9.30: Bicikli- és gyalogtúra indul 
a faluháztól. Gyalogtúra az Algyői 
Nőegylettel: „10.000 lépés az életért”.

Mindenkit szeretettel várnak: a 
szervezők.

Karbantartás 
a Borbálában

Május 2-12. között az algyői Borbála Fürdő 
karbantartási munka miatt nem üzemel.

Kedves vendégeink megértését köszönjük.
M. M.

Előzzük meg a lakásbetörést! (2. rész)
Ne essenek áldozatul a szélhámosoknak!

Az utóbbi időben egyre inkább 
megnövekedtek a szélhámosok által 
elkövetett bűncselekmények, amelye-
ket sok esetben meg lehetne előzni. 

A következőkben néhány hasznos 
információval hívnák fel a tisztelt 
algyőiek fi gyelmét a bűnmegelőzésre.

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek 
a magukat valamilyen hivatalos szerv 
munkatársának kiadó szélhámosok. 

A tipikus elkövetési magatartásokat 
az alábbiakban összegezzük.

1. A „trükkös lopások” elkövetői 
főként az idős, nyugdíjas, egyedül élő 
embereket célozzák meg. Magukat va-
lamilyen hivatalos szerv munkatársának 
adják ki, és egy valósnak tűnő indokra 
hivatkozva jutnak be a lakásba. Kifi -
gyelik, hogy a sértett hol tartja a pénzt, 
és fi gyelmetlenségét kihasználva el-
lopják értékeit.

2. A vidéken élőkhöz, magánházban 
lakókhoz becsöngetve közlik, hogy 
vásárolni szeretnének, majd tíz-, vagy 
húszezer forintos bankjeggyel fi zetnek 
az általában egy-kétezer forintos áruért. 
A sértettnek vissza kell adni, és csak 
az elkövető(k) távozása után derül ki, 
hogy az átadott pénz hamis.

Hogyan lehet elkerülni, hogy ál-
dozattá váljunk? 

Kérjük a tisztelt algyőieket, hogy 
idegeneket semmilyen körülmények 
között ne engedjenek be a lakásukba!

Amennyiben valaki hivatalos szerv, 
közüzemi szolgáltató, vagy más 
szervezet munkatársának adja ki magát, 
és bekéredzkedik a lakásba, először fel-
tétlenül nézzék meg igazolványát, majd 
kérjék meg, hogy várjon az ajtó előtt! 
Az ajtót zárják kulcsra! 

Ne váltsanak fel nagycímletű bankje-
gyet idegeneknek! Nem lehetnek bizto-
sak abban, hogy a pénz valódi! Inkább 
ajánljanak egy közeli boltot, ahol az 
illető felválthatja a pénzt!

Mit tehetünk, ha bűncselekményt 
észlelünk, vagy bűncselekmény áldoza-
tává váltunk?

Kérjük Önöket, hogy azonnal értesít-
sék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
telefonszámon! 

Próbálják megjegyezni az elkövető 
ismertetőjeleit, ruházatát, gépkocsi-
jának típusát, színét, rendszámát!  

Ne adjunk esélyt a bűnözőknek! 

Szegedi Rendőrkapitányság

Kutyaoltás Algyőn
Algyő nagyközség területén az alábbi he-

lyeken és időpontban történik az ebek oltása, 
melyet dr. Major József körzeti állatorvos vé-
gez.

Május 8-án (kedden)
7-10 óra között: a polgármesteri hivatal ud-

varán,
11-12 óra között: a Ladik utcában,
17-19 óra között: a polgármesteri hivatal 

udvarán.
Május 9-én (szerdán)
7-8 óra között: a mázsaháznál (Korsó 

utca),
17-18 óra között: Nagyfán.
Május 25-én (pénteken)
17-18 óra között: a polgármesteri hivatal 

udvarán.
A fel nem tüntetett területeken (Atkasziget, 

Gyevi tanya, Farki rét, Rákóczi telep és 
Csergő telep) az ebek oltása a tartás helyén 
történik. De dr. Major József körzeti állator-
vos rendelési időben a rendelőben is folyama-
tosan végzi az ebek olltását.

Üllei-Kovácsné dr. Udvardy Gizella, 
megbízott jegyző

Információ és segítség 
a könyvtárból

Az algyői könyvtárban információs tanács-
adó áll a községben élők rendelkezésére. 
Szívesen segítenek a könyvtárosok minden-
kinek az elektronikus közigazgatásban és a 
kereskedelemben való eligazodásban, annak 
kezelésében.

Bazi nagy görög est
Június 2-án, szombaton a faluház környékén görög estet ren-

dezünk, amely már délután kezdetét veszi. Görög ízekkel, görög 
hangulattal, tombolával és a Maskarades Együttes műsorával, 
majd görög táncházzal várunk minden érdeklődőt! 

Napközben görög-magyar fi lmek – a Csudafi lm, az Apám 

beájulna – szórakoztatja a közönséget. Este 20.30-tól szabadtéri 
fi lmvetítés: Idegölő – sztárvendég: Gesztesi Károly,  a fi lm ma-
gyar főszereplője.

A tombola fődíja: egy 2 személyre szóló, görögországi útra 
váltható utazási utalvány a TUI Utazási Iroda jóvoltából!
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Nem unjátok még az önállóságot? 

Ezt a kérdést havonta le-
galább egyszer megkapom, 
többnyire akkor, amikor 
beszélgetés közben kiderül, 
hogy algyői vagyok. Nemrég 
észrevettem hogy egy ideje 
előre kész válaszom van. 

Ez a válasz nem nagyon 
változik; mert végül is mind-
egy, hogy újszegedi kolléga 
kíváncsiskodik az ebédlőben 
a leves és a második között, 
vagy egy megyei jogú város 
képviselője. És mindegy, 
hogy őszinte érdeklődés 
van a kérdező hangjában, 
vagy lesajnálás, esetleg 
tudálékosság. Én azzal szok-
tam kezdeni, hogy nálunk 
azóta kelendőek a telkek, 
egész utcák épültek föl 
néhány év alatt. Az utak nagy 
része jó, csaknem száz száza-
lékban csatornázott a falu, 
a szennyvíztisztítónk olyan, 
hogy nem piszkolja a Tiszát. 
Van saját fürdőnk, az óvoda 
mellé bölcsödét is kell építe-
ni, mert itt van elég gyerek, 
az iskolát nem fenyegeti a 
bezárás veszélye, alakult és 
megerősödött néhány civil 
szervezet, a képviselő-tes-
tületben helyi emberek dön-
tenek,  helyi ügyek miatt 
hajtanak össze vagy békülnek 

ki, és mindennek a hátterében 
egy olyan önkormányzat 
áll, amelyiknek lényegében 
mindenre jut pénze, amire 
csak kell. Ezt pedig nem sok 
településen mondhatják el 
Csongrád megyében. De az 
is nyilvánvaló hogy a kívül-
állók ebből a magyarázatból 
nem tudnak meg mindent. 

Ez akkor jutott így eszem-
be, amikor Nóra számítógé-
pén végignéztem az itt látható 
fényképeket. 

Ez a kiállítás akár a teljes 
válasz másik fele is lehetne. 
Ugyanakkor a vendég leg-
följebb azt állapíthatja meg, 
ha most itt körülnéz, hogy 
az algyőiek szeretnek együtt 
főzni, önni, de élve is szeretik 
a malacot, és van humoruk: 
ha valaki elalszik ülve, annak 
kikötik a székét, nehogy föl-
boruljon álmában. A gyerekek 
szépek, versenytáncot tanul-
nak, a nyugdíjasok  pedig 
mindig vidámak. Akinek csak 
térkép ez a táj, az nem tudja, 
miért jó ötlet lefényképezni 
Bai Pista mosolyát. De aki 
itthon van, annak ezek a ké-
pek sokkal többet mondanak. 

Szerintem például látszik: 
az elmúlt tíz év arról is szólt 
nálunk, hogy az emberek 

megint megszerették a közös 
programokat, és még job-
ban odafi gyelnek egymásra. 
Szembetűnő az is, hogy a 
képeken elég gyakran a szü-
leim korosztályához tartozó 
emberek láthatók. Ők azok, 
akik még egy másféle korban 
tanulták a közösségi életet. 
Akik társadalmi munkában 
építettek kézilabdapályát, 
nagy csapatban jártak es-
ténként szórakozni, szalonnát 
sütöttek, KISZ-esek voltak 
és énekeltek a templomi 
kórusban, aztán mintha el-
felejtették volna az egészet, 
látszólag teljesen eltávolod-
tak egymástól. Szinte csak 
a köszönés maradt. Később 
föléledt valami – az össze-
fogásnak is köszönhetően 
fölépült ez a ház – és most 
megint egyre több alkalmat 
találnak, arra hogy találkoz-
zanak, olykor egészen kü-
lönleges körülmények között: 
például ötvenegynéhány 
évesen, lámpalázasan a 
közönség előtt, a népszínházi 
előadáson. Pedig most sok-
kal kevesebb a szabadidejük. 

Aki itthon van, az bármire 
nézhet ezeken a képeken, a 
horizont képzeletben, térben 
és időben azonnal bármerre 

tágítható: meglehet Kátó kel-
lékbajusza ugyanaz, amit Sán-
dor fi lmjében, a 80 huszárban 
viselt. A citerásokról eszébe 
juthat az embernek, hogy 
egyszer közös koncertet ad-
tak a Republic-kal. Aki pedig 
ott volt a lovas napon, amikor 
fölvonultak a hagyományőrző 
honvédkatonák, annak most 
talán fölrémlik, amit akkor 
hallott, hogy a kék farmer-
nadrág teljesen korhű viselet, 
ezt mifelénk a katonák hama-
rabb kezdték hordani, mint 
Amerikában az aranyásók. Mi 
tudjuk, ha a képekre nézünk, 
ki mit csinál egyébként, ki 
dolgozik itt, a szomszéd-
ban. Össze lehet számolni, 
az ismeretségi körben hány 
fi atal keresi boldogulását 
uniószerte, el lehet tűnődni 
azon, vajon ők miről fognak 
beszélgetni, ha hazajönnek, 
és hogy hazatérés lesz-e az, 
vagy csak látogatás. Szóval, 
ezek a képek szerintem arról 
is beszélnek, hogy a mi önál-
lóságunk egyáltalán nem 
unalmas. 

Bakos András
(Elhangzott április 27-én a 

faluházban, az algyői rendez-
vények fotóiból összeállított 
kiállításon.)

Bérletárusítás 
a Faluházban

Június 1 (péntek), június 4 (hétfő), június 
5-én 9-16 óra között a faluház földszinti kis-
termében vehetik át az autóbusz bérleteket az 
arra jogosultak.

Virágtenger a ház körül
Algyő Nagyközség Önkormányzata  felhívással fordul Algyő lakosaihoz, 

lakóközösségeihez, intézményeihez,  vállalkozásaihoz lakóhelyünk virágosabbá 
tétele érdekében. 

