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Képeslap – a színekről
Csak egy érzet a szín: agyunk reakciója a fényre. 

A „csak”-ot hangsúlyozó tudományosnak ható 
megállapításra épít az, kedves húgom, aki semmis-
égnek mondja: történetében először idén júniusban 
színes képekkel jelentkezett az Algyői Hírmondó. 
(Ezen, előre be nem harangozott „kísérlet” hűvös 
fogadtatásának oka lehet persze az is, hogy – töb-
bek között a színrebontás nyomdai nehézségei miatt 
– a lap később jelent meg, mint szokott.)

Színes, sőt: júliustól fényes borítójú is a Hír-
mondó! Az új ruha egyfajta színterápia része: a 
tartalmi gazdagodás miatti jó közérzetet a színek 
gyógyító hatása megsokszorozhatja. 

E világban minden kiindulópontja a három, raj-
zóráról ismerős tiszta szín (a piros, sárga és kék), 
vagy a világítástechnikában használatos alapszínek 
(a piros, a zöld és a kék). A három alap egyforma 
keverékéből lesz a fehér, hiányából pedig a fekete. 
E fehér-fekete pedig a nyomtatás alapja. Annyira 
egyszerű, mégis csupa titok a színek világa. A ka-
rakter, a telítettség, a tónus a szín három alaptu-
lajdonsága. 

A vér színe a piros. Elsőnek, ugye neked is ez jut 
eszedbe, kedves húgom. Aztán tovább asszociálsz: 
ez a szín az élet szimbóluma, de rejteget valami fe-
nyegetést is. A sárga: a nap és a nyár színe, de az 
irigységé is. A kék: az égé és a vízé – a higgadt 
igazságé, és (nekem) a hűségé. Ez a kedvenc szí-
nem. Meg a zöld: a sárga és a kék gyermeke, a ter-
mészet maga, csupa nyugalom.  

A színek árulkodnak – az emberről, a helyről, a 
nemzetről. Az algyői zászlót uraló fehér a tisztaság 
és a semlegesség jele. A falu címerében domináló 
kék a stabilitásról, a zöld a termékenységről, a 
piros az erőről beszél, s mindent megalapoz a Tiszát 
jelképező ezüstös szalag és az ősiséget jelző ara-
nyos korona. A piros-fehér-zöld, a magyar trikolór 
pedig az életerőről, a hűségről, a reményről üzen. 

Örüljünk a színeknek, vigyázzunk, ne fakuljanak! 
Mert örömök, karakteres, telített és tónusos színek 
nélkül – kedves húgom – úgy járhatunk, mint Pór-
telky Magda. Feszültségek nélküli súrlódások, 
csöppnyi és hétköznapi gondok szívták ki a színeket 
az életéből – Kaffka Margit regényében, a Színek és 
években. Ez nyári olvasmánynak is kiváló, miköz-
ben arra tanít: láss, ne csak nézz!

Ölel nővéred:
Ágnes 

JÚLIUS 26., szombat
10.00 óra:  Az ÖBK szervezésében algyőiek és Algyőről 
 elszármazottak találkozója a faluházban.
17.00  órától kifulladásig: Kézműves műhely a tájházban.
18.00 óra:  Anna-napi kerti party a tájházban;
          zene, tánc, büfé – zenélnek Süli Tibi és barátai.

JÚLIUS 27., vasárnap
10.00 óra: Ünnepi szentmise a templomban.
15.00 óra: Lovas kocsis felvonulás és menettánc a Szent Anna-temp-
 lomtól a faluházig.
16.00 óra:  Ünnepi műsor a faluház színháztermében – fellépnek: 
 az Algyői Általános Iskola néptáncosai,
 az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar,
 az Algyői Hagyományőrző Együttes Asszonykórusa,
 a faluház Drámacsoportja,
 a Délikert Napsugár Művészeti Együttes (Szeged),
 a  Fonó Néptáncegyüttes (Üllés) – kísér: a Rozsdamaró 
 zenekar.
17.00 óra: A FABATKA Együttes (Sepsiszentgyörgy, Erdély) koncertje.

Anna-napi búcsú 2008.
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Üléseztek az algyői képviselőkÜléseztek az algyői képviselők

Új pályázatot írnak ki a 16 tantermes általános iskola tervezéséreÚj pályázatot írnak ki a 16 tantermes általános iskola tervezésére
A 16 tantermes általános iskola tervezé-A 16 tantermes általános iskola tervezé-
sére új, immáron nyílt pályázat kiírásáról sére új, immáron nyílt pályázat kiírásáról 
határozott egyhangúlag június 25-i ülésén határozott egyhangúlag június 25-i ülésén 
a képviselő-testület. Döntöttek továbbá a képviselő-testület. Döntöttek továbbá 
arról, hogy a pályázati felhívást a testület arról, hogy a pályázati felhívást a testület 
által jóváhagyott szempontok szerint fo-által jóváhagyott szempontok szerint fo-
galmazzák meg. Az előző, meghívásos galmazzák meg. Az előző, meghívásos 
pályázatot – amelyre három pályamű pályázatot – amelyre három pályamű 
érkezett – a képviselők érvényesnek, de érkezett – a képviselők érvényesnek, de 
eredménytelennek minősítették. Megál-eredménytelennek minősítették. Megál-
lapították, hogy egyik terv sem felelt meg lapították, hogy egyik terv sem felelt meg 
maradéktalanul a követelményeknek és maradéktalanul a követelményeknek és 
elvárásoknak.elvárásoknak.

IskolapéldaIskolapélda

Hosszú és megfontolt vita előzte meg Hosszú és megfontolt vita előzte meg 
a döntést a testületi ülésen: a képviselők a döntést a testületi ülésen: a képviselők 
a lehető legnagyobb felelősséggel és a lehető legnagyobb felelősséggel és 
körültekintéssel hozták meg határozatu-körültekintéssel hozták meg határozatu-
kat, többször hangoztatva, hogy a jövő kat, többször hangoztatva, hogy a jövő 
iskolájának minden igényt kielégítőnek iskolájának minden igényt kielégítőnek 
kell lennie. kell lennie. Dr. Piri József Dr. Piri József polgármester polgármester 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy csak az arra hívta fel a fi gyelmet, hogy csak az 
a terv fogadható el, amely megteremti a a terv fogadható el, amely megteremti a 
funkcionalitás és a látvány – azaz az is-funkcionalitás és a látvány – azaz az is-
kola működése és külső megjelenése kola működése és külső megjelenése 
– egységét, összhangját. A polgármester – egységét, összhangját. A polgármester 
kitért arra: nem volt haszon nélküli az kitért arra: nem volt haszon nélküli az 
előző pályázat sem, hiszen a beérkezett előző pályázat sem, hiszen a beérkezett 
tervek ráirányították a testület fi gyelmét tervek ráirányították a testület fi gyelmét 
azokra a követelményekre, amelyek telje-azokra a követelményekre, amelyek telje-
sítése elengedhetetlen egy minden igényt sítése elengedhetetlen egy minden igényt 
kielégítő, korszerű oktatási intézmény kielégítő, korszerű oktatási intézmény 
létrehozásához. létrehozásához. 

A legyek, a bűz ellenA legyek, a bűz ellen

A képviselő-testület megvitatta és el-A képviselő-testület megvitatta és el-
fogadta fogadta dr. Major József dr. Major József jogosult állat-jogosult állat-
orvos beszámolóját az állategészségü-orvos beszámolóját az állategészségü-
gyi helyzetről, valamint a feladatok el-gyi helyzetről, valamint a feladatok el-
látásáról Algyő nagyközségben. Algyőn látásáról Algyő nagyközségben. Algyőn 
négy nagyüzemi telepen, valamint kisüze-négy nagyüzemi telepen, valamint kisüze-
mekben, háztájiban és egyéni udvarokban mekben, háztájiban és egyéni udvarokban 
tartanak különféle háziállatot. A beszá-tartanak különféle háziállatot. A beszá-

moló szerint általánosságban elmond-moló szerint általánosságban elmond-
ható, hogy a kisüzemekben, a háztájiban ható, hogy a kisüzemekben, a háztájiban 
és a magánházaknál a haszonállatok tar-és a magánházaknál a haszonállatok tar-
tása a baromfi ak kivételével az utóbbi tása a baromfi ak kivételével az utóbbi 
évben jelentősen csökkent. évben jelentősen csökkent. Dr. Varga Il-Dr. Varga Il-
dikódikó jegyző arról tájékoztatta a testületet,  jegyző arról tájékoztatta a testületet, 
hogy több bejelentés érkezett az önkor-hogy több bejelentés érkezett az önkor-
mányzathoz olyan háztáji állattartók el-mányzathoz olyan háztáji állattartók el-
len, akik nem gondoskodnak a megfelelő len, akik nem gondoskodnak a megfelelő 
körülményekről, emiatt a szomszédok körülményekről, emiatt a szomszédok 
életét megkeserítik a legyek, a bűz, az életét megkeserítik a legyek, a bűz, az 
átfolyó trágyalé. Néhány eljárást lefoly-átfolyó trágyalé. Néhány eljárást lefoly-
tattak már emiatt, s előfordult, hogy az tattak már emiatt, s előfordult, hogy az 
állattartást is megtiltották. Dr. Piri József állattartást is megtiltották. Dr. Piri József 
ezzel kapcsolatban kezdeményezte, dol-ezzel kapcsolatban kezdeményezte, dol-
gozzanak ki egy programot, amelynek gozzanak ki egy programot, amelynek 
keretében az önkormányzat az állatorvos-keretében az önkormányzat az állatorvos-
sal közösen rendszeresen ellenőrzi Algyő sal közösen rendszeresen ellenőrzi Algyő 
belterületén az állattartásra vonatkozó belterületén az állattartásra vonatkozó 
szabályok  betartását. A javaslatot a tes-szabályok  betartását. A javaslatot a tes-
tület elfogadta.tület elfogadta.

