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Kedves Olvasónk!
A szerkesztőbizottság tagjának, Bereczné Lázár Nórának 
alkotásaival kíván kellemes húsvéti ünnepeket Önnek az 
Algyői Hírmondó szerkesztősége!

Képeslap – a válságról
„Lehetőség? Számomra NINCS!” Ezt írja jó nagynénénk sms-

üzenetében. A téma? Mi is lehetne más, kedves húgom, mint a vál-
ság?! Mert hogy manapság mindenki erről beszél. A közgazdasági 
szakkifejezés beemelődött a mindennapi szóhasználatba. Még a csalá-
di beszélgetésekben is előbb-utóbb e témához kanyarodunk. Például, 
ha csak gyors sms-sel azt tudakoljuk: Hogy vagytok? A rövid válasz 
letaglózó: bepillantást enged a szeretett rokon válság miatti válságos 
helyzetébe…    

Szinte hallani, ahogy kattognak-dolgoznak az agya fogaskerekei: 
eddig mindig, minden nehéz helyzetet megoldott. Most is bízik abban, 
hogy képes hajánál fogva kirántani önmagát és így a családját abból a 
gödörből, amibe az eddigi világot romba döntő és fenekestől felforgató 
pénzügyi válság lökte. Agyal, olvas, beszélget – fáradhatatlanul. Így, 
úgy és amúgy is kutatja azt a gondolatfoszlányt, amit megragadhat, 
mint egy biztos pontot, fordulatot hozva az életében. Az internetes vi-
lághálóra is föllép. A válasz reményében beírja a kereső ablakocskájá-
ba: „v” – s azonnal továbblépési lehetőségként kínálkozik a vodafone 
(57 millió 500 ezer találattal), aztán a valuta (29 millió 200 ezer) és a 
volán (6 millió 650 ezer további információval). Elgondolkodik, mit is 
sugallhat a mobiltelefonra, a forinton kívüli pénznemekre és a vezetés-
re való utalás. Talán a globális válságot kiváltó globalizációra? Foly-
tatja a keresést és az asszociálást. Ahogy a következő betűt is beüti, a 
„vá” szótöredékre az internetes világháló továbblépési lehetőségként 
kínálja: a Vác, majd a vámpír és a válás irányt. Nyugtázza magában: 
a közeljövőben átutazik Vácon, amikor húga legkisebb fiának ballagá-
sa is okot ad a családi összejövetelre – márpedig rájuk mindenben és 
mindenkor számíthat. Igen. a sikeresek vámpírkönyvek: már nemcsak 
a kamasz fia, hanem egyetemista lánya kedvenc olvasmányai is – talán 
bestsellert kéne írni? S valóban: válnia kell – leválni az eddigi mélybe-
húzó gondolatokról. Reménysugarat látva újabb betűt ragaszt az eddi-
giekhez: „vál” – s már elé is türemkedik a mumussá lett szó: válság (4 
millió 500 ezer változatban), de második helyen az erre kontrázó vál-
lalkozás (3 millió 690 ezer lehetőséggel) és a választás (3 millió 500 
ezer szófordulatban) is. Itt megáll. Magát is biztatva kapcsolja össze a 
három szót egy mondattá. „A válságról épp eleget hallani, okosan ne 
ezzel foglalkozzunk, hanem nézzünk előre, mert van választásunk – a 
vállalkozás.” Szép. De innen hogyan tovább? 

„Fejlesztés és innováció – ez a válság kulcsa.” A mondatot moso-
gatás közben csípte el a mindentudó „szakértő” okosságai közül. Szól 
a rádió, csobog a szöveg – a konyhai robot idejét így hasznosítja. „Az 
innováció folyamat, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, 
vagyis az alkotóerő, az új ötlet, az elképzelés, amely alapja a fejlesz-
tésnek…” Magának úgy fordítja le: ha a meglévő dolgokat másképp 
rakjuk össze és használjuk, az már innováció. Arra a következtetésre 
jut: a válság megmutatja, hogy fejlődés az is, ha fenntartjuk az elért 
szintet, vagyis nem szükséges folyton meredeken egekbe törően vagy 
spirálisan emelkedve növekedni és növekedni. Sőt: épp ez az állan-
dó növekedési vágy az, ami válságba sodorta a világot. Halk, illetve 
agyonhallgatott volt azok szava, akik a fenntartható fejlődésről beszél-
tek. Ők a zöldek…