Az alábbi kategóriákban versenyt hirdet:
1. A legszebb virágos előkert,
2. A legvirágosabb erkély,
3. Rendezett utcakép,
4. A legszebb virágos lépcsőház,
5. Tiszta udvar, rendes ház.
Értékelés: májustól szeptemberig 
A szakemberek folyamatosan járják a falut, fotóznak és pontoznak, fi gyelembe 

véve a virágnyílás különböző szakaszait. 
Eredményhirdetés: október 1-jén, Algyő napján.
A fotók megtekinthetők lesznek a faluházban, ahol a látogatók is szavazhatnak 

közönségdíjasra.
Kategóriánként az első három helyezettet emléktáblával díjazzuk.  
Az első helyezettek és a közönségdíjas 50.000 forintos pénzjutalomban ré-

szesül.
Kizárólag a  Tiszta udvar, rendes ház kategóriára kell előre nevezni, 

melynek határideje: augusztus 31. 
Jelentkezés, további információ: a 62/267-567-es vagy a  20/444-53-58-as szá-

mon, illetve e-mailben az  rdohany@freemail.hu címen. 
A versenyben szereplő virágos részeket bizottság értékeli szakembereinek 

közreműködésével.
Algyő Nagyközség Önkormányzata

Üléseztek a képviselők

Pénz és létszám
Algyő nagyközség önkormányzati kép-

viselő-testülete legutóbbi ülésén több, költ-
ségvetést érintő döntés hozott. A dr. Piri 
József polgármester vezetésével dolgozó 
testület az előző év zárszámadásának át-
tekintése és elfogadása mellett módosította 
az idei költségvetést. A képviselők áttekintet-
ték az Algyői Általános Iskola létszámadatait 
és egyéb mutatóit. Úgy határoztak, hogy – a 
törvény előírásainak megfelelően – össze kell 
vonni az eddig azonos évfolyamon, de kis 
létszámban dolgozó osztályokat. A beisko-
lázási időszak lezárultával pedig kialakult 
a kép: a helyi oktatási intézményben idén 
szeptemberben egy elsős osztály indulhat.  
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Óvodai térítési díjak

Az Algyői Szivárvány 
Óvodába járó gyerekek nap-
közis ellátásáért fi zetendő 
díjat a szülők az alábbi 
időpontokban adhatják át az 
intézményben:

május 3-án (csütör-
tökön),

június 4-én (hétfőn),
július 2-án (hétfőn).

„Minden kezdet nehéz” 
Óvodapedagógusok szakmai találkozója Algyőn

Április 24-én az algyői Szivárvány Óvoda egynapos szakmai 
rendezvényt tartott, melynek meghívott előadója dr. Páli Judit 
gyermekpszichológus. A rendezvényt a Törpike csoport táncos 
műsora nyitotta meg. Ezt követően Molnárné Vida Zsuzsanna 
alpolgármester asszony szívélyesen köszöntötte a vendégeket. 
Megnyitó beszédében bemutatta Algyő történetét és hangsúlyoz-
ta a gyermeknevelés felelősségét és szépségét. 

A szakpszichológus a játék és a mozgás jelentőségéről beszélt, 
ennek fokozott szerepéről a különböző fejlődési szakaszokban. 
Rámutatott azokra a fejlődési zavarokra, amelyeket irányított 
mozgással fejleszteni és korrigálni lehet. Dr. Páli Judit gyer-
mekpszichológus többször is felhívta a fi gyelmet a Montessori 
eszközök fejlesztő hatására, a problémák megoldására. 

A szakmai nap célja a segítségnyújtás szülőknek, pedagógu-
soknak egyaránt. A 80 fő résztvevő módszertani javaslatokat 
kapott az egyre több gondot okozó hiperaktív, impulzív vagy ép-
pen nagyon nehezen motiválható, lassú gyerekek neveléséhez, 
fejlesztéséhez. 

A találkozót Karsai Lászlóné óvodavezető zárta Motessori 
gondolatával: „Szeressük a gyermekeket és segítsük, ahol csak 
lehet, sőt igyekezzünk megérteni. Mert szeretni még nem jelen-
ti, hogy meg is értjük őket, de a megértés már kétségen kívül 
a szeretet.” Az előadás után a résztvevőknek lehetőségük volt 
az óvodalátogatásra. Az idelátogatók elismeréssel nyilatkoz-
tak az óvoda esztétikájáról, felszereltségéről és az alkalmazott 
módszerekről, valamint a kollektíva munkájáról. 

Remélni tudjuk, hogy az eseménynek lesz folytatása, hiszen 
ez egy olyan kivételes alkalom, amikor az óvodapedagógusok 
visszajelzést kapnak munkájukról a szakemberek részéről, és új 
ismereteket szereznek a mindennapi problémák megoldásában.

A HEFOP 3.1.3 pályázati támogatásával, az önkormányzat és a 
Faluház segítségével, óvodai kollektíva aktív közreműködésével 
eredményes napot tudhatunk magunk mögött.

Óvónők

1% az ovisoknak
A Boldog Gyermekkor Alapítvány arra hívja az algyőieket, 

hogy támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az algyői 
óvodásokat segítő alapítványt!

A Boldog Gyermekkor Alapítvány adószáma: 18464881-1-06.
Köszönjük!

Zenei verseny
A PRO MUSICA Művészeti Iskola márciusban rendezte 

meg házi versenyét Szegeden a Fő fasori iskola tornatermében. 
Az Algyői Tagiskolából Szűcs Lilla 2. osztályos zongorista 
növendék jutott tovább a Fiatal Zeneiskolák Csongrád megyei 
zenei versenyére, ahol szépen szerepelt. A deszki Marosmenti 
Fesztivál szólóhangszer kategóriájában pedig a legjobbnak bi-
zonyult, I. helyezést ért el. Felkészítő tanára: dr. Zomboriné 
Gergely Klára.

„ Édesanyám, virágosat álmodtam”
Május második hetében az édesanyákat köszöntik a gyerekek az 
óvodában.
Pillangó csoport: május 7-én (hétfőn) 16 órakor.
Katica csoport: május 8-án (kedden) 16 órakor.
Maci csoport: május 8-án (kedden) 15.30 órakor.
Margaréta csoport május 9-én (szerdán) 16 órakor.
Süni csoport: május 9-én (szerdán) 16.30 órakor.
Törpike csoport: május 10-én (csütörtökön) 15.30 órakor.
Az anyák napi ünnepségre gyerekek és az óvó nénik minden 
kedves édesanyát szeretettel várnak!

Születésnap az óvodában
Május 17-én és 18-án két napos rendezvény-sorozattal ün-

nepeljük óvodánk fennállásának 75 éves évfordulóját.
Ünnepi programunk: május 17-én (csütörtökön)  8 órától: 

Szakmai nap, bemutató foglalkozásokkal. május 18-án (pén-
teken) 10 órától: Emléktábla avatás, emlékfa ültetés, az óvoda 
régiségeiből kiállítás; 16 órától: Tehetségek bemutatkozása a 
faluházban.

Óvodai rendezvénytár 
Május 10-én (csütörtökön) a Madarak és fák napja ünnepe 

alkalmából az algyői óvodások – az óvónők kíséretében – elsé-
tálnak a Tisza partra. Megfi gyelik a közvetlen környezetünkben 
és a természetben fellelhető madarakat, rovarokat, növényeket.

Május 23-án (szerdán) az algyői óvoda is részt vesz a Ki-
hívás napja sporteseményen. Együtt teszünk az egészségünkért a 
településen úgy is, hogy együtt mozgunk, tornázunk, kocogunk 
e nap délelőttjén. A közös rendezvényre várjuk a mozogni vágyó 
szülőket is! Május 29-én (kedden) gyermeknap az óvodában, 
ahol meglepetéssel kedveskedünk az apróságoknak. Június 1-
jén (pénteken) délután 4 órától Évzáró kerti-partira várják az 
óviba a leendő iskolásokat és óvodásokat – szüleikkel együtt.

Rajzos siker
A Víz napjától a Föld napjáig című, iskolai rendezvény so-

rozat keretében meghirdetett „Mi lesz veled hulladék?” című 
rajzpályázaton az algyői óvodásaink munkáit is zsűri értékelte. 
Az óvodások kategóriájában I. helyezett: Schulcz Károly (Pil-
langó csoport), II. helyezett: Molnár Gergő (Margaréta csoport), 
III. helyezett: Vágó Natália (Süni csoport). A pályamunkákat 
beküldő gyermekek mindannyian jutalomban részesültek.

Kirándulás a Vadasparkba
A Föld napja alkalmából a gyerekekkel ellátogattunk a Szegedi 

Vadasparkba. A reggeli indulást lázas készülődés kísérte. Az utazás 
is nagy élményt jelentett, hiszen volt olyan gyermek, aki első alka-
lommal vett részt ilyen óvodai kiránduláson. A hatalmas busz gyor-
san falta a kilométereket, így hamarosan megérkeztünk a csodálatos 
parkba. Az első lépések megtétele után békésen szundikáló orosz-
lánokat pillantottunk meg. A táblát olvasva örömmel tudtuk meg, 
hogy ezek az állatok szintén Algyőről érkeztek ide. Az idős cukrász 
bácsi oroszlánjai voltak. Közben még sztárok is lettünk: a Zöld-
pont TV éppen felvételt készített rólunk. A Szurikáták kukucskálós 
kifutójánál sokat időztünk, hiszen testközelből nézhettük meg eze-
ket a mókás kis állatokat, ahogyan sütkéreztek a napon. Aztán ny-
uszikat és tengerimalacokat simogattunk. A hatalmas akváriumban 
kíváncsian keresgéltük azokat a halakat, amelyek a mi akváriu-
munkban is megtalálhatók. 

A napsütötte parkban kellemesen éreztük magunkat. Sajnos az 
idő gyorsan telt, és indulni kellett haza. 
Mindenki, tele élménnyel, fogadkozott, hogy a szüleivel is el fog 
jönni erre a csodálatos helyre. Az élmények sok gyermek rajzában 
elevenedtek meg.

Óvónők
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Májusi iskolai napló
Időpont     Program    
  2.  „Az egészség”című projekt indítása 
  a napköziben.
 2. 12.00   6.b osztály fogászati vizsgálata.
 3. 7.00–17.00   Ebédbefi zetés május hónapra (21 napra).
 3. 15.00  Csere-bere a napköziben
 2–11.  Szülői értekezletek az 1-8. évfolyamokon,
  anyák napi műsorral egybekötve. 
  Osztályonkénti egyéni időpontokban.
 2-12.  Az úszásoktatás a fürdő karbantartási 
  munkálatai miatt szünetel.
 4. 10.00–16.00 Regionális ökoiskolai továbbképzés (OKI) 
  a Zöld iskolában.
  7. 10.00  6. a osztály fogászati vizsgálata.
  7-11.  Erdei iskola az 5. osztályosoknak Bugacon.
  8. 17.00  Szülők Klubja.
  8.  Zöldség és gyümölcsnap szervezése 
  az iskolában.
  9. 11.00  7.b osztály fogászati vizsgálata.
11. 10.00  7.a osztály fogászati vizsgálata.
11. 9.00–12.00   A leendő 5. osztályosok látogatása a felső 
  tagozaton.
11. 9.00–13.00  Megyei természetismereti vetélkedő az 1-4. 
  évfolyamosok részére a Zöld iskolában.
12. 9.00   Gyalogtúra, kerékpártúra a községi 
  Egészséghét keretein belül.
14-18.  Szintfelmérések az 1-4. évfolyamon.
14.  11.00  8.b osztály fogászati vizsgálata.
15.  „Zöldkártyás” tanulmányi kirándulás 
  Budapestre.
16. 11.00  8.a osztály fogászati vizsgálata.
17. 14.00   Napközis hangverseny édesanyák, nagymamák 
  köszöntésére.
18. 14.30  JAM-vizsga.
21. 11.00  Truffaldínó előadása. 
25. 8.00  Csoportfényképezés.
28.  Pünkösd – munkaszüneti nap.
21-25.  Leendő 1. osztályosok látogatása az 
  iskolában.
30.  Országos kompetenciamérés a 4., 6., 8. 
  évfolyamokon.
31. 14.00  Projektzáró a napköziben.

1% a diákoknak
Eljött az adóbevallások ideje. 

Idén is lehetőség nyílik mindenki-
nek adója 1%-ának felajánlására. 
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az 
algyői iskola alapítványának és 
ezen belül tanulói helyzetének job-
bítását, rendelkező nyilatkozatán a 
következőket adja meg: 

Algyői Általános Iskola Alapít-
vány adószám: 18457177-1-06!