Ebösszeírás kellEbösszeírás kell

Dr. Major József szerint időszerű lenne Dr. Major József szerint időszerű lenne 
az ebösszeírás Algyőn. Több év eltelt már az ebösszeírás Algyőn. Több év eltelt már 
ugyanis azóta, hogy utoljára számba vet-ugyanis azóta, hogy utoljára számba vet-
ték a kutyákat. Az ebtartás azért foglalkoz-ték a kutyákat. Az ebtartás azért foglalkoz-

tatta kiemelten a képviselőket, mert dr. tatta kiemelten a képviselőket, mert dr. 
Major József beszámolójából kiderült, Major József beszámolójából kiderült, 
hogy a kutyáknak mintegy 30 százalékát hogy a kutyáknak mintegy 30 százalékát 
az idén nem oltatták be veszettség ellen, az idén nem oltatták be veszettség ellen, 
s valószínűleg több olyan eb is van a köz-s valószínűleg több olyan eb is van a köz-
ségben, amely évek óta nem kapta meg az ségben, amely évek óta nem kapta meg az 
egyébként kötelező védőoltást. A kóbor egyébként kötelező védőoltást. A kóbor 
kutyák is okoznak időnként kellemetlen-kutyák is okoznak időnként kellemetlen-
séget a lakosságnak. Dr. Major József séget a lakosságnak. Dr. Major József 
másfél évvel ezelőtti nyugdíjba vonulása másfél évvel ezelőtti nyugdíjba vonulása 
óta jogosult állatorvosként tevékenykedik, óta jogosult állatorvosként tevékenykedik, 
ami azt jelenti, hogy a hatósági állatorvosi ami azt jelenti, hogy a hatósági állatorvosi 
feladatok nem tartoznak a hatáskörébe, feladatok nem tartoznak a hatáskörébe, 
azokatazokat dr. Haraszti Péter dr. Haraszti Péter látja el.  látja el. 
  

Új díszpolgárÚj díszpolgár

A képviselők 19 napirendi pontot vitat-A képviselők 19 napirendi pontot vitat-
tak meg. A többi között beszámolót fogad-tak meg. A többi között beszámolót fogad-
tak el az iskola, valamint az óvoda tak el az iskola, valamint az óvoda 
2007/2008-as tanévben végzett munkájá-2007/2008-as tanévben végzett munkájá-
ról, s összeállították a következő félévi ról, s összeállították a következő félévi 
munkatervüket. Zárt ülésen határoztak munkatervüket. Zárt ülésen határoztak 
egyebek között az Algyő Nagyközség egyebek között az Algyő Nagyközség 
Díszpolgára kitüntető cím adományo-Díszpolgára kitüntető cím adományo-
zásáról.zásáról.

2008. év díszpolgára 2008. év díszpolgára Alfred Wollinger Alfred Wollinger 
lett. Hebertsfelden polgármesterének je-lett. Hebertsfelden polgármesterének je-
lentős szerepe volt a két település kap-lentős szerepe volt a két település kap-
csolatának kiépítésében. Algyő és a Bajor csolatának kiépítésében. Algyő és a Bajor 
település a több mint 10 éve tartó kapcso-település a több mint 10 éve tartó kapcso-
latban megismerte egymás hagyományait, latban megismerte egymás hagyományait, 
kultúráját. Barátságok szövődtek családok kultúráját. Barátságok szövődtek családok 
között, civil szervezetek építettek ki kap-között, civil szervezetek építettek ki kap-
csolatokat, diákok találkoztak évente több csolatokat, diákok találkoztak évente több 
alkalommal is.alkalommal is.

A kapcsolat jelentősége abban is kitelje-A kapcsolat jelentősége abban is kitelje-
sedett, hogy a két település polgárai, job-sedett, hogy a két település polgárai, job-
ban fi gyeltek egymásra, átérezték egymás ban fi gyeltek egymásra, átérezték egymás 
gondjait, együtt tudtak örülni a sikernek.gondjait, együtt tudtak örülni a sikernek.
Az algyői képviselő-testület, Alfred Az algyői képviselő-testület, Alfred 
Wollinger úrnak nyugdíjba vonulása al-Wollinger úrnak nyugdíjba vonulása al-
kalmából, a két település szellemi értéké-kalmából, a két település szellemi értéké-
nek gyarapításában végzett tevékenysége nek gyarapításában végzett tevékenysége 
elismeréseként adományozta a díszpol-elismeréseként adományozta a díszpol-
gári címet.gári címet.

Alfred Wollinger, Algyő új díszpolgára Alfred Wollinger, Algyő új díszpolgára 
és dr. Piri Józsefés dr. Piri József

Nyáron is vár(ja) Algyőn a Borbála Fürdő
Az algyői Borbála Fürdő egész nyáron sok szeretettel várja 

megszokott szolgáltatásaival kedves vendégeit.
Úszótanfolyam, valamint aquafi tness 

gyerekek és felnőttek részére!
Bébiúszás!

Kezdési időpontok:
Gyerek úszótanfolyam: a csoportok kezdési időpontjáról 

a fürdő pénztárában lehet érdeklődni.
Aquafi tness: hétfő, szerda, pénteken 18 órától 
Bébiúszás: minden szombaton 8-tól 11 óráig 

További információk:
Borbála Fürdő (Algyő, Sport u. 9. ) pénztáránál, 62/517-520 

vagy 
Magosi Krisztinánál 30/ 336-98-53  telefonszámon.

www.borbalfurdo.hu
Sokféle programot kínál nyáron is a Borbála, többek között 

bébiúszást!
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Tükröt maga elé az algyői önkormány-
zat: a gyermekek védelmét, a hátrányos 
helyzetűek támogatását törvény írja elő, 
de a „kötelezőnél” jóval többet vállal a 
helyhatóság, hogy segítse a rossz körül-
mények között élő családokat. Ez derül 
kia aból a beszámolóból, emlyet májusi 
ülésén vitatott meg az algyői önkormány-
zati képviselőtestület.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatinak teljesítésekor Algyő önkor-
mányzatának kiindulópontja, hogy gyer-
mekvédelmi céllal 5 család 8 gyermekét 
gondozták. Az algyői bölcsődések 21, 
az óvodások 29, az iskolások 26 száza-
léka hátrányos helyzetű, közülük 3, 4 és 8 
gyerek veszélyeztetett.  

Az orvos szerint az itteni gyermekek 
egészségi állapota megfelel az országos 
trendnek: jellemző betegség az asztma, az 
allergia, a túlsúly és a magas vérnyomás. 

Tavaly 88 család 158 gyermekét rend-
szeres, 18 kicsinyét rendkívüli gyermek-
védelmi támogatásban részesítette a múlt 
évben. (Az erre nem jogosító vagyoni 
helyzet miatt 8 kérelmet elutasítottak.) 
Az előbbi több mint 1 millió 500 ezer, az 
utóbbi 200 ezer forint kiadást jelentett a 
múlt évben. Ugyanakkor több mint 580 
ezer forintért átvállalta a gyermekintéz-
ményi térítési díj kifi zetését is. A 634 
diáknak bérletámogatásra adott több mil-
lió forint is az iskolás korú gyerekeket 
nevelő algyői családokat segíti.

Rendszeres anyagi problémákkal küsz-
ködnek a nehézsorsú családok – a rokkant-
ság, a munkanélküliség miatt, vagy mert 
rosszak a lakáskörülmények, alacsony az 
iskolázottság. A képviselő-testület ülésén 
Bakos József arra hívta föl a fi gyelmet, 

hogy munkalehetőséggel is segítse az 
önkormányzat az ilyen családok talpra ál-
lását. A gyermekjóléti szolgáltatás alapel-
látásában 24 gyermek (közte 10 folyama-
tosan) részesül, 12-t pedig védelembe 
vettek a szakemberek, mert e kicsiket 
szüleik elhanyagolták, bántották. Ugyan-
akkor 4 családot gondoznak is, hogy 
képessé tegyék a szülőt gyermekeivel 
szembeni kötelességei teljesítésére.

Fiatalkorúak is követtek el bűnöket: a 
múlt évben 3 szabálysértést, 8 vétséget és 
1 bűntettet.

Jelzőrendszer működik Algyőn: a gye-
rekek helyzetének alakulását az óvodai 
gyermekvédelmi, az iskolai ifjúságvé-
delmi felelős, a családsegítő és a gyer-
mekjóléti családgondozó havonta ese-
dékes találkozóin teszik nagyító alá. Nem 
csak a rossz helyzetű családokról esik szó, 
mert e szakemberek tapasztalata szerint 
még a teljes családok többségében sincs 
közös program, csak az egyik szülő fog-
lalkozik a gyerekekkel. Megfi gyelhető 
Algyőn is az érték és normaválság. 

A problémák hatékonyabb kezelé-
sére több kezdeményezés is (például a 
szülők csoportfoglalkozásai, a kamaszok 
szórakozási lehetősége a Tini Klubban) 
született. Ugyanakkor a testületi ülésen 
is elhangzott: szükség lenne a hátrányos 
helyzetű gyerekeket és a szülőket segítő 
pszichológus foglalkoztatására. Jó eszköz 
a problémakörrel kapcsolatos információk 
minél szélesebb körű megismertetése 
(például újságcikkekkel, fórumokon), il-
letve a faluvédők aktívabb jelenléte, több 
szabadidős programok rendezése például 
a civil szervezetek mozgósításával.

A. H.

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban

Az algyői községházán fogadóórát tart 
szerdánként  14–17 óra között:
dr. Piri József polgármester július 9-én, 
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármes-
ter július 2-án, 16-án és 30-án.

A tüdőszűrés 
ingyenességéről

A tüdőszűrést az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár nem fi nanszírozza. A 
vizsgálat díja egységesen 2000 forint. A 
háziorvos TBC-ben szenvedő betegekkel 
egy háztartásban élők részére adhat igazo-
lást, ebben az esetben a szűrés ingye-
nes. Algyőn nincs nyilvántartott TBC-
beteg.

Az idősek nappali ellátása 
– felhívás

Az Egyesített Szociális Intézmény Idő-
sek Napközi Otthona (Algyő, Piac tér 17.) 
július 1-jétől várja a rászoruló időseket 
nappali ellátásra.

Az intézmény nyitva tartása: reggel 6-
tól délután 18 óráig.

Telefonos egyeztetés alapján rendkí-
vüli, illetve krízishelyzetben ügyeleti ellá-
tást 18 órától reggel 6 óráig vállal az in-
tézmény. Telefonszám: 62/267-048,   mo-
bil: 06-20-554-8612.