A zöldek megmoccantak. Csatlakozókat várnak. Algyőn példá-
ul regionális diákparlamentet tartottak. Itt, a Tisza tiszta természeti 
kincseinek és a föld mélyének égő aranya érintkezési pontján virágzó 
faluban fogadták meg a zöld parlamenterek: „óvom és védem a régió 
és a településem értékeit. Tisztelem és becsülöm természeti és épített 
környezetünket. Felelős vagyok tetteimért, vállalom cselekedeteim kö-
vetkezményeit. Igyekszem minél több ismeretet szerezni, és úgy élni, 
hogy példát mutassak a környezetemben élőknek.” Ebben az esküben, 
kedves húgom, benne foglaltatik a lehetőség. Mert az mindannyiunk 
számára VAN!

Ölel nővéred:
Ágnes 

Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg Ő véd engem, nem ér semmi bánat. 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyájuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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Algyő legidősebb asszonya 
Szép Mariska

- El sem hiszem, hogy 100 éves lettem – fogadja a gratulációt 
a Csángó utcában élő Marika néni. A mosolygósan jó kedélyű 
Bús Istvánné, Pataki Mária Algyő legidősebb asszonya. Márci-
usi születésnapján nem csak lánya, unokái, dédunokái, és első 
ükunokája, a 3 éves Kámea köszöntötte, hanem a nagyközség 
önkormányzata nevében dr. Piri József polgármester is. – A ha-
talmas virágcsokortól alig férek a szobában – tessékel moso-
lyogva csinos házikójába Marika néni. 

Azt mesélte: a március 24-i születésnapján őt ünneplőket áll-
va fogadta. A családon kívül ott megjelent községi elöljárókat 
kérdésekkel ostromolta, mert tudni akarta, ki kicsoda. A szokvá-
nyos kérdésre, vagyis hogy mi is a hosszú élet titka, Marika néni 
hímezett-hámozott, végül súgva monda: ’44 óta nem nyüstölte 
férfi… Meg nem is trinkelt soha… Némi kuncogás, derültség 
után komollyá vált azok arca, akik meghallgatták Mariska néni 
élettörténetét.

- A nagy háborúban veszett oda az uram, nem jött haza az 
orosz hadifogságból, 1944 óta vagyok egyedül, én neveltem föl, 
öltöztettem a két lányomat – néz a múltba Mariska néni. – Igaz, 
az apósomék sokat segítettek. Megbecsültek, mert kitartottam 
az uram mellett özvegyen is… 

Szép Mariska néven ismeri sok algyői Bús Istvánnét. Nem 
csak édesanyja családneve miatt, hanem mert szemrevaló lány-
nak tartották.
- Tanyán laktunk, négy fiú testvér mellett egyetlen lányként 

jó dolgom volt. Gyalog jártam a városba – szolgálólánynak. 
Szépen öltöztetetett az anyám, de a párválasztásba is bele akart 
szólni – Janit ajánlgatta. A bálban sokan rám vetették a szemü-
ket, de nekem csak Pista kellett, hiába akart az anyám mást rám 
erőltetni… Húsz éves múltam, amikor 1930-ban férjhez men-
tem. Jó ember volt az uram, nagy szerelemben éltünk… – me-
séli Mariska néni. – Pedig nem volt könnyű az életünk. Magunk 
építettük ezt a kicsi házat. Megszületett a két lányunk, de jött 
a háború, az uramat is elvitték katonának. Nem tudom, mi lett 
vele, katonatársa, Pataki Balázs se látta, csak hallotta, hogy az 
oroszok lelőtték. Amikor kiderült, hiába várom vissza, ott dol-
goztam, ahol munkát találtam: a földeken, aztán három-négy 
köcsög tejet litereztem szét a városban, de bejárónő is voltam. 
Amikor a lányok 18 éves koruk után férjhez mentek, dolgoz-
tam, de már utazgattam is. Jugoszláviától a Szovjetunióig sok 
fele jártam. 
- Mi a titka, hogy ilyen szép kort éljen meg az emberlánya? – is-