Köszönettel: az iskola tanulói

Drog prevenció az iskolában
Az iskolai egészségfejlesztési-, drogmegelőzési tevékenység 

támogatására 2006-ban pályázatot nyújtottunk be. Kapcsolódva a 
nemzeti drogstratégia prioritásaihoz, iskolánk lehetőségein belül, 
olyan egészségnevelési-, drogmegelőzési- és bűnmegelőzési te-
vékenységet szándékoztunk megvalósítani, mely hatékonyan 
szolgálja tanulóink személyiségének fejlődését. Pályázatunk 
támogatást nyert, így programunkban igyekeztünk minél több 
szereplőt megszólítani. Diákokkal, szülőkkel és pedagógusok-
kal együtt végeztük a pályázatban megfogalmazott tevékenysé-
geket. 

A diákok részére 8 tanóra időtartamú csoportos foglalkozást 
tartottunk április 11-én, 12-én és 21-én, Leléné Gonda Irén 
és Retkes Zsolt vezetésével. A foglalkozások tematikájában a 
következők szerepeltek: a tanulók hogyan látják a drog prob-
lémát; drogok és veszélyeik; jogi ismeretek; bűnmegelőzés, sze-
mélyes biztonságérzet, áldozattá – elkövetővé válás; a serdülőkor 
veszélyei, a sodródás lehetősége, a követelményekhez alkalmaz-
kodó magatartás; konfl iktushelyzetek és hatásuk a viselkedésre, 
megoldási módok; önismeret, konfl iktuskezelés, agresszióke-
zelés, szorongások, félelmek oldása, kezelése; személyes ha-
tékonyság növelése; jövőkép, pályaorientáció. Tanulóinknak 
a rendőrségről Prilenszky Géza, a Nemzetközi Kábítószerügyi 
Osztály munkatársa tartott nagyon hasznos és érdekes előadást. 
A szülőknek, illetve pedagógusoknak szervezett programokat 
Schád László klinikai szakpszichológus segítette. A foglalkozá-
sok végén minden felső tagozatos tanuló kérdőívet töltött ki a 
káros szenvedélyekről. Reméljük, hogy a témával való kiemelt 
foglalkozás hatással lesz tanulóink droggal kapcsolatos beál-
lítódásainak formálódására.

Leléné Gonda Irén

Alsósok matematika versenye
Az algyői iskola alsó tagozatos tanulóknak évfolyamonként 

szerveztünk matematika versenyt. A feladatok a tanulók gon-
dolkodását, logikai készségét, a matematikában szerzett is-
meretek alkalmazási lehetőségeit tette próbára. Az alábbi ered-
mények születtek: 1. évfolyamon I. Pál Máté 1.a, II. Németh Éva 
1.b, III. Portörő Dorina 1.a osztályos tanuló; 2. évfolyamon I. 
Bezdán Dóra 2.a, II. Molnár Szabolcs 2.b, III. Ilia Róbert 2.a 
osztályos tanuló; 3. évfolyamon I. Terhes Fanni 3.a, II. Szekeres 
Dzsenifer 3.a, III. Kneip Ádám 3.b osztályos tanuló; 4. évfo-
lyamon I. Molnár Krisztián 4.b, II. Szűcs Lilla 4.b, III. Kun Sza-
bó Klaudia 4.b osztályos tanuló. Iskolánkat a területi matematika 
versenyen a 2., a 3. és a 4. évfolyamból az I. és a II. helyezést 
élért tanulók képviselhetik. 

Minden versenyzőnek gratulálunk.
Szebeni Lászlóné

JAM konferencia Budapesten 
Április 23-án és 24-én a Junior Achievement Magyarország 

(JAM) Alapítvány által megrendezett „Vállalkozásoktatás itt-
hon és külföldön” elnevezésű konferencián vettünk részt Buda-
pesten. A tanácskozáson a következő előadásokat hallgathattuk 
meg: Árnyékprogram Lengyelországban, Üzleti etika oktatása 
Bulgáriában, Vállalkozásismeretek a román iskolákban. Ezt 
követően egy kötetlen beszélgetésben vehettünk részt a hazai 
JAM oktatásának tapasztalatairól, fényképekkel illusztrálva 
megismerhettük a Decsi Általános Iskola alsó tagozatos JAM-
eseinek munkáit is. Másnap 4 középiskola diákvállalkozá-
sai – Szeged, Békéscsaba, Karcag, Kisújszállás – ismertették 
üzleti terveiket, elkészült munkáikat és a jövőre vonatkozó 
célkitűzéseiket és kiállítást tekinthettünk meg a 4 diákvál-
lalkozás termékeiből is. Békéscsabai középiskolások lettek az 
elsők, akik képviselhetik hazánkat egy nemzetközi kiállításon. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a külföldi diákvállalkozásokhoz 
hasonlóan a hazaiak is nagyon kreatívak, ötletesek és hogy az 
üzleti szférában is megállnák a helyüket. 

Szivacski Angéla és Koczka Ágnes

Köszönet a babaházért
A gyerekek örömére megszépült óvodánk udvarán a babaház. 

A felújítási munkát a Dél Color Line Kft., Solymosi Zsolt vezeté-
sével, szakszerűen és igényesen végezte el. Munkájukat köszön-
jük – a gyerekek nevében is.

Óvónők
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Sportos iskolai hírcsokor

A Papp László Alapítvány ma-
gas kitüntetését és jutalmát adta át 
Lamperth Mónika belügyminisz-
ter április 6-án Budapesten Nokta 
Norbert (50 kg, légsúly) junior 
versenyzőnek a Honvéd-Bercsé-
nyi és az Algyő SK által közösen 
menedzselt ökölvívójának. (Edzői: 
Kátó Sándor és Szalkai László). 
A kitüntetés átadásakor Csötönyi 
Sándor elnök és Kovács István 
olimpiai bajnok elismerését fejezte 
ki a fi atal sportolónak, és további 
sikeres szereplést kívántak neki.

Bakai István, ASK elnök

Ökölvívó elismerés

Mi sem tűnik természetesebbnek, mint hogy a Tiszához 
simuló Algyő életében kitüntetett szerepet kapjon a vízi sport. 
Így gondolta ezt a faluba két évtizede letelepedő Kopasz Péter 
és Demeter Irén. A házaspár vallja, sokat köszönhet a sportnak, s 
ebből minél többet szeretne átadni az algyői gyerekeknek is. Ez 
az Algyői Sportkör kajak-kenu szakosztálya sikertörténetének 
kezdete. Most újabb fordulóponthoz érkeztek.

A szabadidősport mellett az egyéni és csapatteljesítményre 
épülő erőfeszítésnek is egyre nagyobb a súlya és az elismertsége 
Algyőn. A falu önkormányzata, a szponzorok olyan sportágat 
is támogat, melyek szakági megítélésben a minőség az érték. E 
körbe tartozik a kajak-kenu, mely 2003 óta az Algyői sportkör 
önálló szakosztályaként működik. 

– Nyári sporttáborban szerettettük meg az algyői gye-
rekekkel a kajak-kenut – emlékszik a kezdetekre Kopaszné De-
meter Irén. – Annyira fontosnak tartjuk e sportág népszerűsítését 
és itteni meghonosítását, hogy néhány éven át önerőből, saját 
költségünkön vásároltunk hajókat, hogy – az ősztől tavaszig 
tartó alapozó edzések után – vízre szállhassanak és heti 10–16 
órai edzéssel készüljünk a megmérettetésre, aztán az évi 10-
12 versenyen sikereket gyűjthessenek az algyői gyerekek és az 
edző-versenyzők.

Hogy mennyire keményen dolgoztak a községi edzőteremben 
a kajak-kenusok, azt bizonyítják a fölkészülési időszakot lezáró 
országos versenyen elnyert érmek és bajnoki címek. De az 
elmúlt hét év termése, az algyői kajak-kenusok 30 magyar baj-
noki aranya is tiszteletet parancsoló.

 A két edző és az irányításukkal dolgozó 15-20 fős csapat 
életében újabb fordulópontot hozhat két pályázati siker. Az ön-
kormányzattal együtt benyújtott Leader pályázat eredményeként 

várhatóan bővülhet a szakosztály eszközparkja. A támogatás 
elnyerése esetén ugyanis saját hajókat és szállító eszközöket 
vásárolhat a szakosztály. Ez szép folytatása lenne az önkormány-
zat tavaly őszi pályázati eredményének, melynek hála tiszai 
csónakházban tárolhatják a vízi eszközöket.

– Céltudatosan, minőségre törekedve, jelentős szponzori tá-
mogatást is elnyerve, keményen dolgoztunk az elmúlt években. 
Olyan gyerekkel is törődtünk, akik különben talán a sport közelébe 
se kerülhettek volna, hiszen az algyői iskola kiemelt testnevelési 
óraszámú osztályaiban ez a sportág most nem választható – ma-
gyarázza Demeter Irén, akinek tavaly az Algyő napi kitüntetésé-
vel a házaspár edzői teljesítményét ismerte el a falu közélete. 
Most a szakma, a Kajak Szövetség értékeli kiválónak az algyői 
edzők munkáját, mert elnyerték a Patrónus Program pályázat tá-
mogatását. Ez azt jelenti, hogy a szövetség kiegészíti az utánpót-
lás korcsoporttal foglalkozó edzőpáros bérét, így teszi lehetővé 
újabb 15-20 algyői család gyerekei számára a sportolást. Ilyen 
támogatásban évente 2-3 egyesület részesül, vagyis Algyőnek is 
szól a megtiszteltetés.

P. Á.
*

Támogatókat keresnek az algyői kajakosok Az algyői kajak-
kenu szakosztály gyermek utánpótlás korcsoportja tisztelettel 
várná az algyői kis- és nagyvállalkozók, magánszemélyek tá-
mogatását, emelt szintű oktatás lehetőségére, sporthajók bérlé-
sére, egyéb támogatásra. Megbeszélés és további egyeztetés a 
kajakalgyo@invitel.hu elérhetőségen. 

Támogató segítségüket előre is köszönjük!
Kopasz Péter szakosztályvezető

Algyő és a kajak-kenu utánpótlás
Szakági és pályázati sikerekkel eveznek a Tisza hátán

Az Algyői Általános Iskola 7-
8. osztályos (IV. korcsoport) ta-
nulói februárban futball (4+1) teremlab-
darúgó tornán vettek részt Domaszéken, 
ahol az I. helyet szerezték meg és ezzel 
egyben a jogot is a megyei döntőbe ju-
tásra. A Szentesen megrendezett döntőn 
az algyői csapat a VI. helyen végzett. A 
csapat tagjai: Révész Máté, Nagy Berta 
László, Sötét Ferenc, Kovács László, 
Kiséri Sándor, Balogh Ádám, Révész 
Richárd, Bakos Lóránt és Pap Márton.

*
Március 30-án az 1-2. osztályosok (I. 

korcsoport) Sándorfalva ellen játszot-
tak a megyei döntőbe jutásért, amelyen 
sajnos 5:3-ra kikaptak, de biztatóan 
alakítottak. A csapat tagjai: Zerza 
Dániel, Molnár Szabolcs, Fehér Zol-
tán, Pál Máté, Nagy Imre, Bozóki 
Richárd (3 gól), Kiss Roland, Szvetnyik 
Martin. 

*
Április 12-én a 7-8. osztályos tanulók 

nagypályás labdarúgó tornán vettek 
részt Sándorfalván, ahol 5 csapat közül 
az I. helyet szerezték meg. Így bejutot-
tak a Csongrádon megrendezett megyei 
döntőbe, ahol a IV. helyet csípték el. A 
csapat tagjai: Révész Máté, Tix Nor-
bert, Nagy Berta László, Pap Márton, 
Bakos Lóránt, Kiséri Krisztián, Kiséri 
Sándor, Ocskó Csaba, Sötét Ferenc, 
Kovács László, Balogh Ádám, Perneki 
Tamás.  