Köszönet a lovasklubnak 
A Gyermekjóléti Szolgálat  köszöni az 

Algyői Lovas-klubnak a gyermeknapon 
nyújtott segítségét.

Az ősgyeviek találkozója elé
Kedves Ősgyevi Barátaink!
Immáron 23. találkozónkra invitálunk minden 

tagot, tiszteletbeli tagjainkat. Az idei találkozónknak 
különös jelentőséget ad az a tény, hogy szeretett 
falunk – Algyő – ebben az évben ünnepelheti meg-
alakulásának 870 éves fennállását. Ez az emelke-
dett lelki hangulat alkalom arra, hogy a falu 
védőszentjének, Szent Anna neve napján keressük 
egymás társaságát, ápoljuk a barátságot. Jöjjetek 
el az éves találkozóra! A programból néhány moz-
zanatot kiragadva, tájékoztatás céljából: június 
26-án (szombaton) 9 órakor koszorúzás az ország-
zászlónál; 10 órától gyülekezés a faluházban, re-
gisztráció; 12 órakor elnöki megnyitó, polgármesteri 
köszöntő; szórakoztató műsor; EBÉD. Ebéd után 
beszélgetés, mulatozás, tánc, amelyet Pataki József 
fotóművész fényképen mindenki számára megörökít. 
A zenét Igaz János szolgáltatja – évek óta nagy örö-
münkre. Ősgyeviek gyertek, mindenkit szeretettel vár 
a vezetőség!

Karsai László
ÖBK elnök

Az önkormányzat évi 7,5 millió forinttal támogat

Hátrányos helyzetű 88 algyői család

Megkérdezte az Algyői Hírmondó:

Hogyan javítható a kábeltévé minősége?
Időjárásfüggő az algyői kábeltévés szolgáltatás minősége – tapasztalták 

többször is az algyőiek a májusi-júniusi viharok idején. Hogyan javítható az 
algyői kábeltévé minősége? – kérdezte az Algyői Hírmondó Ballai Ferenctől, 
az AKTV Algyői Kábeltévé Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójától.

– A faluházbeli főkapcsoló szétégett a legutóbbi vihar egyik következ-
ményeként – Ballai Ferenc. Az ilyen komoly problémák egyik elhárítási 
lehetőségének mondta, hogy – terveik szerint – hamarosan szétválasztják a 
kábeltévés szolgáltatáshoz szükséges és a faluház áramellátását szolgáló vil-
lanyvezeték hálózatot. Egyébként elkezdték a digitális szolgáltatás bevezeté-
sének előkészítését is.  

– A 265-567 telefonszám hívható csak, ha az otthoni vételi problémákat 
tapasztalnak az algyőiek. Ezt az üzenetrögzítős telefonszámot 3 óránként a 
hét végén is „lehallgatjuk”, vagyis az itt meghagyott név és cím alapján 3-6 
órán belül megérkezik a szerelő és kijavítja a hibát – ígérte a kábeltévés szol-
gáltató. Az egész rendszert érintő, komoly probléma esetén a kft. felügyelő 
bizottsági elnöke, Bakos András képviselő riasztja a szakembereket.

– Évek óta változatlan a szolgáltatás díja, holott a körülbelül 1100 ház-
tartásban egyre nő a kábelen fogható műsorok száma – mondta Ballai. A 
szakember szerint a kép és hang minősége azzal is javítható, ha az otthoni 
készüléken a legoptimálisabb frekvencián rögzítjük a szolgáltatásba tartozó 
38 csatornán érkező adást. Ehhez segítséget nyújt a Gyeviép Kft. irodájában 
igényelhető  táblázat.
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A 2008/2009-es tanév rendje
A 2008–2009-es tanév első tanítási napja 2008. szeptember 1. 

(hétfő), az utolsó tanítási napja 2009. június 15. (péntek). 
Őszi szünet 2008. október 27–31.; téli szünet 2008. december 22.–

2009. január 2; tavaszi szünet 2009. április 9-14.
Tanévnyitó ünnepség: 2008. szeptember 1. (hétfő) 8 óra Fehér is-

kola (Kastélykert u. 59.).

A Tisza-töltésen kirándultak az ovisok
A Szivárvány Óvoda gyerekeit, nevelőtestületét, és techni-

kai dolgozóit a Karai család szíves vendéglátásban részesítette  
május 29-én Tisza menti tanyájukon.

Karainé Erzsike néni kifl ivel járt a kedvünkben, ami jól esett 
a nagy játékban kifáradt óvodásoknak.

Lehetőségünk volt megtekinteni a szivattyúház belsejét, meg-
tudtuk, hogyan működik, illetve megismerhettük, milyen fontos 
szerepet játszik ez környékünk árvízvédelmében.

A gyerekek megnézhették a tanya baromfi udvarát, barikát 
simogattak, és amikor már nagyon elfáradtak, szurkolhattak 
a hűvös árnyékot nyújtó fák alatt az óvó nénik és dajka nénik 
közös foci meccsén.

Mindannyian kellemes fáradtsággal, maradandó élményekkel 
búcsúztunk el kedves vendéglátóinktól és a gyönyörű tanyától.

Füzi Otília és Tálas Katalin

  Tanévzáró a Szivárvány Óvodában
 Tanévzáró nevelői értekezleten értékeltük az elmúlt évben a 

Szivárvány Óvodában végzett nevelői és pedagógiai munkát.
Az új kiscsoportosok szüleinek értekezletet tartottunk, me-

lyen ismertettük az új házirendet. Bemutatkoztak az óvó nénik, 
a dajka nénik, akikhez az új gyermekek kerülhetnek a nevelési 
év kezdetén.

Június 18-án óvodai kollektívánk részvételével minőségbiz-
tosítási tréningen megalkottuk intézményünk új jövőképét. A 
továbbképzést Lendvai Lászlóné közoktatási és minőségbiztosí-
tási szakértő vezette, aki Budapestről az OKKER-től érke-
zett hozzánk. Hat fős csoport alakult, mely a munka összeg-
zéseként vállalta, hogy írásban rögzíti a testület véleményét, és 
megalkotja intézményünk jövőképét.

Búsné Lami Anikó

Évzáró kerti party
A nagycsoportosok búcsúztatására készültünk június 6-án. 

Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk. Napok óta esett az 
eső, így a „B” terv lépett életbe. Az udvar helyett a termeket és 
a folyosókat díszítettük fel a gyermekek és a vendégek tisztele-
tére. A nagy előtérben „kissé szűkösen” köszöntöttük a búcsúzó 
gyerekeket csoportonként, egy-egy vidám dallal, versikével. 

A szülői szervezet képviselői itt köszöntek el a nyugdíjba 
vonuló Karsai Lászlóné Manyika nénitől és Bakos Dezsőné 
Margitka nénitől. Egyben köszöntötték az óvoda új vezetőjét, 
Ozsváth Lászlóné Valikát, és sok sikert kívántak az intézmény 
vezetéséhez. Ezután a gyerekek saját csoportjukban meghitten 
elbúcsúztak a társaiktól, az óvó néniktől, és a dadus néniktől.

A várva várt kerti-party helyett, az eső miatt, „szoba-partit” 
tartottunk. A gyermekeket vidám bohóc köszöntötte. Arcfes-
téssel, lufi  hajtogatással, zsákbamacskával és eszem-iszommal 
kedveskedtünk a gyerekeknek.

Mindannyian nagyon igyekezetünk emlékezetessé tenni ezt a 
délutánt óvodásainak számára!

Az óvoda dolgozói

Nyári ügyelet az iskolában
Nyári ügyelet az iskolában:
 július 30. 8– 12 óra között (hivatalos ügyintézés), 
 augusztus 25-től minden nap 8– 12 óra között. 
Javító vizsga időpontja: 
 augusztus 28., 8. óra, Fehér iskola.
Konzultációs időpontok: 
 augusztus 25-26., Fehér iskola.  (Részletes tájékoztatás 

 a Fehér iskolánál található faliújságon.)

Úszás oktatás az óvodásoknak
A 2007-2008-as nevelési évben négy nagyobb csoport 

2x10 alkalommal volt vízhez szoktató foglalkozásokon. Ezt a 
lehetőséget a Borbála Fürdő vezetősége ingyen biztosította az 
óvodásoknak. A gyermekek utaztatásáról az önkormányzat gon-
doskodott. Ez a játékos vízhez szoktatás az óvodai testnevelés 
foglalkozás keretében zajlott.

Június 11-én az uszoda „évadzárója” alkalmából úszóversenyt 
rendezett, melyen a három úszó edző – Zsura Zoltán, Magosi 
Krisztina és Kopaszné Demeter Irén – tanítványai mérték össze 
tudásukat. 

Az óvodás kategóriában a zsűri részéről humánus döntés szü-
letett, mert minden résztvevőt éremmel jutalmaztak.

Dr. Dózsa Györgyné

Tanév végi eredményeink
A 2007-2008-as tanévben az iskolánk 47 nyolcadik osztályos 

tanulója közül 9 fő (19,1%) gimnáziumban, 34 fő (72,3%) szak-
középiskolában és 4 fő (8,6%) szakiskolában folytatja tanul-
mányait. Az iskola tanulóinak tantárgyi átlaga a 2007/2008-as 
tanévben 3,85, a tantárgyi dicséretek száma 111, a kitűnő ta-
nulók száma 28. 

Kitűnő bizonyítványáért értékes könyvjutalomban részesült: 
Szekeres Laura, Molnár Gergő és Csarnai Martin 1. osztály; 
Portörő Dorina 2.a; Németh Éva és Márta Csenge 2.b; Bangó 
Alexandra és Bezdán Dóra 3.a; Csenki Gabriella, Kecskeméti 
Zsanett, Papdi Dorina, Csamangó Krisztián és Molnár Szabolcs 
3.b; Kalcsú Tünde 4. osztály; Kőműves Brigitta és Papdi Pál 
5.a; Szűcs Lilla, Misku Péter és Molnár Krisztián 5.b; Kiss 
Evelyn és Molnár Dóra 6.a; Pataki Zsófi a, Golhovics Kitti és Ba-
kos Máté 7.a; Szűcs László 7.b; Baranyi Anita és Vidács András 
8.a; Győrfi  Judit 8.b osztályos tanuló. 