métli elgondolkodva a szakállas kérdést Marika néni. – Nemigen 
tudnám megmondani. Az biztos: az anyám 100 éves korában 
halt meg, akkor már nálam lakott, én gondoztam. Úgy emlék-
szem, a nagyanyám is túljutott a kilencvenen. Pedig mennyit 
dolgoztak ők is – a tanya körül ott volt a jószág, a liba, a tehén, 
meg a föld … Igaz, én is máig magam rendezem magamat, ha 
kell, főzök, takarítok. Bár az utóbbi időben sokat segít a lányom 
és az unokám is. De mindig is sokat dolgoztam  – mondja bú-
csúzóul. Talán ez, a munka a hosszú élet titka.

P.I.

Együtt az erdővédelemért 
és az álrendőrök ellen!

Az elmúlt hónapokban Csongrád megyében a rendőrség – az érin-
tett társszervekkel együttműködve – figyelmének középpontjában 
állt az idény jellegű illegális falopások és fakitermelések megelő-
zése, felderítése. Ugyanis több erdős területről is jelentős értékű fát 
tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. Ezen ügyek nyomozása több-
ségében eredményre vezetett: 9 esetben 15 bűnelkövetőt hallgatott ki 
gyanúsítottként a rendőrség. Az adatokból megállapítható az is, hogy 
az elmúlt évekhez képest nem emelkedett az ilyen jellegű bűncselek-
mények száma. Az illegális fakitermelés – azon túl, hogy büntetőjo-
gi szankciót von maga után – egyéb károkat is okoz, hisz jelentős 
környezetkárosítás keletkezik, miáltal felborulhat a terület ökológiai 
egyensúlya.  

*
Időről-időre bekövetkeznek olyan bűncselekmények, amelyben a 

tettesek magukat hivatalos vagy közfeladatot ellátó személynek adják 
ki: valamilyen szolgáltató vállalat alkalmazottjának, esetleg rendőr-
nek. 

Az álrendőröket leggyakrabban a készpénz megszerzése motiválja. 
Fenyegetik, visszatartják az autóst (a kiszemelt áldozatot) valamilyen 
ürüggyel mindaddig, amíg a kért összeget át nem adja. 

A legfontosabb, amit tudni kell, hogy a rendőr soha nem vehet át 
készpénzt! Ha a szabálysértés miatt a helyszínen bírságol, postai be-
fizetési utalványt kell adnia, ha viszont feljelentést tesz, az illetékes 
rendőrhatóság folytatja le a szabálysértési eljárást, amelynek végén 
határozatot hoz. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a valódi 
rendőrt intézkedése során az egyenruhája és az azonosító jelvénye, 
polgári ruhában a szolgálati igazolványa és jelvénye igazolja! A va-
lódi rendőrigazolványon látható a tulajdonos arcképe, neve, és rend-
fokozata.

A hozzá tartozó azonosító jelvény alsó részén  a POLICE felirat 
helyett egy ötjegyű AZONOSÍTÓ SZÁM szerepel látható a mellékelt 

fotóni is.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében ha-

sonló esetekben győződjenek meg arról, hogy 
a velük szemben intézkedő személy valóban 
rendőr-e! Az állampolgároknak az intézkedést 
követően, vagy azt megelőzően joguk van felje-
gyezni a rendőr nevét, rendfokozatát, szolgálati 
helyét, illetve jelvényének számát.

Amennyiben kétsége merülne fel az intézke-
dő személyazonosságával kapcsolat-
ban, hívja a 107 vagy a 112-es segély-
vonalat!