Krucsó Ákos
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Elveszett 
2007. 04.10-én Algyő 

külterületen eltűnt 
magyar vizsla kant 

keressük.
A kutyának 

fertőző májgyulladása 
van, megfi gyelés alatt állt!
A megtalálónak jutalmat 

adunk!
Érd.: Gubacsi Zoltán 

06/70-338-5573

Anyagi gondjai vannak?
Hitelek személyre szabottan,

jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel,
hitelközvetítési díj nélkül.

  Lakásépítés, lakásvásárlás, bővítés, felújítás, 
szoc.pol. igénybevételével
 Szabad felhasználású hitelek

 Meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre
Szerződéskötéskor felvehető életbiztosítás

További információért forduljon hozzám bizalommal.
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102, 267-567

Algyői lakos 

autó-

villamossági 

szerelést 

vállal.

Tel.: 30/2782-489

Régiséget
Festményt
Porcelánt

Egyéb régi 
használati 
tárgyakat

vásárolok fel.

T.: 06-30/470-6981

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás

Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk

az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönet-
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

 S z o b a f e s t é s t
 M á z o l á s t

 Ta p é t á z á s t
 G l e t t e l é s t

 L é p c sőh á z  f e s t é s t
M i n d e n f é l e 

f e s tőm u n k á t
g a r a n c i á v a l , 

r ö v i d  h a t á r i dőv e l 
v á l l a l o k .

H í v j o n , 
m e g e g y e z ü n k !
K o z a  F e r e n c

6 2 / 2 6 7 - 5 1 7 v a g y 
7 0 / 2 3 5 - 0 5 6 6

Algyőn 2 szobás 

II. emeleti erkélyes 

panellakás garázzsal 

eladó.

Érdeklődni hétköznap 

17 óra után.

Tel.: 267-543

Az Algyői VSM BT 
konténeres 

törmelékszállítást 
vállal.

Ár: 
4 m3-es konténerrel 

11.000,– Ft
7 m3-es konténerrel

17.000,– Ft
Érd.: 

06-20-9823-107 
vagy 06-20-979-1088-as 

telefonszámon.

PIAC

a Faluház parkolójában

minden csütörtökön

8–12 óráig

– gyerekruhák

– női felső ruházat

– felnőtt férfi , női 

és gyermeklábbeli.

GYROS-FUTÁR
Gyros pitában  500,-Ft
Gyros-tál( sültburgonyával) 850,-Ft 
Rántott csirkecomb fi lé (sült burgonyával)  750,-Ft
Rántott csirkemáj (sültburgonyával)  750,-Ft
Csirkemájjal töltött palacsinta rántva  750,-Ft
Zúzapörkölt csavarttésztával  750,-Ft
Sültburgonya   250,-Ft
Palacsinta (lekváros, kakaós, mogy. krémes) 100,-Ft

 

A házhoz szállítás (1000 Ft felett) Algyő területén ingyenes, 
1000 Ft alatt 250 Ft a szállítási díj.

Tel: 06-70-513-5182
Nyitva: hétfőtől szombatig 11-14 és 17-20 óra között

Tej, túró kapható
Vásárhelyi u. 

24 szám alatt.

Nyitva: 

hétköznap  17–18-ig

Szombat 8,30-tól

Vasárnap 9,30-tól

 
 

TALPMASSZÁZS 
hagyományos és 
méregtelenítő, 
immunerősítő, 

wellness programok 
 

Gyógynövény teakeverékek, 
Tanácsadás és terápia 

 
Berek Ágota Mária 

Természetgyógyász 
 

06 30 652 59 91 

 

BERKÓ autószervíz
Autóvillamosság: autóklímák töltése-javítása

Kisteher- és személyautók garancián túli szervízelése, 
vizsgáztatás.

Féktárcsák, betétek, csapágyak
Vezérműszíj, vízpumpa, olaj,
Olajszűrő. Levegőszűrő csere

ABS, haladásjeladók, injektor, elektronikus gyújtás,
generátorok javítása

Üzlet, és műhely: Szeged, Algyői út. 51.
Tel/fax:62/452-750

Szeged, Vasas Szent Péter u. 27/A.Tel/fax:557-768, 557-769
Nyitva:  h–p 8–17,  szo: 8–12

Rádiótelefon: 20/925-8386
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Kertészkedjen ve lünk!
Parkosításhoz, cserepes illetve balkon növényekhez, 
jó minőségű Általános virágföld, 
valamint Kerti komposzt 
kedvezményes áron kapható!

Kiszerelések:
Virágföld:       110 L         
Kerti koposzt: 110L     

Algyő, Kastélykert u. 169
Mobil: 06-20/9145112
           06-20/5988836

 

Lajstromszám: AL 1148 
OKÉV: 06-0146-04

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor

kedvezményes vezetői tanfolyamot indít

2007. május 9-én (szerdán) 17 órakor Algyőn

További információ:
Borbélyné Gyöngyi: 20/398-1137

Frisset, házit!!!

Húshibrid házi baromfi , 
folyamatosan előegyezhető!

– hús hibridek 1,5–2,4kg 
– éves kakasok 5–6kg (októberre)

Algyő, Kastélykert u. 169
Mobil: 06-20/914-5112
            06-20/598-8836

TUJA, DÍSZFA,
TAVIRÓZSA, MAGNOLIA
LEANDER, ÁFONYA, KIVI

Oszloptuja, tiszafa, gömbtuja, hamisciprusok. Hortenzia, 
rhododendron, clematis, tapadó vadszőlő. Virágzó díszcser-
jék, pünkösdi rózsa, sziklakerti törpefenyők, évelő virágok, 
bambusz, pampafű, cserszömörce. Vadgesztenyefa, nyír, 
hárs,  vörös levelű japán juhar, vérlevelű nyír, varázsmo-
gyorófa, örökzöld liliomfa, amerikai sárgavirágú tulipánfa.

http://abeliaskert.atw.hu. 
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l.  Tescótól 100 m
Ny.: H-P.: 8-18,  szo.: 8-13. Tel.: 06-20-518-0038
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Az algyői Gyevi Art Kulturális 
Egyesület PARLANDÓ Énekegyüttese 
március 24-én nagyszabású operett gálát 
rendezett az algyői faluház színházter-
mében. Sztárvendégünk Farkas Bálint, 
a Budapesti Operettszínház közkedvelt 
művésze, operett-bonviván volt, és – a 
közönség részére meglepetés vendégként 
– felesége, a televízióból ismert Poór 
Klára vállalta és látta el a műsorvezető 
tisztét.

A faluház színházterme zsúfolásig 
megtelt, a közönség nagy várakozással 
és kíváncsian várta a műsor kezdetét. Az 
est első részében a Parlandó Énekegyüt-
tes nagy sikerrel adta elő 10 számból 
álló operett blokkját, majd rövid riport és 
videofi lmes ismertető következett Poór 
Klárival, akinek kedves egyéniségét, hu-

morát és – nem utolsó sorban énektudását 
– „testközelből” is megismerhettük.

A közönség hangulata már ekkor is 
felfokozott volt, de az igazi „fergeteg” 
Farkas Bálinttal érkezett a Faluház szín-
padára. Csodálatos hangja, tehetsége, 
közvetlensége, és nem utolsó sorban 
ízléses humora magával ragadott min-
denkit, öreget és fi atalt egyaránt. A művész 
úr bevonta az éneklésbe nem csak a szín-
pad két oldalán ülő Parlandósokat, hanem 
a közönséget is. Jó volt látni, ahogyan a 
széksorokban ülők, feledve bút-bajt, ön-
feledten és boldogan énekelnek. Az utolsó 
számot a „Hajmási Péter”-t Farkas Bálint, 
Poór Klári és a Parlandó Énekegyüttes 
együtt adta elő, zongorán az együttes 
művészeti vezetője Lakatos Béla kísért, és 
kiegészítő kórusként zengett a nézőtér!

A közönség háláját és szeretetét hatalmas, 
dübörgő taps fejezte ki, és ez a hála, szeretet 
meghatotta a művészeket is, ezt bizonyítja 
az együttes vendégkönyvébe bejegyzett 
néhány kedves és köszönő sor is.

A Parlandó Énekegyüttes külön meg-
köszöni az operett gála megrendezéséhez 
nyújtott segítséget Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának, a faluháznak, a 
könyvtárnak, a gyönyörű virágcsokrot – 
Farkas Bálint szavával élve „költeményt” 
– Juhász Sándorné Évinek, az ajándéko-
kat a Nőegyletnek, Karsai Laci bácsinak 
és Manyikának. Külön kiemelten köszön-
jük a szponzori támogatást a GLB Kft-
nek, az ARB Classic Kft-nek, az Algyő 
Fejlődéséért Alapítványnak. 

Moravszky Éva           
elnök

Dübörgő taps az operett gálán

A XV. Madách szimpózium 
tavaszi ülésszaka Algyőn

A Madách Irodalmi Társaság nem sokkal a rendszervál-
tozás után, az 1990-es évek elején szerveződött Andor 
Csaba és Grosschmidt Péter kezdeményezésére. Első 
szimpóziumára 1993-ban Andor Csaba áldozatos munkája 
nyomán kerülhetett sor, amint az ő kezdeményezésére indí-
totta útjára a Társaság a Madách Könyvtárat is, amelyben 
1995-től 2007. tavaszáig 53 kötet látott napvilágot, a soro-
zaton kívül pedig további 22 művet jelentetett meg a MIT. 
Madách Imre összes műveinek kritikai igényű kiadását 
szintén magára vállalta a civil szervezet, hiszen az 1940-
es évek, Halász Gábor vállalkozása óta nem próbálkozott 
ezzel senki. 

A Társaság motorja, lelke megalakulása óta Andor Csaba, 
egyik legnagyobb bázisa pedig Szeged, elsősorban a volt 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, jelenleg SZTE JGYP-
FK Magyar Irodalom Tanszéke, de Budapest és az ország 
számos szeglete képviselteti magát a társaságban, amely 
a határainkon túlról (főként Szlovákiából és Erdélyből) is 
nem egy tagot tudhat soraiban. 

Az I. Madách Szimpóziumot évről évre újabbak követték, 
melyekre 2004-ig minden alkalommal kizárólag Madách 
szűkebb pátriájában, Nógrád megyében került sor, mindig 
szeptember végén, október elején, két egymást követő na-
pon – és mindmáig ez a szimpóziumok legfőbb helyszíne 
és időpontja. Az évek során azonban mind több előadó, 
egyre színesebb dolgozattal jelentkezett a soros szimpózi-
umra, ezért volt szükség arra, hogy a Társaság egy nappal 
megtoldja szakmai tanácskozását. Először 2005-ben bővült 
a szimpózium (akkor a XIII.) tavaszi ülésszakkal, melynek 
Szeged, a Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszéke 
adott helyet, csakúgy, mint a következő esztendőben. 

Idén, 2007-ben az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház fo-
gadta be a Madách Irodalmi Társaság tavaszi üléssza-
kát április 20-án. A konferencia elején dr. Piri József, 
Algyő polgármestere köszöntötte az irodalmárokat és az 
érdeklődőket, majd 11 előadó (Andor Csaba, Árpás Károly, 
Cserjés Katalin, Gyémánt Csilla, Horváth Zsuzsanna, Nagy 
Edit, Madácsy Piroska, Máté Zsuzsa, Szabó Zsuzsa, Varga 
Magdolna, Vörös Júlia) 11 előadása következett Madách 
Imre műveiről, életéről, recepciótörténetéről és egyéb, 
Madáchhoz kapcsolódó érdekességekről. 