Algyői Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az év-
ben Kis-herceg díjjal jutalmazta Szekeres Dzsenifer és Furka Ba-
bara 4. osztályos tanulót; az iskola kiváló tanulója címmel jutal-
mazta Baranyi Anita 8.a és Győrfi  Judit 8.b osztályos tanulót.

Algyői reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (július 27-én) 

délután 3 órakor a római katolikus templomban. Mindenkit 
szeretettel vár

  Papp László református lelkész
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Virágtenger a ház körül – Faluszépítés 2008.

Kertész leszek, 
fát nevelek…

Júliusi teendők

Öntözés
A legfontosabb teendők egyike 

ebben a hónapban az öntözés. Elég 
csak pár nap kiesés, és elképesztő 
károkat okozhatunk kertünkben. 
Az elvirágzott évelőket se hagyjuk 
ki. Mivel a virágzásra rengeteg 
energiát fordítottak, ezért szüksé-
gük van a megfelelő tápanyagel-
látásra, s ehhez az elegendő víz-
utánpótlásra.

Futórózsák
A már elnyílott hajtásokat 

erőteljesen vágjuk vissza, így az 
idei hajtások jobban fejlődnek, és 
jövőre ezek lesznek a virágos haj-
tások.

Dália
Bőségesebben és szebben virág-

zik, ha folyamatosan eltávolítjuk 
az elnyíló virágokat. Képes hamar 
felmagzani, késleltetve ezzel a 
virágfejlődést.

Nőszirom
E hónap a legalkalmasabb a 

tőosztására, ültetésére. A gyök-
törzseket daraboljuk fel, a hajtáso-
kat vágjuk vissza harmadára. Ül-
tetéskor a rizóma felső fele látható 
legyen. Alaposan öntözzük be.

Mindezekhez jó munkát kívá-
nok!

D. R.

Magyarországot 88 évvel ezelőtt a világ 
karhatalmai széttépték, mint testből a szívet 
és egyéb nemes szerveket kitépték: Erdélyt, 
Kárpátalját, Felvidéket, Alpokalját, Muravi-
déket, Délvidéket.

1920. június 4. a magyar történelem 
gyászos napja, Franciaországban a Nagy-
Trianon palotában békeszerződést kötöt-
tek a háború résztvevői. Ezen szerződés 
nevezhető inkább halálos ítéletnek a magyar 
nép számára, mint békekötésnek. Az ország 
elveszítette területének több mint 71%-át, la-
kosságának 64%-át.

A „békekötés” elleni tiltakozás már június 
4. előtt elkezdődött, és megszületett  trianon 
nevéből (tria-non = három-nem) a híres jel-
szó:  „ Nem! Nem! Soha! ” E jelszó ékesíti az 
algyői országzászló oszlopkövét is.

Algyő azon szerencsés települések közé 
tartozik, ahol még létezik országzászló, mely 
a nemzet identitását és egységét jelképezi. 

A szívünkben lángoló nemzeti érzelem 
késztetett bennünket a történelem eddigi 
legnagyobb igazságtalanságának évfor-

dulóján, június 4-én megemlékezésre. A 
másfél órás, dalokból, versekből összeállított 
emlékműsort, zászlókat tartva, némán hall-
gatta végig a 20 résztvevő. Együtt érezhettük 
a kronológiailag felépített műsor segítségé-
vel az 1920-tól napjainkig kísértő Trianon 
szellemét. Wass Albert, Reményik Sándor 
versei, a Szkítia, a Kárpátia, a  Kormorán 
együttes dalai felidézték azok érzéseit, akik 
kívül szakadtak Csonka-Magyarországon. 

Felemelő érzés volt végignézni a zászlókon, 
és látni az alattuk sétáló gyermekeinket, a 
jövő magyar nemzedékét! Örömmel tapasz-
taltam, hogy még nem halt ki a nemzeti érzés 
Algyőn.

Jövőre szeretnénk összekapcsolni a 
megemlékezést egy kiállítással, ahol a tria-
noni szerződés okozta súlyos állapotokat 
képekkel, írásokkal megmutatjuk. A ma élő 
generációk elől módszeresen eltitkolt té-
nyeket szeretnénk, ha mindenki megismerné 
és a fi atalok is láthatnák, mit tettek népünkkel 
1920-ban!

Canjavec Tamás 

Trianoni megemlékezés

Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata felhívással fordul 
Algyő lakosaihoz, lakóközös-
ségeihez, vállalkozásaihoz, 
hogy csatlakozzanak virágosí-
tási törekvéséhez.

A verseny célja: 
Virágos kultúrált környezet-

barát, vendégváró településkép 
kialakításának előmozdítása. 
A település tisztasága, gyom-
mentesítése. 

A verseny indulási idő-
pontja: április 1. 

A versenyre jelentkezés 
módja, regisztrálás, további 
információk:

– személyesen a Gyeviép 
Kht. telephelyén  (Kastélykert 
u. 16.)

– telefonon (62) 267-567
– emailen: gyeviep@t-

online.hu
Az Önök által készített 

fotók a fenti elérhetőségre 
továbbíthatók.

Az alábbi kategóriákban 
lesz eredményhirdetés: 
A legszebb virágos előkert 
Tiszta udvar, rendes ház 
A legvirágosabb ablak, 
erkély 
Közönségdíjas 

(A „Tiszta udvar, rendes 
ház”  kategóriára  külön  kell 
jelentkezni!)

Értékelés: A beküldött, il-
letve a bejelentkezetteknél 
elkészült képek alapján bizott-
ság pontoz.

A verseny befejezése: au-
gusztus 31.

Eredményhirdetés: október 
1-én, Algyő napján

Közönségdíjas: A verseny 
végén, az addig beérkezett 
fotók megtekinthetők lesznek 
a tájházban, ahol az Algyői 
Hírmondóban megjelenő sor-
számos szelvénnyel szavaz-
hatnak a látogatók.

Internetes szavazásra  is 
lehetőséget biztosítunk, Algyő 
honlapján.

Összesítés után kerül ki a 
közönség-győztes.

Díjazás: Kategóriánkénti el-
osztása 

I. helyezett: 30 ezer Ft-os 
kertészeti utalvány,

II. helyezett: 20 ezer Ft-os 
kertészeti utalvány,

III. helyezett: 10 ezer Ft-os 
kertészeti utalvány.

Mindemellett emléktáblával 
köszönjük meg fáradságos 
munkájukat.

A verseny a nyilvánosság 
előtt, a sajtó, az önkormány-
zat, a képviselőtestület tag-
jai, a Gyeviép Kht. aktív 
közreműködésével zajlik.

A résztvevők számára le-
hetőség nyílik Algyő hon-
lapján kertjeik képes bemutat-
kozására.

Várunk minden kertészked-
ni szerető algyőit, aki büszke 
munkája gyümölcsére! 

Algyő Nagyközség 
Önkormányzata
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Vetélkedő és kirándulás, 
fürdés és lovaglás

Óriási sikerrel zárt a „telt házas” lovas 
tábor. Lovaglási lehetőséget kínál a fa-
luház többi tábora is

Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 
a 2008-as esztendőben az alábbi táborokat 
hirdeti meg. 3x5 nap hétfőtől péntekig – a 
még aktuális időpontok: 

július 7–11. között (jelentkezési és 
fi zetési határidő július 2.);

július 14–18. között (jelentkezési és 
fi zetési határidő július 9.).

A részvételi díj (6.000 Ft) háromszori 
étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal 
magában!

Minimális létszám: 15 fő, a maximális 
létszám: 20 fő!

A tábor programja mindkét turnusban 
azonos: 

HÉTFŐ: Ismerkedés a faluházzal, 
ebéd, fi tnesz edzés, uzsonna, szabadtéri 
játékok.

KEDD: Fürdőzés a Borbála Fürdőben, 
kézműves foglalkozások, kézműves ját-
szóház, szabadtéri játékok.

SZERDA: Lovaglás az Algyői Lova-
sudvarban, autóbuszos kirándulás.

CSÜTÖRTÖK: Fürdőzés a Borbála 
Fürdőben, kerékpáros kirándulás.

PÉNTEK: Lovaglás az Algyői Lo-
vasudvarban, bográcsos ebéd közös 
főzése a tájházban, akadályverseny, egyéb 
közösségi játékok, meglepetése.k

A táborba jelentkező gyermekektől or-
vosi vagy szülői igazolást kérünk! (INFO: 
62/517-172)

Sporttábor 
a Borbála Fürdőben

A tábor helyszínei. Borbála Fürdő, ezen 
kívül a szabadidőközpont, a sportpálya, 
valamint a szabadstrand.

A táborok időpontja és vezető témája: 
július 28-tól – Sport Mix tábor;
augusztus 4-től – Ovis sporttábor;
augusztus 11-től – focitábor.
Az alábbi sportokban kínálunk nyári 

kikapcsolódást: úszás, labdarúgás és 
egyéb labdajátékok, kerékpározás, gör-
korcsolyázás. 

Az algyői gyerekeknek az Algyő 

Sportjáért Közalapítvány támogatásával, 
a tábor költsége: 5500 forint, melyet 
egyszer lehet igénybe venni.

A tábor díja: 10.500 forint.
Jelentkezés: Borbála Fürdő (Algyő, 

Sport u. 9. ) pénztárában, vagy telefonon  
a 517-520, valamint  a 30/ 336-98-53 szá-
mon Magosi Krisztinánál. www.borbala-
furdo.hu

Iskolai sporttükör
Atlétikai diákolimpia

Iskolánk ebben az évben különösen sok 
sportversenyen vett részt. A Magyar Diák-
sportszövetséghez beérkezett nevezések 
alapján a megye 96 általános és középis-
kolája között a 9. helyen vagyunk. Na-
gyon büszkék vagyunk arra, hogy idén is-
mét, negyedik alkalommal eljutottunk az 
országos atlétikai diákolimpiára. A Csong-
rád megyét is képviselő fi ú csapatunk a 
több próbából álló összetett csapatver-
senyben a 12., gyönyörű helyezést érte 
el. A csapat tagjai: Belovai Péter, Kovács 
Sándor, Kovács László, Perneki Tamás, 
Zsoldos Norbert, Nagy László Péter és 
Rózsa Norbert. A csapat felkészítője 
Retkes Zsolt testnevelő volt. 