M. Toronykőy Márta r. őrnagy, 
a Csongrád Megyei Rendőr-fő-

kapitányság bűnmegelőzési Osztály 
vezetője,

Segítség az algyői vállalkozóknak
Az algyői önkormányzat célja, hogy segítse a település vállalkozá-

sait a pályázati források felkutatásában, a lehetőségek kiaknázásában. 
Ennek érdekében minden hétfőn fogadóórát tart az aktuális pályáza-
tokkal kapcsolatos információkról és általános pályázati kérdésekről. 
A fogadóóra időpontja hétfőnként 14.00-től 15.30-ig, helyszíne a pol-
gármesteri hivatal. 

Bővebb információ: 62/517-517/124-es mellék, 
        juhasz.palyazat@algyo.hu.

Egyházi hírcsokor
A húsvéti szent három nap katolikus liturgiája az algyői római kato-
likus templomunkban:
Virágvasárnap: barkaszentelés és passió 8.30 órától.
Nagycsürtörtök: az utolsó vacsora miséje 17.00 órától.
Nagypéntek: 16.00 órától keresztút, majd 17.00 órától János pas-
sió, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás.
Nagyszombat: 17.00 órától tűzszentelés, a húsvét örömének, ke-
resztségi fogadalom megújítása, igeliturgia.
Húsvét vasárnap: 8.30 órától ünnepi szentmise körmenettel.
Húsvét hétfő: 8.30 órától szentmise. 

*
Református istentisztelet: minden hónap 4. vasárnapján (most ápri-
lis 26-án) délután 3 órakor a római katolikus templomban.

Algyő legidősebb asszonyát, a 100 éves Bús Istvánné, Pataki Máriát 
hatalmas virágcsokorral köszöntötte a polgármester, dr. Piri József is

Fotó: Bereczné Lázár Nóra
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Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban 

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyő, 
Kastélykert u. 40.) szerdánként 14-17 óra között fogadóórán 
várják a polgárokat az önkormányzat vezetői. 

Április 1., április  15., április  29. napján: dr. Piri József 
polgármester;

április 8. és április 22. napján: Molnárné Vida Zsuzsanna 
alpolgármester várja az érdeklődőket.

(További információ:a polgármesteri hivatal telefonszáma: 
62/517-517, email: ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu )

Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
Szeged I. Kerületi Főállatorvosa mint elsőfokú hatóság Algyő 
nagyközség közigazgatási területére április 4-től 24-ig ebzár-
latot és legeltetési tilalmat rendel el, mert április 4. és 9-e kö-
zött a rókák veszettségét megelőzendő repülőgépről szórják a 
csalétkekbe rejtett immunizáló szert. A csalétkek felszedésének 
elkerülése érdekében, az annak kiszórását követően két hétig az 
ebzárlatot és a legeltetési tilalmat fenn kell tartani!

Az ebzárlat tartama alatt: a tartás helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, 
hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt 
udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, 
ha azok onnan ki nem szökhetnek. A kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A vadászebek, 
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei rendeltetésszerű 
használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

A polgármesteri hivatal az ebzárlat idején szabadon talált ku-
tya és macska befogásáról, illetve állami kártalanítás mellőzésé-
vel a leöletéséről intézkedik.

Dr. Varga Ildikó jegyző

Algyő 
az I. Országos LEADER Expón 
A helyi, térségi közösségek összefogásának ösztönzésével 

a LEADER program lehetőséget biztosít a vidéki kulturális és 
turisztikai értékek bemutatására, megerősítésére. Algyő a Déli 
Napfény LEADER-közösség tagjaként lehetőséget kapott, hogy 
bemutathassa kulturális és turisztikai értékeit az országos szak-
kiállításon február 26. és március 1. között a  Budapesti Vásár-
központban. 

Az Utazás 2009. idegenforgalmi kiállítással egy időben meg-
tartott nemzetközi LEADER-seregszemlére több tízezer látogató 
érkezett külföldről, vidékről és a fővárosból. A több mint 200 
vidéki kiállító között a „gyevi standon” a nagyközséget bemu-
tató turisztikai kiadványokat, könyveket, képeslapokat találtak 
a vendégek, amelyeket az algyői alkotók kézműves termékei 
színesítettek. Az Expón óriási sikert arattak Gálné Nagy Ildikó 
népi iparművész alkotásai, Belovai Józsefné gyékény- és szal-
mamunkái, gyevi papucsa, Bereczné Lázár Nóra  hímes tojásai, 
Gonda Károlyné algyői fehér hímzett ünnepi függönye, Magyar 
Józsefné Naplemente című festménye, Oláh Ernőné fehér lyukas 
hímzése és Oláh Ernő fafaragásai. 