Bene Zoltán

Ünnep: hit, hűség, hála  
Az ünnep gyümölcsei a hétköznapokban

Az ünnep a hűség tanúbizonysága. Ünnepeinket a hit táplálja, a 
hűség tartja meg, és a hála indít rá. Kicsiny pillanatokban lehet tetten 
érni a hit, a hűség és a hála tényeit.

Egy fi atalasszony írja: „Hazajöttem a munkából, szalad a 
ház, a két lány tanul, a fi am benn játszik a szobában, a kicsi sír, 
anyám takarít. Én a konyhában készülök a főzéshez, már forr a víz. 
Káposztáskockát akarok főzni. Benn elhallgat a porszívó, Gábor fel-
sír, Máté kijön: – Anya, Gabi sír. – Hallom fi am. Közben kifut a víz a 
fazékból, majd Gábort fürösztöm. Nevet, élvezi a vizet. Kicsit felenge-
dek. Mi jön ma még?

A két lányt ki kell kérdezni. Máté hozza az ellenőrzőjét. Aztán a fér-
jem hangja, görcsöt érzek a torkomban. Fáradtan, nyúzottan lép be a 
konyhába. Mennyire vigyáz, hogy ne bántsa meg munkatársait, pedig 
tudom mennyi gondja van. Ez szíven üt, én már dühöngenék.

A gyerekek elcsendesednek, ketten ülünk a konyhában. Elmondom 
neki a napomat, a kapkodásaimat, ügyetlenségeimet, a gyerekekkel 
való veszekedéseket, egész napi tehetetlenségemet. Megértően hall-
gatja. Nem kritizál. Nem oktat ki. Együtt érzőn megfogja a kezem, és 
megszorítja. Kibuggyannak könnyeim. Hát ennyire ért engem? Mi-
lyen jó ez a biztonság. A hit, a hűség és a hála egyszerű felcsillanása. 
Itt vagy köztünk Istenem, s Veled mindig újra lehet kezdeni. Ott van a 
levegőben a megértés, a szeretet, az elfogadás, a megbocsátás. 

Ülünk egymás mellett, és isszuk a kávét. Csendben és boldogan.”
Réthy István

Nyári táborok
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 2007. nyarára az alábbi 

táborokat hirdeti meg:
június 25-29.:  Lovastábor (helyszíne a Tájház és a Lovasudvar),
július 2-6:  Süli András Művészeti Alkotótábor (helyszíne a   

 Szabadidőközpont),
július 9-13:  Színjátszó Tábor (helyszíne a Szabadidőközpont 
  és a Faluház),
július 16-20:  Médiatábor (helyszíne a Szabadidőközpont),
július 23-28:  Honismereti Tábor (helyszíne a Tájház és a   

 Szabadidőközpont).
A táborok napközis jellegűek, napi háromszori étkezést 

biztosítanak a résztvevőknek. Minden tábor minimum 15 fő 
jelentkezővel indul! A részletes programról, a jelentkezés feltételeiről 
a későbbiekben adnak tájékoztatást!

Az Algyő Sportjáért Közalapítvány augusztus elejére: Sporttábort 
hirdet – 1 hetes turnusokban.
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Parkfenntartási napló
Elkezdődött a fűnyírási szezon! A kezelendő 

területek közé tartoznak: a  parkok, a parkterü-
letbe nem tartozó közterületek, az útszegélyek és 
az árokpartok, a beérkező lakossági igények, be-
jelentések.

Parlagfű mentesítési munka májusban már ak-
tualitás. 

A nyári hónapokra emlékeztető időjárás az 
öntözés fontosságát is előtérbe helyezte. Az 
öntözőrendszerek kiépítésének ütemezése folya-
matos. Ezeket – terveink alapján – üzembe helyez-
zük az Országzászlónál, az önkormányzati hivatal 
előtt, a Kastélykert utcai parkban, a Bartók Béla 
utcai játszótéren, a Fazekas utcai park területén, 
az orvosi rendelő előtt, illetve a főtéren. 

Az egynyári palántákat rövid időn belül kiül-
tetjük. Az algyőiek számára adományozott 
virágokat a civil szervezetek osztják szét.

Fásítási teendőinket is beiktatunk ebben a 
hónapban. Sorfákat telepítünk a Sport utcában, 
folytatva a Bartók Béla utcai fafajtákkal való har-
monizálást. A fürdő környékét folytatólagosan 
csinosítjuk, évelőkkel telepítjük be.

Az oktatási intézmények tavaszi kerti nagyta-
karítása megtörtént. 

Társaságunk elsődleges célként közparkjaink 
védelmét, tisztántartását tűzte ki. A játszóterek ál-
lapotmegóvása, szinten tartása is feladataink közé 
tartozik. Munkatársaink folyamatosan újítani 
szeretnék környezetünk arculatát.

Az algyőieket – munkánkat segítve – a virágo-
sítási programban való részvételre bátorítjuk.

Ehhez támogatásukat és segítségüket köszön-
jük!

Gyeviép Kht.

Kertész leszek, fát nevelek…
Májusi teendők

A kertbarátok kedvenc időszaka a 
május. Ilyenkor mindenféle munka 
végezhető a kertben: a vetéstől kezdve, 
az ültetésen át egészen az öntözésig.

Gyepszőnyeg készítés

A tavasszal telepített gyepet 
először 10 centiméteres nagyságnál 
nyírjuk. A fű csak az első nyírás után 
kezd el bokrosodni. Az első nyírás-
kor 5 centisre vágjuk, így elegendő 
levélfelület marad a fűszálak 
fejlődéséhez. Később fokozatosan 
rövidebbre hagyhatjuk. A rendszeres 
öntözésről se feledkezzünk meg! Az 
öntözésre a legmegfelelőbb a hajnali 
időszak. Az öntözés gyakoriságát 
lehetőleg a minimumra kell csökken-
teni, ugyanis a gyakran öntözött gyep 
érzékennyé válhat. Tápanyagpótlásra 
legegyszerűbb a speciális granulátum 
műtrágya vagy a hagyományos nitro-
gén tartalmú szerek (ammónium-ni-
trát, pétisó) kiszórása. Léteznek víz-
ben oldható műtrágyák (Mikramid, 
Humix) is. Gyomosodott gyepre is 
van megoldás: műtrágyával kevert 
gyepgyomirtó (Calcurea, Compo), 
amit nedves fűre kell szórni. Csak a 
kétszikű gyomokat irtja. De a friss 
kelésű gyepen három hónapig ne 
használjunk gyomirtót!

Balkonon

Az egynyári virágok számtalan 
változatát ültethetjük edényekbe, 
szabadföldi ágyásokba. Balkon-
ládáknál fontos szót ejteni az 
öntözésről, tápanyagellátásról. Az 
edényekben a föld hamar kiszárad, át-
melegszik, emiatt több vizet igényel. 
Itt választhatunk folyékony tápol-
datot (Substral, Volldünger, Wuxal). 
Lehetőség van granulátum kijutta-
tására, melyek lassan bomlanak, hatá-
suk hosszú távú (Osmocote, Compo).

Napos helyekre muskátli és petúnia 
ültethető. A fukszia és a begónia a le-
galkalmasabb a félárnyékos-árnyékos 
helyre. Olyan helyeken is mutatósak, 
ahol más növényt nem tudunk nevel-
ni. A virágföld humuszban gazdag 
legyen. A balkonládába minden nö-
vénynek biztosítsunk elegendő he-
lyet a fejlődéshez. Ha kevés növényt 
ültetünk, akkor sivár hatást érünk el, 
ha viszont túl sokat, akkor a növények 
megnyúlnak.

Rózsakert

A bokorrózsánál és a rózsafánál 
gyakran fejlődő vadhajtásokat tőből 

távolítsuk el, mihelyt láthatóvá vál-
nak. 

A rózsák lisztharmatra érzékenyek, 
ezért az első tünetek megjelenésekor 
azonnal védekezzünk ellene. A levé-
len fehér bevonat jelenik meg, a le-
velek hullámosodnak, majd elszárad-
nak, lehullnak. Tavasszal alacsony 
hőmérsékletnél Karathan, Fundazol, a 
vegetációs idő további részénél Ami-
star, Topas használata célszerű.

A levéldarazsak lárvái a rózsa haj-
tásait belülről rágják. Ezt jelzik az el-
száradó hajtásvégek. Mihelyt észleljük 
a fehér lárvák megjelenését, a hajtá-
sokat azonnal égessük el. Egészen az 
egészséges részig vágjuk vissza. 

A rózsák legjelentősebb kártevői a 
nagy rózsa-levéltetvek. A hajtás vé-
geit szívogatják, mézharmatot hagyva 
maguk után. Célszerű a felszaporo-
dásuk előtt védekezni rovarölő sze-
rekkel: Decis, Chess, Pirimor, Actara, 
Karate.

Hasznos a rózsatövek közé leven-
dulabokrot telepíteni, mert így a le-
véltetveket távol tudjuk tartani.

A rózsafáknál ellenőrizzük, hogy 
elég stabilak e. Annak érdekében, 
hogy az első virágzás után minél 
hamarabb virágozzon, a hajtást az 
első kifejlett ötlevélkés levél fölött 
vágjuk vissza. Az elhervadt virágokat 
is le kell szedni.

Mihelyt az orgona elvirágzott, a 
virágzatot metszőollóval csípjük ki, ez-
zel a hajtások fejlődésnek indulnak.

Sövények

Itt az idő a lombhullató sövények 
metszésének. Csak az új hajtásokat 
vágjuk le, a formára metszést egy 
kifeszített zsinór könnyíti.

Az ezüstös pampafű telepítésének 
ideje is elérkezett. A pangó vizet nem 
tűri, téli védelmet igényel. A teljes 
kifejlődéshez három év szükséges. A 
bugák csak nyár végén fejlődnek ki, 
melyek igen mutatósak.

 Palántázzunk!

Az egynyári virágokat palán-
tázhatjuk. Ha már biztosan nem 
számíthatunk fagyokra, akkor kerül-
hetnek ki a szabadba a rézvirág és a 
büdöske palántái, mert egyébként a 
legkisebb fagytól is elpusztulnak.

A virágos növények telepítésekor ne 
feledkezzünk meg a hasznos fűszer- 
és gyógynövények ültetéséről sem.

A fenti munkálatokhoz sok sikert 
kívánok!

D. R.  

Kézilabda siker
Április 1-jén a VSI szervezésében 6 csapatos 

tornán vett részt az Algyő SK férfi  kézilabda 
csapata Őrhalmi Sándor edző irányításával. A 
jó szereplés mellett örvendetes, hogy a torna 
gólkirályi címét csapatunk átlövője, Pádár Attila 
szerezte meg.

Nyílt nap az algyői 
Lovasudvarban

Az Algyői Lovasklub Egyesület tisz-
telettel vár minden kedves érdeklődőt nyílt 
nNapjára a Lovasudvarba (6750 Algyő, Kas-
télykert u. 44.) 2007. május 19-én, szombaton 
8-12 óra között.

Különféle lovasbemutatók, ügyességi verse-
nyek, ingyenes lovagoltatás szerepel a program-
ban.

Bővebb információ kérhető a lovasklub 
elnökétől: Bakos Istvántól a 30/223-0017-es tele-
fonszámon, vagy az algyoilovasklub@freemail.
hu internetes elérhetőségen!

Algyői Lovasklub Egyesület
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Jelentős fürdős múlttal 
érkezett az algyői Borbála 
Fürdő élére Zsura Zoltán 
(képünkön). A testnevelés 
szakos tanári diplomával, 
sokszínű edzői és gazdag 
fürdővezetői tapasztalat-
tal rendelkező szakember-
rel algyői kötődéseiről és 
jövőképéről is beszélgettünk.