 
Házi atlétikai bajnokság

Az alsó tagozatos gyerekek számára 
házi atlétikai bajnokságot szerveztem 
áprilistól júniusig. A következő eredmé-
nyek születtek: 

3-4. osztályos fi úknál kislabdadobás-
ban 1. Szaniszló Varga Attila, 2. Kopasz 
Bálint, 3. Bozóki Richárd; távolugrásban 
1. Kopasz Bálint, 2. Szaniszló Varga At-
tila, 3. Szvetnyik Martin; 60 m-es futás-
ban 1. Kopasz Bálint, 2. Slebics Gábor, 3. 
Bozóki Richárd. 

Az eredmények összesítése után: I. 
helyezett lett Kopasz Bálint, II. Szaniszló 
Varga Attila és III. Bozóki Richárd.

3-4. osztályos lányoknál kislab-
dadobásban 1. Szekeres Dzsenifer, 2. 
Rózsa Evelin, 3. Terhes Fanni; távol-
ugrásban 1. Szekeres Dzsenifer, 2. Terhes 
Fanni, 3. Rózsa Evelin; 60 m-es futásban 
1. Rózsa Evelin, 2. Szekeres Dzsenifer, 3. 
Molnár Fanni.

Az eredmények összesítése után: I. he-
lyezett lett Szekeres Dzsenifer, II. Terhes 
Fanni és Rózsa Evelin, III. Dékány Kira.

1-2. osztályos fi úknál kislabdadobás-
ban 1. Tóth Dániel, 2. Bodó János, 3. 
Demeter Géza; távolugrásban 1. Deme-
ter Géza, 2. Pál Máté, 3. Bodó János; 60 
m-es futásban 1. Demeter Géza, 2. Tóth 
Dániel, 3. Pál Máté. 

Az eredmények összesítése után: I. he-
lyezést ért el Demeter Géza, II. Tóth Dá-
niel és III. Pál Máté.

1-2. osztályos lányoknál kislab-
dadobásban 1. Szaniszló Varga Erzsébet, 
2. Márta Csenge, 3. Németh Éva; távol-
ugrásban 1. Szaniszló Varga Erzsébet, 

2. Kalusi Izabella, 3. Németh Éva; 60 m-
es futásban 1. Németh Éva, 2. Szaniszló 
Varga Erzsébet, 3. Sárkány Alexandra. 

Az eredmények összesítése után: I. he-
lyezést ért el Szaniszló Varga Erzsébet, II. 
Németh Éva és III. Sárkány Alexandra. 

Varga Ágnes
testnevelő 

Iskolai úszóbajnokság

Június 1-jén az Algyői Általános Iskola 
a Borbála Fürdővel közösen úszóbajnok-
ságot szervezett az algyői diákok részére. 
Helyszíne természetesen a Borbála Fürdő 
volt, ahol a következő eredmények szü-
lettek. 

1-2. osztály mellúszás. Fiúk: 1. Rózsa 
Alex, 2. Bodó János, 3. Demecs Bálint. 
Lányok: 1. Portörő Dorina, 2.  Németh 
Éva, 3. Szaniszló Varga Erzsébet. 1-2. 
osztály hátúszás. Fiúk: 1. Bodó János, 
2. Rózsa Alex, 3. Sebők Ramón. Lányok: 
1.  Portörő Dorina, 2.  Jaksa Vivien, 3.  
Szaniszló Varga Erzsébet. 3-4. osztály 
mellúszás. Fiúk: 1. Hevesi Zoltán, 2. Tóth 
Márk, 3. Bozóki Richárd. Lányok: 1.  Sze-
keres Dzsenifer, 2. Rózsa Evelin, 3. Czine 
Renáta. 3-4. osztály hátúszás. Fiúk: 1. 
Jaksa Tamás, 2. Tóth Márk, 3. Hevesi 
Zoltán. Lányok: 1.  Szekeres Dzsenifer, 2.  
Rózsa Evelin, 3.  Dénes Dorina. 3-4. osz-
tály gyorsúszás. Fiúk: 1. Kopasz Báint, 
2. Tóth Márk, 3. Hevesi Zoltán. Lányok: 
1. Rózsa Evelin, 2. Szekeres Dzsenifer, 3. 
Dénes Dorina. 5-6. osztály mellúszás. 
Fiúk: 1. Jani Zoltán, 2. Sándor Máté, 3. 
Kovács Roland. Lányok: 1. Bús Melinda, 
2.  Kovács Kitti, 3.  Kőműves Mariann. 5-
6. osztály hátúszás. Fiúk: 1. Kovács Ro-
land, 2. Sándor Máté, 3. Szőke Barnabás. 
Lányok: 1. Bús Melinda, 2. Kőműves 
Mariann, 3.  Kovács Kitti. 5-6. osztály 
gyorsúszás. Fiúk: 1. Kovács Roland, 2. 
Sándor Máté, 3. Jani Zoltán. Lányok: 1. 
Bús Melinda, 2. Kovács Kitti, 3. Békési 
Krisztina. 7-8. osztály mellúszás. Fiúk: 
1. Belovai Péter, 2. Kovács Sándor, 3. 
Juhász Gergely. Lányok: 1. Nagy Lilla, 2. 
Baranyi Anita, 3. Győrfi  Judit. 7-8. osz-
tály mellúszás. Fiúk: 1. Zsoldos Norbert. 
2. Jani Attila. 3. Perneki Tamás. 7-8. osz-
tály hátúszás. Fiúk: 1. Zsoldos Norbert, 2. 
Perneki Tamás, 3. Jani Attila. 7-8. osztály 
gyorsúszás. Fiúk: 1. Zsoldos Norbert, 4. 
Jani Attila, 5. Bornemissza Zotán.                        

Az idei vándorkupát a 4. osztályosok 
csapata vehette át a tanévzáró ünnepsé-
gen, a csapat tagjai: Szekeres Dzsenifer, 
Rózsa Evelin, Dénes Dorina, Czine Rená-
ta, Hevesi Zoltán, Bakos Ferenc, Jaksa 
Tamás, Szaniszló Varga Attila, Bugyi Já-
nos és Kopasz Bálint. 

A versenyzőket felkészítették: Varga 
Ágnes, Magosi Krisztina, Zsura Zoltán, 
Ficsór Barnabás és Retkes Zsolt. Az 
érmeket az Algyő Sportjáért Közalapít-
vány biztosította. 

 Magosi Krisztina
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Csongrád megye Magyar Kézműves Remekei Algyőn

Vidám június 
a mozgáskorlátozottaknál

Az algyői mozgáskorlátozottak 
szervezetének júniusi összejövetele 
is jó hangulatban telt. Gondoltunk 
egyet, összedobtuk a rávalót, és 
egy igazi bográcsos marhapörkölt 
ebéddel leptük meg magunkat. 
Mindenki, akinek az egészségi ál-
lapota engedte, ott volt. Kihasznál-
tuk az alkalmat, és a negyedévben 
névnapjukat ünneplőket virággal, 
kis ajándékkal köszöntöttük. Leg-
közelebb július 9-én (szerdán) 15 
órakor találkozunk a faluházban.

Sermann József
vezetőségi tag

 
„Szabadságon” a könyvtár

Értesítünk mindenkit, hogy a 
könyvtár augusztus 4-től augusz- 
tus 23-ig zárva tart. Nyitás: 
augusztus 25-én (hétfőn ½ 10-
kor).

A megye Algyőn kiállító kézműves alkotóit Molnárné Vida Zsuzsanna (középen) alpolgármester köszöntötte. 
Mellette: Gálné Nagy Ildikó, algyői szövő népi iparművész

Csongrád megyei alkotók Magyar kéz-
műves Remek díjjal elismert mun-
káiból nyílt kiállítás június 12-én az 
algyői tájházban. A kiállítók: Ambrus 
Sándor fazekas népi iparművész, Hódfő 
Kht. hímző-műhelye, Szakál László 
citerakészítő Hódmezővásárhelyről, Fet-
ter Ferencné hímző népi iparművész 
Szegedről, Gálné Nagy Ildikó szövő népi 
iparművész Algyőről, Tarjányi József 
késes népi iparművész és Tisza Sándor 
fafaragó népi iparművész Csongrádról. 

A vendégeket Molnárné Vida Zsuzsan-
na alpolgármester asszony köszöntötte. 

Juhász József, a MKIK Kézműipari alel-
nöke Esztergomból érkezett hozzánk. 
Megnyitó beszédében egyenként méltatta 
az alkotók munkáját, elmondta, hogy a 
tájház kovácsműhelye méltó hangulatot 
ad ennek a tárlatnak, mely reményei sze-
rint hagyományteremtő céllal jött létre. 

A megnyitón az Algyői Hagyományőrző 
Citerazenekar két tagja: Süli Tibor és Gál 
Tibor, valamint az Algyői Hagyományőr-
ző Együttes Asszonykórusa a Fonóból 
adott elő részletet.

A nyugdíjasklub asszonyai egész dél-
után a tájház kemencéje körül sürgölődtek, 

ahol sós és lekváros kifl i sült, a vendégek 
nagy örömére.

Köszönjük a kiállítóknak, hogy megtisz-
teltek bennünket alkotásaikkal, az Algyői 
Faluház Könyvtár és Tájházak, valamint 
az Algyői Művészkörnek a lehetőséget. 
Herczeg Józsefnek a kemence-fűtést, az 
Algyői Nyugdíjasklubnak és Gál Pál-
nénak a fi nom sütiket, az Algyői Citera-
zenekar tagjainak és az Asszonykórusnak 
a fellépést.

A kiállítás megtekinthető a tájház nyit-
vatartási idejében, július 27-ig.