A négynapos kiállítás fővédnökei: Gráf József földművelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint Patras Panagiotis, az 
Európai LEADER-szövetség (ELARD) görög elnöke. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért és se-
gítségért Algyő Nagyközség Önkormányzatának, a Déli Napfény 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Máté Péternek és munkatársai-
nak, valamint a szervezőknek: Lengyelné Nellikének és Terhes 
Csaba projetmenedzsernek, az algyői intézményeknek, a kiállító 
kézműveseknek. 

B. L. N.

Üléseztek a képviselők
Közbeszerzés, közfoglalkoztatás, közhasznú tevékenység, közok-

tatási intézmények. Négy olyan téma, melynek szóhasználata is jelzi: 
a köz ügyeit, több mint húsz téma megvitatását tervezve ülésezett 
március 25-én Algyő önkormányzati testülete. A képviselők tanács-
kozását dr. Piri József polgármester irányította.

 Közbeszerzések és pályázatok
Közbeszerzés keretében – a törvény erejénél fogva – kell meg-

valósítani a 2008. évben megnyert pályázatok közül többet is. Így 
például a polgármesteri hivatalt érintő átfogó szervezet-fejlesztést, a 
Borbála Fürdő területén a strandkézilabda pálya kialakítását. Adhat-
nak ilyen feladatot a benyújtott, de még el nem bírált pályázatok is. 
Így például az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi utak fej-
lesztése, a Búvár utca burkolat-felújítása, a főtérre álmodott díszkút 
megvalósítása, a Bartók utcai és a Piac téri játszótér felújítása, vagy a 
falu ősi központjának három középülete (a községháza, a tájház és a 
Kastélykert utcán ezekkel átellenben  tervezett szolgáltatóház) hom-
lokzatának felújítása, illetve a szabadidőközpont 6 faházzal történő 
bővítése is. A közbeszerzési tervbe emelték a Szivárvány óvoda idén 
és önerőből megvalósuló fűtéskorszerűsítését is.

Az idei tervek között szerepel több, közbeszerzést is érintő pályá-
zat benyújtása. Az önkormányzat pályázati pénzt szeretne nyerni a 
belterületi szilárd burkolatú utak felújítására, a 16 tantermes általá-
nos iskola építésre, valamint az óvoda kapacitásának bővítésére.

 Út a munkához
Közfoglalkoztatási tervet kell készíteni Algyőn is – a szociális 

törvény szerint. Az ezzel kapcsolatos, egy évre szóló elképzeléseket 
március 11-én megvitatta a helyi szociálpolitikai kerekasztal is.  En-
nek alapján az összes, Algyő által nyilvántartott álláskeresőre kiter-
jesztik a munkalehetőség felajánlását. 

Az Út a munkához elnevezésű algyői program kiindulópontja, 
hogy a nagyközség 5274 fős lakosságának 64 százaléka aktív korú, 
s döntő része a belterületen él (a tanyai lakok száma: 295). Örven-
detes tendencia, hogy a 2002. decemberét jellemző 6,8 százalékos 
munkanélküliségi rátával (188 álláskeresővel) szemben 2008 de-
cemberében csak 3 százalék volt e mutató (115-en kerestek munkát). 
A számok mögé nézve azonban látható: az alacsony végzettségűek 
folyamatosan kikerülnek a munkaügyi regisztrációból, holott nekik 
lenne a legnagyobb szükségük a szervezett segítségnyújtásra.

A rendszeres szociális segélyre tavaly 51 algyői szorult, ám 64 
százalékuk 35-55 év közötti, vagyis aktív korú. Az érintettek közfog-
lalkoztatását nehezíti alacsony iskolai végzettségük, vagy az, hogy 
elavult szakmával rendelkeznek, illetve az alkoholizmus, a pszichi-
átriai betegség, vagy az, hogy a külterületről kellene munkába jár-
niuk.