–  A tótkomlósi Rózsa 
fürdő felújítását, az 500 mil-
lió forintos beruházást én 
vezényeltem le – büszkélke-
dik Zsura Zoltán. – Ott hal-
lottam, hogy a fürdős hagyo-
mányokkal nem rendelkező 
Algyő mire készül. A Borbála 
Fürdőt félkész állapotában is láttam, s már akkor beleszerettem! 
A komlpexitása ragadott meg. Kicsinek tűnő, de nagyon jól el-
rendezett térben a 2-3 éves gyerektől a nyugdíjasig, a sportbarát-
tól az éjszakai fürdőzéssel ellazulni vágyódóig minden fürdőző 
igényeinek megfelel a Borbála – lelkesedik új munkahelyéért az 
a szakember, aki a tótkomlósi fürdőben nőtt föl ott edzősködő 
édesapja mellett, s aztán irányította az újjászületett intézményt, 
illetve most is vezényli az ottani úszócsapatot.

– A Borbála kicsiben minden olyan szolgáltatást nyújt, ami a 
nagy fürdők sajátja. Ugyanakkor technológiájában a legmoder-
nebb – állítja Zsura Zoltán. Példának pedig azt említi, mennyire 
környezetbarát a klór mellőzésével fertőtlenített víz. A Gyevitúr 
Kht. által működtetett, algyői munkahelyére a Borbála átadása 
előtt három hónappal érkezett, így aztán az utolsó simításokhoz 
(például a vegyszerszállítás útvonalának végiggondolásához) 
már az ő szaktudása is hozzájárult. A Borbála előnyei közé so-
rolja a Hajós-féle iroda jó terveit, a gépészet korszerűségét, a 
terjeszkedés lehetőségét. Ugyanis – a pályázati támogatás függ-
vényében – gyógyászati részleggel, szabadtéri medencév-

el is bővülhet az algyői 
fürdő.

– Félévente le kell en-
gedni az amúgy folyama-
tosan forgatott és cserélődő 
vizet a medencékből. Az-
tán lesúroljuk a falait, 
fertőtlenítjük a lefolyókat – 
ad arra magyarázatot, miért 
áll le a Borbála május ele-
jén. Az alkalmat a kivitelező 
is kihasználja: kijavítja a 
menet közben kiderülő, 
apróbb hibákat. De ebben az 
időszakban is folytatja az in-
gázást Tótkomlós és Algyő 
között Zsura Zoltán, akinek 
nagyobbik lánya Szegeden 

tanul, a kisebbik pedig érettségi után ide készül. Elárulja: a tót-
komlósi bölcsődében dolgozó feleségétől sem idegen, hogy a 
közeljövőben lakóhelyet váltsanak.

– Az algyőieknek épült a fürdő, ezért jó lenne, ha a faluból töb-
ben és gyakrabban járnának hozzánk – mondja el egyik óhaját 
Zsura Zoltán, aki szabadidejében a fényképezéstől kezdve, az 
informatikán át, a sportig sok mindennel foglalkozik. – Igaz, a 
fürdőkultúra elsajátításához is idő kell. Ennek érdekében nem-
csak a gyerekek úszásoktatását szervezzük meg, hanem tan-
folyamokat indítunk a felnőtteknek is. Mert érdemes megta-
nulni például a szabályos úszás fortélyait, vagy nem árt egy kis 
kalauz a szolgáltatások, például a szauna használatához, vagy a 
hamarosan induló vízi torna alakformáló előnyeinek megtapasz-
talásához. De azt is érdemes bizonyítani, hogy az itteni, remé-
nyeink szerint gyógyhatásúnak minősíthető termálvíz egyes 
mozgásszervi bajok kezelésére is kiválóan alkalmas. Mert itt 
minden az egészségmegőrzést, az élet kellemesebbé tételét szol-
gálja.

A. H. 

Zsura Zoltán, a Borbála Fürdő vezetője

Tótkomlóstól Algyőig

Találj egy rokont!
Autópálya ide vagy oda, hosszú az út Algyőig. Volt hát idő, 

így azon morfondíroztam: két, már korosodó nőcinek, két eddig 
elveszettnek hitt rokonnak mi végre lehet jó ez a találkozás?

Hónapokkal ezelőtt kaptam a telefont: „Harcsás Gizi va-
gyok” – csilingelte a női hang a vonal túlsó végén. Algyőről 
– nyomatékosította, s aztán hamarjában az is kiderült, a helyi 
családsegítő vezetője, két, már felnőtt gyermek anyja, amúgy 
meg tiszta művészlélek. Hozzáteszem Giziről, Harcsásról az 
égegyadta világon nem volt hírem. A rokoni, családfai szálakat 
próbáltam összekötni, többhetes egyeztetést követően pedig 
beiktattuk a kétnapos algyői mítinget. Amúgy unokatestvériesen, 
szeretetteljesen. (Gizi – mert hallott valamit az irományaimról 
– még egy író-olvasó találkozót is szervezett nekem.)

Algyő meglepett. Gizi már várt a Faluház bejáratánál, s na-
gyon nem is kellett bemutatkoznia, mert a mosolyunk, a stílusunk 
azonnal összeért. Végigjártuk Algyőt, s hirtelenjében egészen 
más kép tárult elém, mint amit a helyről eddig hallottam vagy 
olvastam. Gyönyörű házak, európai játszótér, két hete átadott 
fürdőkomplexum, pazarul berendezett horgásztanya, szóval ez is 
Algyő, nem csak az olajkutak, meg mindaz, ami ezzel az iparág-
gal összefügg.

A faluház mozgalmas életébe is érdemes volt bekukkantani. 
Gizi háziasszonyként is sziporkázott: az algyői halászcsárda 

vendégeiként igazi jófajta halászlét, sült halat ettünk, s egy 
egész banda húzta a nagy találkozás örömére. Hogy a telefon, 
egymás és a gyerekeink keresése miért „késett” ilyen soká? Hát 
az a mai napig rejtély. Gizit ugyanis nem a szülei nevelték fel, 
apjával is csak néhány éve vette fel a kapcsolatot. Egy sokadik 
osztálytalálkozón egy Győrbe keveredett volt társa mesélt neki a 
Rába partján élő Harcsásokról (többek között rólam is). Gizi – 
megörülve a sosem látott rokonoknak – ekkor eresztette meg azt 
a bizonyos, már említett telefont. Nemcsak mi, kamasz gyerme-
keink is roppant jóban lettek, a legkisebbnek pedig nem győztek 
örülni.

Találtam egy kedves rokont – örül a szívem, mert ezzel együtt 
jó érzésekre és élményekre leltem. Nem kellett hozzá messzebb 
menni, mint az ország másik végében, de megérte. Gizi elragadó 
személyiség, családszerető. Egyelőre jönnek-mennek az e-mailek, 
a levelek, az azóta elkészült fotók Algyő és Győr között. Meg-
súgom: már készül a családfa, tervezzük a következő találkozót. 
Hogy Algyőn vagy Győrben, az végtére is mindegy. Egymásra 
találtunk, s ez mindannyiunkat kivételes érzéssel tölt el.

Harcsás Judit
(Megjelent a Kisalföld, 2007. március 22-i számában.)
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TEMETŐ MELLETTI 
VIRÁGÜZLET

várja régi és új vásárlóit.

Vállalok alkalmi csokrok, 
koszorúk, sírcsokrok, sírpárnák 

készítését.

Rendelést telefonon is felveszek.

Anyák napi nyitva tartás (május 6.)  
7–16-ig.

Nyári nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 
7-12,  13-16 óra

szombat–vasárnap: 7–11 óra

Kovács Melinda: 06-70/6162-055

GONDOSKODJON CSALÁDJÁRÓL 
ÉS ÖNMAGÁRÓL!

Befektetés+megtakarítás= BIZTONSÁG
Ma egy félretett 5-10 % a fi zetésből később jelentős 

segítséget nyújt 
a nehéz élethelyzetek 

vagy pénzügyi problémák 
megoldására!

Példák a megoldásra:
– UNION-Európai Életút program
– UNION-Platán
– UNION-Smaragd
– UNION-Életbiztosítások

Vagyonbiztosítás: lakás, autó, telek

Előnyök: kamatadómentes megtakarítás!
               Illetékmentes (örökölhető)
               Nem zárolható!(APEH)
               Adójóváírás! (évente 20 %)

Extra előnyök:ügyintézés a helyszínen, vagy az Ön 
által megjelőlt helyen és időben!

Bővebb inf.: telefonon vagy személyesen
Mészáros András Algyő, Ladik u. 25
Tel: 06-70/778-50-06

Gránit sírkereskedés

Egyes gránit sírkövek már műkő áron is 
kaphatók.

Óriási választékban kínálunk
urna, 1-2 személyes gránitsírköveket, 

emlékeket és nyitott könyveket

Továbbá vállalunk műkőkereteket, kripták 
készítését, betűvésést és sírtisztítást.

Kovács Sírkő Bt.
Érd.: temető melletti telephelyen 7–17 óráig.

Telefon.: 06-20-323-0118
06-20-918-4496

Bűnügyi vígjáték – nőkkel
Robert Thomas: 8 nő című bűnügyi vígjátékát a faluház szín-

háztermében a Kereplő Diákszínjátszó Egyesület adja elő június 
8-án, pénteken 18 órakor.

Nyolc nő? Erre mondják: még gombócból is sok! Pedig a 
gyengébb nem képviselői ilyen jelentős számban jelennek meg 
az algyői faluház színpadán, június 8-án. Számító feleség, szem-
telen szolgálólány, gonosz sógornő, feleselő bakfi sok, szenilis 
nagymamák: szép kis család! És, most kivételesen: keresd a fér-
fi t! Az események egyetlen férfi  szereplőjével valami borzasztó 
dolog történik. Valami, ami mindenkiből gyanúsítottat és gyanú-
sítót kreál. A viharos időjárás által a külvilágtól elzárt családi fé-
szekben megindul a nyomozás. És e nyomozáshoz kérik az önök 
segítségét a Kereplő diákszínjátszói, a 14-17 éves fi atalok, ifjú 
amatőr komédiások, akik felnőtteket megszégyenítő elszántság-
gal, lelkesedéssel, szorgalommal szeretnék (saját ártatlanságukon 
túl) bizonyítani, hogy egy izgalmas krimi-vígjátékkal kellemes 
kikapcsolódást tudnak nyújtani az algyői közönségnek is.

Robert Thomas: 8 nő című darabjával várjuk a 13 és 103 év 
közötti bátor nézőinket!

Tarnavölgyi László
Kereplő Diákszínjátszó Egyesület

Látogatók az óvodában
A szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 

30 pedagógia szakos hallgatója ellátogatott az algyői óvodába. 
Megismerkedhettek a Montessori pedagógia alapelveivel és gya-
korlati alkalmazásával. Közelebbről szerezhettek tapasztalatot 
a kompetencia-alapú óvodai nevelés és a Montessori program 
összhangjáról. 
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Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13–16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16–19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Pósa Sándorné mb. vezető);
18–20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán  
9-11 óra:  Hatósági állatorvosi ügyfélfogadás (dr. Haraszti Péter), 
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
Minden csütörtökön
9.30–10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17–18 óra: Yogagym stresszoldó torna (Papp Éva);
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15–17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között: a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes 
számlázási előadó).
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától: ingyenes jogi szak-
tanácsadás (dr. Gonda János).