Gálné Nagy Ildikó

Bene Zoltán könyvei
A 79. ünnepi könyvhét alkalmából Algyőn 

szervezett, június 11-i könyvtári irodalmi es-
ten új oldaláról mutatkozott be az algyőieknek 
Bene Zoltán. A fi atal írónak a mai ma-
gyar irodalom tablóján való elhelyezésében 
segített ez a beszélgetés. Varga Emőke iro-
dalomtörténész kérdései és megjegyzései, 
Bene Zoltán izgalmas és nagyívű gondolato-
kat fölvető válaszai és reakciói, továbbá az 
író előadásában elhangzó művek maguk is 
igazolták Baranyi Ferencnek a szerző Ásatás 
című kötetéhez fűzött ajánlását: Bene Zoltán 
elhivatott alkotó.

A többkötetes Bene Zoltánt a legtöbb al-
győi mint az Algyői Faluház, Könyvtár és 
Tájház igazgatóját ismeri, ehhez a szerephez 
csatlakozott az irodalom. E többszörös szerep-
kör megfejtésének lehetőségét is kínálta a 
könyvheti beszélgetés. Az 1973-as születésű 
Bene Zoltán 2001. óta publikál, miközben 
több neves irodalmi társaság tagságát is el-
nyerte. Az élet nagy kérdéseit feszegetve, a 
regényt, a kisregényt ugyanúgy használja, 
mint a novellát, s néhány alkalommal a 
drámát. Gondolatiságának mélységére is 

utalt Varga Emőke, amikor rajzzal is il-
lusztrálta, mennyire összetett a 2006-ban 
Fehér Klára-díjjal is jutalmazott Év-könyv. 
Az év 12 hónapjához kapcsolt novellákból 
álló történetfüzér (regény) az emberi lét és 
lélek magasságaiba röpít és mélységeibe 
visz. A dolgok mélyére való ásás Bene Zol-
tán elementáris igénye. Korábbi kötetében, 
az Ásatás címűben különböző irodalmi 
lapokban megjelent kurtanovelláit szervezte 
önálló kötetté. Ezek közül fölolvasta – többek 
között – a címadó groteszk novellát, a drámai 
Terroristák, vagy a Szerelmesek címűket. De 
a beszélgetésben élet- és családtörténetéről is 
elárult részleteket. Ugyanakkor a szerteágazó 
dialógusból az is kiderült, hogy Bene-Kovács 
Zoltán és Bene Zoltán ugyanaz a személy. 
Januári házasságkötése óta a polgári (civil) 
életben a Bene-Kovács nevet viseli, pub-
likálni azonban továbbra is születési nevén 
(Bene Zoltán) publikál.

Kötetei közül a két legújabb, az Év-
könyv és az Ásatás megvásárolható, illetve 
kölcsönözhető az algyői könyvtárban.

P. I. 
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Lele Istvánné, Erika a faluház művelődés-szervezője

A szolgálat a pályaválasztás és a munka kulcsszava is

„Menyasszony ágyát, zenészeket, bal-
lagást és zsúrkocsiztatást” vállalok. 
Érdeklődni: Vér Szilveszter. Telefonszám: 
06-20-546-6392,  268-964

Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny 
készítés: Telefon: 06-30/953-0395

Aprók
Eladó konyhai sarok-étkező garnitúra: 

35.555 forintért, Hajdú Energomat 
automata mosógép: 10 ezer forintért. 
Érdeklődni: a 267-297-es telefonszámon 
lehet.

RK 41-es rotátor (18 kg) és C40-es gáz-
kazán (PB gázra is) eladó. Irányár 
6.000 és 18.000 forint. Érdeklődni: 
06-20-3219684.

Számítógép javítást és bővítést vállalok. Tele-
fonszám: 06-70/333-3596

Arcát minden al-
győi ismeri, aki az 
elmúlt öt évben meg-
fordult a faluházban. 
Vezetékneve – Lele – 
jól ismert, mert szin-
te ősgyevi névnek 
számít a Tisza-parti 
faluban. Azt viszont 

kevesen tudják, hogy Lele Istvánné, 
Erika „katonagyerekként” a honvéd-
ségnél kezdte pályáját és három-
diplomásként keresett munkát, mikor 
hat éve Algyőre költöztek. Az algyői 
faluház algyői művelődés-szervezőjével 
hivatásról, munkáról és családról, va-
gyis az ÉLETről beszélgettünk.

Gyerekek vették körül, épp a bográ-
csost készítették az algyői tájházban, mikor 
Lele Istvánét kerestük. „Erika néni” – úgy 
is mint a faluház közismert művelődés-
szervezője, de mint az Algyői Lovasklub 
tiszteletbeli tagja is – az első nyári tábor 
záró rendezvényén sürgölődött. 

– Népszerű a lovastábor az algyői ki-
csik körében – nézett szét az ünneplő sere-
gen: a gyerekek és néhány segítő, szülő 
elégedetten zárta az elmúlt hetet. Negye-
dik éve rendezi meg az algyői Lovasklub 
Egyesület a lovastáborát, ahova érdemes 
jóval a határidő előtt jelentkezni, ugyanis 
gyorsan betelik a létszámkeret.

Nem ismeretlen az ilyen, „művházbeli 
munka” Erika számára, hiszen a szőregi 
Tömörkény Művelődési Házban kezdte 
pályáját, még főiskolásként. Ott annyira 
megszerették, hogy marasztalták, akár 
igazgató is lehetett volna, de ő fonto-
sabbnak tartotta az iskolát, pontosabban 
azt, hogy nappali tagozatos hallgatóként 
zárja tanulmányait!

– Az olajkályhába nekem kellett be-
gyújtani, de a programok kitalálása és 
megszervezése is az én dolgom volt 
Szőregen – emlékszik a hőskorra. Az-
tán frissdiplomás népművelőként (ahogy 
akkoriban nevezték a mai művelődés-
szervezői feladatkört) és pedagógusként 
rokonszakmában, könyvtárosként tu-
dott elhelyezkedni. – Bár tanítani sze-
rettem volna, „katonagyerekként” szép 
munkakörnek tartottam, hogy a szegedi 
laktanyák és a tisztiklub könyvtáraiban, 
több mint húszezer kötet kölcsönzésével, 
fejlesztésével foglalkozzam. Aztán a ka-
tonaság átalakításával bezárták a szegedi 
laktanyákat, a tisztiklub könyvtárát is, én 
meg először a szegedi börtönben kulturá-
lis nevelőként, aztán a sérült és hátrányos 
helyzetű gyerekek Sólyom utcai isko-
lájában és óvodájában találtam munkát. 
De magyar szakosként, gyógypedagógiai 
végzettség és tapasztalat nélkül.

Kihívásként fogja föl pályájának for-
dulóit Leléné Erika. Mikor a pályaválasz-
tásról és a munkáról mesél, leggyakoribb 
szava: a „szolgálat”.

– Az emberek közelségét, a velük való 
foglalkozást, az emberi kapcsolatokat, a 
másokkal való törődést és a kiszolgálásu-
kat tartottam mindig fontosnak – mondja, 
mikor arról beszél, mi köti össze benne 
a könyvtárosi, a tanári és a művelődés-
szervezői munkát. 

Algyőt választották, mikor új otthont 
kerestek maguknak Leléék.

– Barátságos, rendezett falunak lát-
tuk Algyőt, mikor férjemmel és a gyere-
kekkel házat keresve nézelődtünk Sze-
ged környékén. Az egyébként tápai 
születésű férjem is úgy gondolta, Algyő-
re költözzünk, ahova több mint húszéves 
családi barátságok is vonzottak – emlék-
szik első, a faluval kapcsolatos benyomá-
saira Erika. A ház és a váltás jelentette 
boldogsághoz már „csak” új, lehetőleg 
helyben lévő munka hiányzott. Erika a 
könyvtárban, az iskolában, a faluházban 
is otthagyta önéletrajzát és névjegyét, 
s nagy volt az öröm, amikor kiderült: 
népművelőnek hívják.

– Összehasonlíthatatlanul szebb és 
jobb környezetben dolgozhatom, mint 
korábban bármikor – utal az algyői fa-
luház külcsínben is megmutatkozó ér-
tékeire Leléné Erika. – A középkorúaknak 
és az időseknek szóló nagyrendezvé-
nyek gondozása volt eleinte a feladatom. 
Szőregen is foglalkoztam a kistelepülési 
hagyományos közösségekkel, ezért nem 
volt ismeretlen a feladat. Aztán ahogy 
megismertem az algyői szokásokat és a 
faluházzal kapcsolatos elképzeléseket, a 
munkatársaimat, új lehetőségeket is kap-
tam: irodalmi műsorok (például március 
15-i megemlékezés), a Szomszédoló, te-
hetségkutatók szervezését, aztán gyerek-
foglalkozások vezetését is kipróbál-
hattam. Kedvenceim közé tartozik az 

Életreform klub, az Egészség és szépség-
nap, meg persze a nyári táborok. A terveim 
között szerepel, hogy a kisebb gyerekek-
kel megismertetem a bábozás örömeit. 
Az algyői gyerekek nyitottak, széles 
látókörűek. Esetükben a 8-10 fős csoport 
az ideális. Ha ennél többen jönnek össze, 
akkor már bizonyos, hogy félóránként 
váltogatni kell a tevékenységeket, hogy 
lekössük a fi gyelmüket.

Gyanakodva fogadják az új dolgokat 
az algyőiek. Ez a tapasztalata Leléné 
Erikának. De azt is megtanulta már, hogy 
egy-egy értékes program sikere az idő-
járástól és a napszak jó megválasztásától 
is függ. Szerinte az egy ernyő alatt dolgozó 
faluház, könyvtár és tájház jól kiegészíti 
egymást, mint „komplex művelődési in-
tézmény” számtalan lehetőséget nyújt a 
különböző típusú rendezvények szerve-
zésére. Új és látogatott programra példa-
ként említi a Bene-Kovács Zoltán igazgató 
ötlete nyomán megvalósuló algyői 
Sok-mindent-tudás Egyetemét, az ön-
művelés újszerű formáját. De a nyár 
további részében középpontba kerülő, 
vegyes, mert a kézművességtől a kirán-
duláson át a lovakkal való ismerkedésig 
sokféle változatos programot kínáló nyári 
táborokat is sikeres kezdeményezésnek 
véli.