A munkára képes, tartósan munkanélküli, és szociális segélyben 
részesülő 28 személyt a korábbinál fokozottabb mértékben bevon-
ják Algyőn a közfoglalkoztatásba, hogy munkával megszerezhető és 
rendszeres jövedelemhez juthassanak. Ennek érdekében készült el 
az e csoportba tartozók által a településen belül, például az önkor-
mányzati cégek és intézmények irányításával elvégezhető feladatok 
listája.  

A közcélú munka legalább 90 napon át, napi 6 órában végzett fel-
adatot jelent. Az ellenértékként adható munkabér nem lehet kevesebb 
a minimálbérnél, vagyis havi 71 ezer 500 forintnál.  

 Közhasznú tevékenység
Önkormányzati cég a Gyeviép Kht. A vele kötött közhasznú tevé-

kenység ellátására vonatkozó szerződést minden évben nagyító alá 
teszi az algyői önkormányzat. Közhasznú szolgáltatásnak minősül: 
a község köztisztasági feladatainak ellátása (például a hulladékudvar 
üzemeltetése, a téli síkosság-mentesítés, a buszmegállók takarítása), 
a közterületen végzett zöldterület gondozás (virágosítás, a parkok és 
a temető gondozása, az ároktisztítás, önkormányzati utak karbantar-
tása), illetve az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegí-
tése (például az edzőterem és a sportközpont üzemeltetése, a játszó-
tereken a játszószerek karbantartása).

Intézményeit, illetve az ottani közalkalmazottak munkáját is mi-
nősítette az önkormányzat. Ugyanis idén januártól e minősítéshez 
kötődik a vezetők illetményének esetleges kiegészítése.

Több új pályázati felhívásra is benyújtja elképzeléseit az önkor-
mányzat – döntöttek a képviselők. Így például tanösvény kialakítása, 
az ivóvíz minőségének javítása. Idei sport- és versenynaptárát elfo-
gadta a képviselő-testület. Hasonlóképpen a kulturális szakemberek 
továbbképzési tervét.

P. I.
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Falunapi találkozó
Ősgyeviek figyelem !

Az Ősgyeviek Baráti Köre (ÖBK) vezetősége ezúton értesíti a 
tagságát, hogy a falunapokhoz kapcsolódó tavaszi találkozót április 
25-én (szombaton) tartjuk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A közös ebéd 13 órakor kezdődik, megszokott helyünkön a nagy-
sátorban. A menü : filézett pontyhalászlé! Jelentkezni lehet a meg-
szokott módon: Pálföldi Mártonnénál (Algyő, Vadvirág u. 26.sz) A 
részvételi díj egységesen 1.000,- Ft/fő. (A befizetéseket kérjük a hét 
végére - szombat, vasárnap - korlátozni.) Családtagokat, alkalmi 
vendégeket is szívesen látunk. Elérhetőség telefonon: 62/268-477 
vagy 62/267-196
Üdvözlettel:

Karsai László ÖBK elnök

Védendő fogyasztók regisztrációja
Kedvezményeket ad a Démász Zrt. a szociálisan rászoruló és 

fogyatékkal élő ügyfeleknek a villamosenergiáról szóló törvény 
szerint.

 A kedvezmények igényléséhez nyilvántartásba kell vennünk 
érintett ügyfeleinket. Ehhez ki kell tölteni a Démász ügyfélszolgá-
lati irodáiban megtalálható, erre vonatkozó (illetve a www.demasz.
hu weboldalunkról letölthető) kérelmet, amelynek meghatározott 
részét a jogosultságot igazoló igazgatási szervezettel, továbbá (fo-
gyatékkal élő ügyfeleink esetében) a kezelőorvossal hitelesíttetni 
kell. 

Kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz, akik a helyi tarifával 
hívható D-vonalunkon (06/40/ 82-22-82) várják hívásaikat!

DÉMÁSZ Zrt.