Volt egyszer egy szépségnap…
Kevés látogatót vonzott 

az idei „Szépségnap”, bár 
kínálatból nem volt hiány. 
Április 14-én, szombaton 
több, mint 20 féle szolgálta-
tással, termékbemutatóval, 
vásárlási lehetőséggel, taná-
csadással, szűrővizsgálattal 
fogadta a faluház egész nap az 
érdeklődőket.

Az ingyenes szemvizsgálat, 
a „táltos masszázs”, a henna-
festés, valamint a méz- és édes-
ségvásár volt a legnépszerűbb 
a nyílt napon. A 15 órakor 
kezdődött divatbemutatón 
a közönség az Ecker Szilvia 
által tervezett és kivitelezett 
gyönyörű, tavaszi és alkalmi 
ruhákat tekinthette meg a Pose 
Modell- és Reklámügynökség 
manökenjei jóvoltából.

Nagy lelkesedéssel és izga-
lommal készültek a kicsik és 
a picik a meghirdetett arcszép-
ségversenyre, valószínű a szü-
lők még ennél is nagyobb izga-
lommal, kíváncsisággal. Talán 
a „péntek 13.” jegyében 13-an 
neveztek be és csak egy szem 
fi úcska volt a felvonuló hölgy-
koszorúban. A verseny végered-
ménye a következőképpen 
alakult – annak ellenére, hogy 
a zsűri minden gyermeket gyö-
nyörűnek, aranyosnak, rend-

kívül bájosnak talált. Az első 
korcsoportban Rácz Klaudia 7 
éves  kislány bizonyult a leg-
szebbnek. A kicsik mezőnyében 
I. helyezést ért el Zakar Zsa-
nett (5 éves), II. lett Juhász 
Fanni (5 éves), III. pedig Tá-
pai Roland (4 éves).

A közönség díját Zsurka 
Luca 2 éves ifjú hölgy nyer-
te el. Gratulálunk minden 
kicsinek, valamint az anyu-
káknak, apukáknak is! 

Természetesen senki sem 
távozott ajándék, nyeremény 
nélkül. A díjakat az AVON 
munkatársai (élükön Vargáné 
Pető Melinda) és az ORI-
FLAME (képviselője Godóné 
Hegedűs Krisztina) ajánlották 
fel. Köszönet érte! 

Karasz Béla algyői méhész 
fi nom mézekkel támogatta 
rendezvényünket.

Köszönet minden közre-
működőnek, külön az algyői 
„szépítőknek” (akikre évek 
hosszú sora alatt mindig szá-
mítani lehetett) és akik ide-
jüket és energiájukat nem saj-
nálva részt vettek Szépség-
napunkon és igényes, színes 
kínálattal, újdonságokkal, ked-
vezményekkel álltak az algyői 
közönség szolgálatára.

Lele Istvánné

A napközi OTTHONUNK!
A napközi otthonban folytatott nevelőmunkánk megújulása már 

néhány évvel ezelőtt elkezdődött. A korábbi években több olyan 
továbbképzésen vettünk részt, melynek segítségével sokat változott 
megítélésünk a napközis munkával kapcsolatban. Előadóink közül 
kiemelném Schermann Évát, Bagdy Emőkét, Kereszty Zsuzsát. Ők a 
tanórán kívüli nevelés pedagógiájának nagy mesterei. Előadásaikból 
megerősítést kaphattunk abban, hogy a napközinek jelentős szerepe 
van az iskola életében, mert annak egyik fontos nevelési színtere. 

Megfogalmazódott bennünk az igény a módszertani megúju-
lásra. Nyitottak és fogékonyak vagyunk az innovációra. A közok-
tatási törvény szerint a napközi nem kötelező eleme a pedagógiai 
programnak, mi mégis úgy éreztük, hogy elkészítjük ezt a programot 
és beépítjük az iskolai elképzelések közé. A program harmonizál a 
környezeti, illetve egészségneveléssel. 

Legfőbb törekvésünk a családias légkör megteremtése, hogy 
tanulóink kiegyensúlyozott körülmények között tölthessék a taní-
tási órákon kívüli időt. Fontosnak tartjuk az elfogadó, szorongás-
mentes pedagógiai légkör megteremtését. Igyekszünk biztosítani 
a pihenést, a felfrissülést, a nyugodt tanulást. A személyi és tárgyi 
feltételek mindehhez adottak, minden segítséget megkapunk az 
iskolavezetéstől. Iskolánk alapítványa is támogatja munkánkat. 

A tartalmi megújulás érdekében elkészítettük az egész tanévet 
átölelő havi projektjeinket, amelyekbe beépítettük a már koráb-
ban hagyománnyá vált sikeres szabadidős programjainkat. Úgy 
gondoljuk, hogy ezzel a komplex programmal hozzájárulhatunk 
a napközi szerepének és funkciójának átértékeléséhez, módszer-
tani megújulásához. Szakmai nap keretében több alkalommal be-
mutatkoztunk a Homokháti Iskolaszövetséghez tartozó iskolák 
nevelőinek. Az ott elhangzottak segítették a napközis kollegák 
szemléletének formálását, a nevelésközpontú napközi presztízsének 
javítását. 2005-ben az Oktatásért Közalapítvány pályázatot írt ki 
„Az iskola, ahol a tanulók szeretnek napközibe járni” címmel. A fel-
hívásra munkaközösségünk is jelentkezett. A már elkészült komplex 
nevelési programunkkal, illetve havi projektjeinkkel pályáztunk. A 
kuratórium a programot támogatta, mintaértékűnek jellemezte és 
javasolta más iskolákkal történő megismertetésre. A projektek fel-
kerültek a közalapítvány honlapjára, ahonnét megismerhették a 
hazai iskolák. 

A pályázat második fordulójában jelentkezhettek azok az 
érdeklődők, akik vállalták a program átvételét és saját iskolájuk-
ba történő adaptálását. Így kerültünk kapcsolatba Szarvas, Csemő 
és Balástya iskoláival, mert programunkban lehetőséget láttak a 
továbbfejlődésre. A pályázatban rögzített együttműködési megáll-
apodásunk egy tanévre szól. Az adaptációt támogató részletes terv 
tartalmazza az együttműködés módját és módszereit. Összesen ti-
zenöt alkalommal találkoztunk a kollegákkal, hat alkalommal az 
Algyői Általános Iskolában és kilenc alkalommal az érintett in-
tézményekben. A találkozókon bemutató foglalkozásokat láthat-
tunk, három alkalommal a mi iskolánkban és négy alkalommal az 
adaptáló intézményben. Módszereink között szerepelt a személyes 
konzultáció, a segítségnyújtás, a mentorálás, a tapasztalatok meg-
beszélése, a segédanyagok, az ötletek átadása, a folyamatos kapcso-
lattartás. A megvalósítás során megismerhettük az adaptáló iskolák 
helyi sajátosságait, szakmai munkáját. Kölcsönösen sokat tanultunk 
egymástól. Együttműködésünk eredményes volt. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a napközi otthon lehetőséget teremtett más iskolákkal 
való kapcsolat építésére. 

A záró találkozón minden résztvevő pozitívan értékelte az elmúlt 
egy év közös munkáját. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz alkal-
munk az együttműködésre, tapasztalatcserére, s talán nem csak mi 
napközis nevelők, hanem iskoláink napközis gyermekei is megis-
merkedhetnek és elmondhatják egymásnak, hogy az ő iskolájukban 
„Miért is szeretnek a tanulók napközibe járni”.

Leléné Gonda Irén

Algyői tükör
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Május   02–04-ig  08.00–12.30-ig
Május   07–11-ig 12.00–16.30-ig
Május   14–18-ig 08.00–12.30-ig
Május   21–25-ig 12.00–16.30-ig
Május   29 –31-ig 08.00–12.30-ig
Június   01  08.00–12,30-ig
Június   04 –08-ig 12.00–16.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:
 

 Május 02-04-ig 07.30-11.30-ig
 Május 07-11-ig 12.30-16.30-ig
 Május 14-18-ig 07.30-11.30-ig
 Május 21-25-ig 12.30-16.30-ig
 Május 29-31-ig 07.30-11.30-ig
 Június 01-jén  07.30-11.30-ig
 Június 04-08-ig 12.30-16.30-ig

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756

Telefon: 268-038:

Hétfő     8-tól 12 óráig
Kedd     8-tól 11 óráig
Szerda   13-tól 16 óráig
Csütörtök    8-tól 10 óráig
Péntek     8-tól 12 óráig

Csecsemőtanácsadás: 
csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, 
rendel: dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL-utalványt elfogad

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

 Május    02–04-ig 12.30 –16,30-ig
 Május    07–11-ig 07.30–12.30-ig
 Május    14–18-ig 12.30–16.30-ig
 Május    21–25-ig 07.30–12.30-ig
 Május    29–31-ig 12.30–16.30-ig
 Június    01-jén 12.30–16.30-ig
 Június    04–08-ig 07.30–12.30-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI 

ÜGYELETE

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig.

Házasság:
Kiss István és Mészáros Brigitta  
(2007.03.21-én), Bakos Dezső és 
Zsoldos Katalin (2007.03.31-én) 
házasságot kötött. Gratulálunk!

Halálozás:
Vidács István (2007.03.18-án), 
Bencze István (2007.03.28-án) el-
halálozott. Béke poraikra.

Redőny, reluxa, harmonikaajtó, 
szalagfüggöny készítés. Tele-
fon: 06-30/953-0395

Számítógép javítást és – bővítést 

vállalok. Telefon: 06-70/33-33-
596

Horvát tengerparton apartman ki-
adó 5 főig. Tel.:06-20/542-6260

Aprók
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyo.hu

Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Algyő legszebb 
húsvéti tojásait kerestük 

A győztes: Gyömbér Rudolf
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház „Rigmust 

mondok, tojást várok…” című rendezvényére várt ki-
csiket és nagyokat április 5-én, csütörtökön az algyői 
tájházba. A húsvéti sokadalom programjában húsvéti 
kézműves játszóházzal készültek az Algyői Művészkör 
tagjai. Az Algyői Lovasklub Egyesület tagjaival Hús-
vétolás Algyő utcáin – lovaskocsizás keretében fóti és 
algyői gyermekek a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó 
feladatokat oldottak meg a könyvtárban, a fürdőben, 
valamint a szabadidőközpont területén. Természetesen 
a kemencében sült kalács és kifl ik sem maradhattak 
ki: köszönet illeti az Algyői Nyugdíjasklub asszonyait 
munkájuk „fi nom” gyümölcséért! 

Meghirdetett tojáspályázatunkra beadott pálya-
művekből összeállított kiállítás is ekkor nyílt meg. E 
különleges tárlat pünkösdig látogatható a tájházban. A 
versenyre 17 alkotó közel félszáz tojásával nevezett. 
Algyőről indult: Oláh Ernő, Toldy Eszter, Gyömbér 
Rudolf, Tápai László, Belovai Józsefné, Szőkéné Bera 
Szilvia, Szőke Barnabás, Kecskeméti Kata, Gonda 
Károlyné, Magyar Viktória, Fodor Jánosné, Vásárhe-
lyi Henriett, Nemes Andrea. Temesváriné Katalin 
és Jószainé Katika alkotásait Hódmezővásárhelyről 
hozta. Pusztaszerről nevezett tojás-alkotásaival Fejős 
Magdolna, Szegedről pedig Szabó Ferenc mézeska-
lács-tojásait köszönthettük. Emelték a kiállítás fényét 
a csongrádi Szabó Éva tojásfestő népi iparművész 
tojásremekei. A pályázat eredményeként kiemelt ka-
tegóriában díjazták Fodor Jánosné és Gonda Károlyné 
munkáit, különdíjban részesült Toldy Eszter. Harma-
dik helyezett lett Belovai Józsefné horgolt tojásaival, 
a második címet vitte haza a pusztaszeri Fejős Mag-
dolna egyedi horgolt húsvéti tojásainak köszönhetően, 
míg Algyő legszebb húsvéti tojásait Gyömbér Rudolf 
készítette – karcolt technikával. Az alkotóknak és kiál-
lítóknak ezúton is szívből gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendez-
vény támogatóinak, segítőinek: az Algyői Művészkör 
tagjainak, a lovaskocsizásért: Bakos Istvánnak, Pál 
Andrásnak és Fekete Krisztiánnak. A főnyeremény 
(egy élő húsvéti nyuszi) Gercsó Tibor és családja 
felajánlása volt. A kemencében sült fi nomságokat 
az Algyői Nyugdíjas Klub asszonyai készítették. A 
pályázók és támogatók a Borbála Fürdő által felaján-
lott belépőjegyeket vehettek át, míg a meglepetés 
„csokitojások” a GYEVITUR Kft. ajándékai voltak A 
pályázók: Karasz Béla algyői méhész által méhviaszt 
kaptak munkáik köszöneteként. A vásárhelyi Kreatív 
Emberek Üzlete értékes ajándékcsomagot ajánlott 
fel, míg Szabó Ferenc mézeskalácsos, szövő népi 
iparművész (Szeged) 1-1 mézeskalácsával mondhat-
tunk köszönetet mindenkinek. Algyő legszebb tojásai 
pünkösdig várják az érdeklődőket az algyői tájházban. 