– A hagyományos programokat, mint 
például az algyői Anna napi búcsút egyrészt 
új elemekkel, most például a tájházbeli 
„partyval” szeretnénk gazdagítani, más-
részt a színházterembeli műsort igyek-
szünk a lehető leginkább a népi hagyo-
mányokhoz közelíteni, hogy minél többen 
vonzónak találják – fogalmazza meg az 
egyik faluházbeli célt Leléné Erika, aki 
nem csak másoknak, saját családjának is 
szívesen szervez szabadidős elfoglaltságot. 
A nyár elején a Mátrában túráztak. Az 
algyői táborzárások után pedig néhány na-
pot a Balatonon töltenek.

P. I.   

A faluházas gyerektáborok között az egyik legnépszerűbb, immár negyedik éve, 
a lovastábor – LeleIstvánné Erika (középen) az idei táborozókkal
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Masszírozó tevékenységemet megkezdtem 
az Algyői Borbála fürdőben.

Sok szeretettel várom vendégeimet
- talp, egész test.

- olajos masszázs,
- celluit, narancsbőr,

-  thai masszázs
 

Kis Lászlóné ( Ildikó)
Bejelentkezés: 

a Borbála fürdő 517-520  telefonszámán, 
vagy a 06-70/350-0319 mobilon.

Belépő nincs.

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás

Algyői temetőben:
Telefonszám:  

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

Homlokzati és 
guruló állvány 

bérelhető. Homlokzati 
hőszigetelést vállalok. 

Az állványokról 
érdeklődhet, és 
a hőszigetelésre 

előjegyzést kérhet 

a 06-30/987-40-60-as 
telefonon.

A T.B.C. KFT. VÁLLALJA: 

Műanyag és fa nyílászárók 
(ablak, 10 ponton záródó biztonsági ajtó) 

cseréjét, 
lakások és házak teljes körű felújítását, víz-, 

gáz- és központifűtés szerelését. 

KUCSORA BENCE

Érdeklődni: 06-70/382-5458

 ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Pongrácz Tamás
Algyő, Korsó utca 34.

70 / 615-4359 vagy 267-117

REDŐNYÖK, RELUXÁK
Szalagfüggönyök,
harmonikaajtók,
napellenzők,
szúnyoghálók,
készítése, javítása.

Ingyenes felmérés és árajánlat készítés!

 

Ida virágüzlet 
Algyő, 

Vásárhelyi u. 21.
 

Várja kedves vásárlóit mindennap.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig.

Szombaton és vasárnap 8-tól 12 óráig.
Telefonszám: 267-297

A Nyílásmester Bt.  
és a Deák Delta Kft. vállalja 

műanyag és fa nyílászárók cseréjét, 
akár teljes lakásfelújítással is.

Ingyenes felmérés és tanácsadás: 

Kis Zoltán – telefonszáma: 06-30-6829-150,
Simon Zsolt – telefonszáma: 06-30-5307-509.

 

Megújult büfé, 
hangulatos terasz 

a Borbála fürdőben!

Sok szeretettel várjuk 
régi és új vendégeinket 
eredeti olasz kávéval, 

kávékülönlegességekkel, 
hűsítő italokkal, jégkrémmel!!

Barátságos árak, 
kellemes környezet –

 nem csak fürdőzőknek!

Nyitva tartás: 
minden nap ½ 10 –től  20 óráig 

– kivéve: szombaton  ½ 9-től  24 óráig.
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Házasság
Nagy Zsolt és Balogh  Edina (2008. 06.07.); Lévai Ferenc Zoltán 
és Tombácz Csilla Ilona (2008.06.14.) házasságot kötött.
Sok boldogságot!
 Születés
Megszületett: Greksa Róbet Gergely (2008.05.17.) – anya: Ku-
rucz Irma, apa: Greksa Zoltán; Nyilas Dániel (2008.05.26.) 

- anya: Olajos Zsuzsanna, apa: Nyilas Mihály; Böjti Maja 
(2008.06.12.) - anya: Boda Magdolna, apa: Böjti László.
 Gratulálunk!
 Halálozás
Tóth Edit 2008.05.27-én,  Bartus Jánosné született Gáli Piroska 
2008.06.06-án elhunyt. 
Béke poraikra!

Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Június 30-tól  július    4-ig: 12.30-tól 16.30  óráig.
Július    7-től  július  11-ig: 8-tól 12  óráig.
Július  14-től  július  18-ig: 12.30-tól 16.30  óráig.
Július  21-től  július  25-ig: 8-tól 12  óráig.
Július  28-tól  aug.      1-ig: 12.30-tól 16.30  óráig.

 
Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány

hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15 óra között
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00 óra között
 Péntek:  9.00–14.00 óra között
 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte-

tés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fogászati 
röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fog-

fehérítés, fogékszer  tömések minden fajtája  góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:
Hétfőn, szerdán: 12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken: 
  07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).

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

Igénybe vehető szolgáltatások:
* vérvétel minden héten * otthoni szakápolás * kezelések 

mini-fi zikoterápiás készülékkel otthonában vagy a 
rendelőben * fényterápiás kezelések * foglalkozás-egész-
ségügyi alkalmasság és hivatásos jogosítvány hosszabbí-

tásának megszervezése.

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

Július      1–  4. között  7.30-tól  12 óráig.
Július      7 –11. között  12.30-tól 16.30 óráig.
Július    14 –18. között 7.30-tól  12 óráig.
Július    21 –25. között  12.30-tól  16.30 óráig.
Július    28 –aug. 1. között 7.30-tól 12 óráig.
Aug.     4 –8. között 12.30-tól 16.30 óráig. 

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756. Telefon: 268-038.

Nyári összevont rendelés június 30-tól  augusztus 29-ig.
 
Hétfő: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
Kedd: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
Szerda: 10-től 12-ig (Vadas Márton) 12-től 14 -ig Algyő.
Csütörtök: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12-ig Algyő.
 Tanácsadás:   12-től 14-ig Algyő.
Péntek: 7.30-tól 9.30-ig (Vadas Márton) 10-től 12.00-ig Algyő.
 
Elérhetőségek 12–16 óra között: 
  30/963-3756 Dr. Molnár Mária.
                             30/212-8495 Dr. Elek Ágnes
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: 15–19 óráig.

Telefon: 20/965-0997

Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
 Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak
 Esztétikus, kozmetikai fehér tömések
 Fogtömések minden fajtája
 Fogpótlások  egyéni igényekhez igazítva
 Ultrahangos fogkő-eltávolítás
 Fogfehérítés, fogpolírozás
 Fogékszerek felrakása garanciaidővel
 Lézeres nyálkahártya kezelések
 Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

 
MOL, ORP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42.   Telefon: 267-261

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra között; 

szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: 

a 06-20/981-35-75 telefonszám.

Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fi zetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. 

Telefon: 474-374. Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.
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Szent Iván napján

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.algyofaluhaz.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-Kovács Zoltán

Tudni illik, hogy mi illik 

A természetjárás etikettje
A védett területek a természet múzeu-

mai. A nemzeti parkok, természetvédelmi 
területek, tájvédelmi körzetek elődleges 
rendeltetése a természeti értékek vé-
delme. Tervezzen gondosan! A védett 
területekre tervezett kirándulásainkat 
gondosan tervezzük meg! Vegyük fi gy-
elembe az időjárást, a terepviszonyokat, 
az út hosszát. Ne feledkezzen meg a 
magánterületekről! 

A védett területeknek vannak fokozot-
tan védett részei is, amire tábla fi gyel-
mezteti az arra járókat. Ezek a területek 
kiemelt természeti értékeket őriznek, ezért 
belépni csak a nemzeti park írásos engedé-
lyével, szakvezetővel lehet! Ne rongáljuk 
a turistajelzéseket, az információs táb-
lákat, a padokat, pihenőhelyeket. Ezek 
a kirándulók tájékozódását, kényelmét 
szolgálják. 

Közlekedési szabályok:
Csak a kijelölt, már meglevő utakat 

használjuk! A védett területeken a turista 
utak, tanösvények a kirándulók érdekében 
lettek kijelölve. 

A gyalogosok lába nyoma, a lovak 
patái, a kerékpárok kerekei újabb ösvé-

nyeket alakíthatnak ki. Felszaggatják a 
növénytakarót, ami elősegíti a gyomnövé-
nyek terjedését. A gyepeken sok földön 
fészkelő madár, talajlakó állat biztonságát 
is veszélyeztethetjük!

Eszünk, iszunk, pihenünk! 
Kirándulásainkra vigyünk magunkkal 

könnyen emészthető, magas energiatar-
talmú ételt, kellő mennyiségű folyadékot. 
A legjobb a víz, mert ezzel mosakodni is 
tudunk, ha szükséges. 

A túrák során elfogyasztott ételek, 
italok csomagolóanyagait soha ne dob-
juk el! Az eldobott papír, vagy műanyag 
hulladék esztétikailag nem szép, lassan, 
vagy egyáltalán nem bomlik le, szennyezi 
a környezetet, veszélyt jelenthet az álla-
toknak is!

A túra során keletkezett hulladékot 
vigyük magunkkal, és a kijelölt hul-
ladékgyűjtőbe dobjuk ki a túra végén! 
Vigyázzunk arra, hogy csak olyan bo-
gyókat, erdei gyümölcsöt kóstoljunk 
meg, amit ismerünk! Vigyünk magunkkal 
növény- és állathatározót!

Óvatosan a tűzzel!
Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken 

lehet! Csak akkora tüzet rakjunk, amek-
kora feltétlenül szükséges. A tűzrakáshoz 
lehullott, száraz ágakat gyűjtsünk, mielőtt 
elhagyjuk a tűzrakó helyet, győződjünk 
meg arról, hogy teljesen eloltottuk a tüzet. 
Tűzgyújtáskor mindig vegyük fi gyelembe 
a tűzgyújtás szabályait! Ne használjunk 
nyílt lángot, ne rakjunk tüzet, ha erre ti-
lalom van! Nagy szárazság esetén, erős 
szélben soha ne gyújtsunk tüzet!

Emlékek otthonra is…
Kirándulásainkon ne szedjünk virágo-

kat, ne gyűjtsünk állatokat! 
Azzal, hogy a legszebb példányokat 

leszedjük, egy-egy faj genetikai lerom-
lását idézhetjük elő. Ráadásul sok vad-
virág mérgező, bőrkiütést, vagy más kel-
lemetlenséget okozhat!