Bereczné Lázár Nóra

Nyugdíjas klubok kistérségi 
találkozója Algyőn

A nyugdíjas klubok szoros kapcsolatot tartanak egymással, így érthető, 
hogy örömmel jöttek hozzánk március 17-én a faluházban tartott ta-
lálkozóra. A készülődés részünkről is izgalommal járt, mindenkinek na-
gyon fontos volt, hogy a meghívott vendégek (250 személy) jól érez-
zék magukat. Jöttek Petőfi telepről, Kiskundorozsmáról, Sándorfalváról, 
Szent-Mihálytelekről, Röszkéről, Domaszékről, Mórahalomról és még a 
határon túlról, Martonosról is érkezett egy 18 fős csapat. Algyői klubunk 
egész napos programot készített részükre.

A szépen terített asztalon süteményekkel és a hangulat javítására, az 
ismerkedés könnyítésére egy stampedli itókával fogadtuk az érkezőket. 
A találkozót Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester is megtisztelte, és 
köszöntötte a vendégeket, valamint Algyő fejlődéséről is beszámolt.

Nagyon büszkék vagyunk a mi BORBÁLA fürdőnkre, ezért felkértük 
Zsura Zoltánt, a fürdő igazgatóját, hogy a vendégeknek is mutassa be az új 
létesítményt. Így az igazgató úr DVD-ről kivetített képek alapján szóban 
ecsetelte a fürdő szépségét és adottságait, valamint a délutáni helyszínen 
történő kalauzolást is vállalta.

Az ünneplést tovább folytatva Bene Zoltán, a faluház igazgatója me-
leg szavakkal köszöntötte és egy nagyon szép verssel ajándékozta meg 
klubunk két 80 éves tagját, Odrobina Rozikát és Herczegné Lidikét. 
Klubunk vezetője, Ilonka virággal kedveskedett a két ünnepeltnek.

A meghívott vendégek (klubok) pedig műsorral tették emlékezetessé ezt 
a találkozást.

Nagyon jól szórakoztunk, köszönjük. 
Ezt követően már a zene vette át a főszerepet, közben ebédeltünk, utána 

táncoltunk, és izgatottan vártuk a tombolát. A sok-sok ajándék is gazdára 
talált. A jó zene szárnyán a nap gyorsan és vidáman telt. Köszönjük ezt a 
szép napot azoknak, akik anyagilag hozzájárultak, és azoknak, akik a tom-
bola tárgyakat ajándékozták. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött 
abban, hogy a vendégeink és mi is jól érezzük magunkat.

Algyői Nyugdíjas Klub

Rendezvényről rendezvényre

Tíz éves a szomszédoló 

Algyő partnere idén Mórahalom
Algyő közösségei, csoportjai idén Mórahalmon mutathatták meg, „mit 

tudnak”. Április 1-jén, vasárnap délután láthatták a mórahalmi érdeklődők 
az algyőiek produkcióit az Aranyszöm Rendezvényházban. Az óvodás, 
iskolás csoportok és Pálinkó Lujza ifjú táncosai nagy sikert arattak. A 
Móra Ferenc Népszínház Móricz egyfelvonását vitte Mórahalomra, Pa-
taki Andrea és barátai fagott-etűdöket adtak elő, Rácz Kristóf, a rendkívül 
tehetséges ifjú versmondó ezúttal a „Rímhányó” Romhányi József egyik 
opuszát szavalta el, az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar nótacsokor-
ral kedveskedett a nézőknek, Kovács Vivien zongoradarabokat játszott, 
műsorunkat pedig a Parlandó Énekegyüttes zárta, ezúttal is zajos tetszés-
nyilvánítások közepette. 

Április 1-jén „játszottuk le” az első félidőt, a másodikra pedig 22-én, 
vasárnap került sor. Egy tucatnyi mórahalmi produkció, köztük néptánc, 
majorett, gyermekszínjátszó csoport, fúvószenekar és szólistái, valamint a 
Mórahalmi Parasztkórus szórakoztatta az algyőieket a faluház színházter-
mében. Köszönjük a műsort!

Lele Istvánné, Bene Zoltán
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 
Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 

Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, 
dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.

E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Májusi vásárnaptár
MÁJUS 3. (csütörtök) 8-12 óra  Női divat, ruha-, cipővásár a faluház 
 előtti parkolóban
MÁJUS 7. (hétfő) 9-11 óra  Vegyes iparcikk vásár
MÁJUS 8. (kedd) 8-12 óra Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár
MÁJUS 10. (csütörtök) 8-12 óra  Katonai- és munkaruha vásár
MÁJUS 10. (csütörtök) 8-12 óra  Női divat, ruha-, cipővásár a faluház 
 előtti parkolóban
MÁJUS 17. (csütörtök) 8-12 óra Női divat, ruha-, cipővásár a faluház 
 előtti parkolóban 
MÁJUS 22. (kedd) 9-13 óra  Vegyes iparcikk, ruha-, cipővásár
MÁJUS 24. (csütörtök) 8-12 óra  Női divat, ruha-, cipővásár a faluház 
 előtti parkolóban 
MÁJUS 30. (szerda) 9-12 óra  Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár  

Rendezvénynaptár
MÁJUS 2. (szerda): Életreform Klub. Téma: Élő vércsepp-

analízis és vércsoportos diéta. Előadó: Tóthné Farkas Ilo-
na.

MÁJUS 2–4. (szerda–péntek) 9–17 óra: Bérletárusítás az algyői 
faluház földszinti kistermében.

MÁJUS 6. (vasárnap) 9–12 óra: Megyei sakkbajnokság 9. for-
duló: Algyő–Üllés (dr. Gonda János).

MÁJUS 9. (szerda) 13–15 óra: a Településtisztasági Kft. foga-
dóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).

18 óra: EU-fórum a Faluház emeleti klubtermében. Téma: mun-
kavállalás az Európai Unióban, aktív állampolgárok.

MÁJUS 15. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése a 
faluház emeleti klubtermében. 

MÁJUS 16. (szerda) 17 óra: Gulliver Klub a Faluház emeleti 
klubtermében.

MÁJUS 16–19.: 75 éves az algyői Szivárvány Óvoda
MÁJUS 17–18. (csütörtök–péntek) 9–16 óra: 75 éves az algyői 

Szivárvány Óvoda, óvodakonferencia a faluház színházter-
mében.

MÁJUS 18. (péntek) 19 óra: A Móra Ferenc Népszínház bemu-
tatója: Jókai Mór: A földönfutó című vígjátéka a Megye-
házán.. 

MÁJUS 23. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a fa-
luház földszinti kistermében (dr. Gonda János).

MÁJUS 24. (csütörtök) 17 óra: Nagy Károly festőművész, volt 
algyői rajztanár, a Szépműves Céh alelnökének  kiállítás-
megnyitója a Faluház Galériában. A kiállítás megtekinthető 
június 8-ig.

MÁJUS 25. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a 
faluház emeleti klubtermében.

MÁJUS 27. (vasárnap) 9 -13 óra: IV. Algyői Repüléstörténeti 
Emléknap, Hősök Napja, III. Algyői Pálinkafőzetek Verse-
nye a Szabadidőközpont területén. 

14 órától: Algyői Családi Gyermeknap a Borbála Fürdő környeze-
tében (kézműves játszóház, pünkösdi kirakodóvásár, 
meglepetés sztárvendég.

MÁJUS 28. (hétfő): PÜNKÖSD – Az Algyői Faluház, Könyvtár 
és Tájház zárva tart!

MÁJUS 31. (csütörtök) 16 óra: Az Algyői Művészkör taggyűlése 
a Faluház földszinti kistermében.

Történelmi Arcképcsarnok 
és könyvbemutató

A Történelmi Arcképcsarnok sorozat keretében május 7-én 
(hétfőn) 18 órakor a könyvtárban Koller Zsolt történész mutat-
ja be legújabb könyvét, melynek címe: Az Anjou-dinasztia. A 
könyv a helyszínen megvásárolható, ára: 1800 forint. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Gulliverrel az Antarktiszon
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház meghívja Önt, család-

ját és barátait május 16-án, szerdán 17 órára a faluház emeleti 
klubtermébe, ahol Demény István diavetítéssel egybekötött úti 
beszámolóját hallgathatják meg az érdeklődők az Antarktisz, a 
Tűzföld és Patagónia tájain tett kalandozásairól.

Mit kell tudni a falusi turizmusról?
Nacsa József, a Magyar Turisztikai Egyesület Csongrád 

megyei választmányának elnöke május 14-én este 18 óra-
kor a falusi turizmus beindításának lehetőségéről tart előadást 
a szabadidőközpontban. Minden érdeklődőt sok szeretettel 
várunk!

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Márton Máriánál a  30/ 
489-69-65-ös telefonszámon.

Filmklub a Könyvtárban
Május 18-án (pénteken) 18 órakor a könyvtári FILMKLUB 

keretében bemutatjuk a Szabadság, szerelem című fi lmet Dobó 
Kata és Fenyő Iván főszereplésével. A fi lmet rendezte Andrew 
G. Vajna. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pálinka minősítés
Immár harmadik alkalommal nyílik rá lehetőség, hogy az 

algyőiek bemutathassák a nagyközönség előtt egyedi ízeiket. 
Május 27-én, pünkösdvasárnap, a IV. Algyői Repülős Em-
léknaphoz, a Hősök Napjához kapcsolódó rendezvényen a 
szabadidőközpontban délelőtt 9 órától szakavatott zsűri kós-
tolgatja majd az algyői pálinkákat. A minősítéshez szükséges 
a minimális 3 deciliter pálinka bemutatása. A versenyszellemű 
pálinkafőző algyőiek „munkáját” természetesen gazdag jutal-
makkal köszönjük meg. Kérjük, hogy minél többen vegyenek 
részt a versenyen! 

Emlékeztetőül az előző évi pálinkaminősítés végeredménye:
Vegyes törköly kategória: 1. Gubacsi Zoltán (törköly), 2. Dr. 

Loydl Péter (törköly), 3. Barna Lajos (vegyes); Tiszta párlat 
kategória: 1. Barna Lajos (barack), 2. Dr. Gubacsi Ede (birs), 
3. Temkó Pál (alma); Ágyas, mézes, gyógynövényes kategória: 
1. Harcsás Gizella (barack ágyon, barack pálinka), 2. Boldizsár 
Dénes (ágyas), 3. Paku Áron (fűszeres).