Szakítás helyett kattintsunk! 
A fénykép őrzi a pillanatot! A legjobb, 

ha a kiránduláson szerzett élményeinket 
fényképeken örökítjük meg. Fotóinkat 
úgy készítsük el, hogy minél kevésbé za-
varjuk a természetet. 

 A www.zoldut.itthon.hu internetes ol-
dal alapján szerkesztette: 

Bereczné Lázár Nóra

Vendéget fogadtak 
a tollforgatók

Június 13-án az Algyői Tollforgatók Köre 
vendége a hódmezővásárhelyi Kárász József 
Alapítvány Irodalmi Köre volt. A rendez-
vényt az algyői faluházban tartották meg. 
Bene-Kovács Zoltán igazgató bemutatta a 
házat a vendégeknek, és beszélt a faluház 
tevékenységéről. Ezt követően Árnyas Ró-
zsa lepte meg a résztvevőket egy saját verssel, 
hiszen Rózsa nem tagja a körnek. (Kár, mert 
jó verseket ír – mint kiderült.) A vásárhe-
lyi és algyői tollforgatók köszöntő verseket 
írtak az alkalomra. A „tiszteletkörök” után 
a vásárhelyiek műsora következett, majd 
megbeszélték az őszi, közös programokat, 
terveket. A műsor után kötetlen beszélge-
tés és vendéglátás következett. A fi nom 
tiszai sült hal, rántott hús (melyet az algyői 
nyugdíjasok sütöttek ki – köszönet érte!), 
és algyői tollforgatók által sütött sütemé-
nyek, Oláh Ernő fi nom meggypálinkája és 
„meggylelke” (likörbor) csak fokozta az 
amúgyis kedves, barátságos hangulatot.

Hosszas és nehéz búcsúzkodás után, 
szép és pihentető nyarat kívánva váltak el 
egymástól – reménykedve az őszi folytatás-
ban.

Az év legrövidebb éjsza-
káját, Szent Iván napját idén 
is megünnepelték az algyői 
tájházban. A különleges al-
kalomból június 21-én kü-
lönleges programokat kínált 
a tájház. Az új kézműves 
műhely, a népszerű deszki 
Letyepetye néptánccsoport 
mellett föllépett a Barboncás 
Társulat: a Fekete kisasszony 
című előadásukat mutatták 
be. Igazi különlegességnek 
számított az erdélyi népzenei 
együttes, a Fabatka produk-
ciója, Sántai Klára jósdája, 
az Algyői Hagyományőrző 
Együttes Asszonykórusának 
bemutatkozása (az Algyői 
Hagyományőrző Citeraze-
nekar kíséretével). Lobogott 
a tűz: élő zenével „idézték 
meg” őseink szellemeit, 
de meséket is hallgathat-
tak az érdeklődők a honfo-
glalás korából a sasíjászok 
előadásában. Tűzugrás, kö-
zös éneklés zárta a varázsla-
tos napot.
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Pénzre van szüksége?
 Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolással, 

ingatlan fedezettel.

- Szabad felhasználású hitelek,
- meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,

- lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás „szocpol.” igény-
bevételével

- adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig teljes körű 
ügyintézéssel, közvetítési díj nélkül.

További információért forduljon hozzám bizalommal:
Kőművesné Elekes Valéria, telefonszám:  06-20-9384-102.

Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély 
János, Harcsás Gizella, Honti Katalin, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, 

Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu

Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: GOLD PRESS Nyomda

 Júliusi vásárnaptár
  7. (hétfő)   9-től 13 óráig – Vegyes iparcikk vásár.
14. (hétfő)   9-től 12 óráig – Ruha-, vegyes aprócikk vásár.
15. (kedd)   9-től 12 óráig – Zsáner Divat.
23. (szerda) 8-tól 11 óráig – Vegyes aprócikk vásár.

A Folkhíd Pécsett indult és Temesváron folytatódó programso-
rozatának középső állomása: Algyő volt. A hatnapos fesztiválon 
német, fi nn, török, román, Costa Rica-i és magyar táncegyüt-
tesek vettek részt, mintegy hatszáz külföldi és hazai fellépővel. 
Algyőn június 26-án tapsolhatott a közönség – többek között – a 
Grupului Mestizzo (Costa Rica) csoport táncosainak.   

Júliusi és augusztus eleji rendezvénynaptár
JÚLIUS 7–11.: Tábor II.
JÚLIUS 8. (kedd) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluházban 

(Bereczné Lázár Nóra).
JÚLIUS 9. (szerda) 13-tól 15 óráig: a Településtisztasági Kft. 

fogadóórája a faluház földszinti kistermében (Csókási Ágnes 
számlázási előadó).

JÚLIUS 9. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői 
Csoportjának taggyűlése a faluházban (Kapota Mihály).

JÚLIUS 14–18.: TÁBOR III.
JÚLIUS 18. (péntek) 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti Körének 

taggyűlése a faluház kistermében (Karsai László).
JÚLIUS 22. (kedd) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluházban 

(Bereczné Lázár Nóra).
JÚLIUS 23. (szerda) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluházban 

(Bereczné Lázár Nóra)
JÚLIUS 26. (szombat) 17 óra: Kézműves Műhely a Tájházban 

(Szőkéné Bera Szilvia és Bereczné Lázár Nóra).
JÚLIUS 26–27. (szombat-vasárnap): Anna-napi búcsú.
AUGUSZTUS 7. (csütörtök), 18 óra: az Algyői Művészkör 

taggyűlése a Faluház földszinti kistermében (Gálné Nagy 
Ildikó)

Folkhíd fesztivál

Algyői Sok-mindent-tudás Egyeteme

Ősszel folytatódik az önképzés 
Két szemeszter, azaz egy teljes „tanév” után akár meg is von-

hatnánk a Sok-mindent-tudás Egyeteme mérlegét. Megtehetné-
nk, de fölösleges szószaporítás lenne. Elég, hogy az előadásokat 
átlagosan mintegy 20 főnyi közönség hallgatta végig. Előfordult, 
hogy ennél kevesebben ültek az emeleti klubteremben, azon-
ban az sem volt ritka, hogy akár kétszer annyian fi gyeltünk az 
előadóra. Mindebből arra a következtetésre jutottunk, hogy 
érdemes folytatni a kezdeményezést, tehát: ősztől indul a 3. 
szemeszter! (INFO: Bene-Kovács Zoltán: 62/517-172, tesztek, 
bővebb információ: www.algyofaluhaz.hu)
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Művészeti oktatás Algyőn

Algyő Nagyközség Önkormányzata az általános iskolában, a kistérségi társulás keretein belül 
művészeti iskolát kíván működtetni megfelelő számú jelentkezés esetén, 

a 2008-2009-es tanévtől kezdődően, 6-tól 18 éves korig.

A választható művészeti szakok a következők:
1. Zeneművészet: fúvós hangszer kategória;

2. Táncművészet: néptánc kategória;
3. Képző- és iparművészet: fotó-videó kategória;

4. Színművészet-bábművészet;
5. Egyéb kategória igény szerint.

Az oktatás tandíjhoz kötött.

Megfelelő számú jelentkezés esetén az önkormányzat a tandíjhoz támogatást adhat.
Jelentkezni a mellékelt Igényfelmérő lapon lehet –  július 13-ig. 

Az Igényfelmérő lapokat Torma Tibornénál (Sövény utca 33. szám alatt) lehet leadni.
Algyő Nagyközség Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Torma Tiborné
önkormányzati képviselő 

 

Igényfelmérő lap
 
 

………………………………..................................... (név),……. osztályos, az ............……………………

………………………...................................... iskola tanulója, ............…………………………… (lakcím)

.......... szül. év……... hó …... nap, gyermekem részére a 2008/2009-es tanévben a következő művészeti ágat 

választom. (A választott művészeti ágat kérjük bekarikázni!)

1.     fúvós hangszer

2.     néptánc

3.     fotó-videó

4.     színművészet-bábművészet

5.     egyéb………………………………….
 
 
Algyő, 2008. július ……

  
                                                    …………………………………..

                                                         szülő

                                                    
     …………………………………

                                                                   lakcím
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Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház,
 valamint az Algyői Tollforgatók Köre 

téma- és műfaji megkötés nélkül
irodalmi pályázatot hirdet 

14 év alatti, és 14 év feletti kategóriákban.

A prózai művek terjedelme maximum 5 gépelt oldal legyen,
12-es betűmérettel és 1,5-es sortávolsággal készüljenek.

Versből 1 pályázó legfeljebb 3 alkotással pályázhat.
Beadási határidő: szeptember 15.

 
Ünnepélyes eredményhirdetés Algyő Napján

Az értékelést szakmai zsűri végzi: 
Bene Zoltán író, Kátó Sándor író, rendező, Újszászi Ilona újságíró.

Díjazás: 
 

14 év feletti kategória I. díj 10.000,- Ft (utalvány)
 II. díj 8.000,- Ft (utalvány)
 III. díj 5.000,- Ft (utalvány)

14 év alatti kategória I. díj 5.000,- Ft (utalvány)
 II. díj 4.000,- Ft (utalvány)
 III. díj 3.000,- Ft (utalvány)

A győztes pályázati műveket megjelentetjük Algyő honlapján, 
és az Algyői Hírmondó hasábjain.

Pedikűr, manikűr, műköröm 
Algyőn, a Borbála fürdőben.

           Kedd, csütörök:       16 órától   19 óráig;
           Szombat, vasárnap:    9 órától   13 óráig.
      

Sok szeretettel várom vendégeimet!
      

Bejelentkezés: 
a Borbála fürdő 517-520 telefonszámán, 

vagy 14 óra után a 06/30/645-1913 mobilon.
      

Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével 
szombatonként 18 órától 

Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium 
éttermében.

Zenész: Sándor Csaba

Asztalfoglalás telefonon: a 268-078, 
illetve a 06-20/335-5479 számon.

BANKSZÁMLA

AZ ORSZÁG LEGJOBB SZÁMLÁJA!

Magánszámla  5% kamat
Vállalkozói számla  2,75% kamat

Vállalkozói betétszámla  5% kamat

HITEL
EGYSZERŰ – GYORS – EMBERI

Érdeklődni: Martonosiné Matkó Erika
30/496-2560