Bóbita hírcsokor
Az intézmény teljes neve: Egyesített Szociális Intézmény Bóbi-

ta Bölcsőde. Címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 15. Telefonszáma: 
62/517-368.         *

A kisgyermekek bölcsődei ellátásának térítési díját április 7-én 
(kedden) 7.00-15.30 óra között fizethetik be a szülők.

*
A Bóbita Bölcsődébe a 2009/2010-es nevelési évre szabad he-

lyek száma a következő nevelési évre 9 hely. A beiratkozás időpont-
ja: április 15. (szerda) 8-tól 16 óráig. Helye: Bóbita Bölcsődében 
Gyömbér Kornélia szakmai vezetőnél. Információ: az 517-368-as 
telefonon. Mindenkit szeretettel várunk.

*
A bölcsődék napján, április 21-én (kedden) nyílt napot rende-

zünk a Bóbita Bölcsődében azon szülők részére, akik a későbbi-
ekben szeretnék igénybe venni a bölcsőde szolgáltatásait. Ezen a 
napon lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy betekintést 
nyerjenek a bölcsődei életbe, gondozásba. Bemutatjuk a bölcsőde 
épületét. 9.30-tól tájékoztatót hallhatnak a bölcsőde munkájáról. 
Amennyiben Ön, kedves szülő szeretne egy-egy gondozási tevé-
kenységet is megtekinteni (reggeliztetés, foglalkozás, ebédelte-
tés), kérjük, telefonon egyeztessen a bölcsőde szakmai vezetőjével 
Gyömbér Kornéliával az 517-368 számú telefonon. 

TALPMASSZÁZS OTTHON
Alapfokú tanfolyam indul az algyői tájházban április-

ban. Házaspároknak kedvezmény!

ERDŐN-MEZŐN EGÉSZSÉG
Alapfokú gyógynövény tanfolyam indul az algyői 
tájházban áprilisban. Házaspároknak kedvezmény!

Érdeklődni lehet:
Berek Ágota természetgyógyásznál Tel.:30/8718749; 

30/835 5130
Szőkéné  Bera Szilviánál a Tájházban Tel.:62/268-

220; 20/364 6625

Regionális zöld diákparlament 
ülésezett Algyőn

Fát is ültettek az ország első regionális zöld diákparlamentjének képviselői
 Fotó: Bereczné Lázár Nóra

Algyői Általános Iskola 2005 óta büszkélkedhet az „ökoiskola” 
címmel, sőt: 2007-től a Környezet- és Természetvédelmi Oktató-
központok Országos Szövetsége (KOKOSZ) oktatóközpontja. Így 
nem csoda, hogy az algyői iskola kezdeményezésére – az országban 
elsőként – ülésezett a regionális zöld diákparlament. Március utolsó 
szombatján 23 település tanulóifjúságának képviselői alakították meg 
a Dél-allföldi Regionális Zöld Diákparlamentet. 

- A Jászberényen 2007-ben összehívott zöld diákparlament az a 
magocska, mely kikelt és egyre növekszik – fogalmazott az algyői re-
gionális rendezvényen diákjai kíséretében megjelent öko-pedagógus, 
Gulyás Lászlóné. 

A Dél-alföldi Regionális Zöld Diákparlament megalakulásának je-
lentőségét az is mutatta, hogy az összejövetelen megjelent a környezet-
védelmi és vízügyi minisztérium képviselője ugyanúgy, mint a vízügyi 
igazgatóság és a környezetvédelmi felügyelőség képviselője, vagy a 
regionális esélyegyenlőségi szakértő is. Őket, valamint az ökoiskolák 
diákságának megjelent képviselőit, pedagógusait Molnárné Vida Zsu-
zsanna köszöntötte. A település természeti értékeinek felvillantása 
mellett hangsúlyozta a tavaly március 14-én alakult helyi zöld diák-
parlament működésének fontosságát. Kovács Lászlóné minisztériumi 
főtanácsos is üdvözölte az algyői ökoiskola nemes kezdeményezéseit. 
Majd Pintér Zsolt, a jászberényi zöld diákparlament elnöke ismertette 
saját zöld fórumuk megalakításának és működésének elveit – ezzel 
iránytűt is adva más településeknek.   

A felelős együttgondolkodás helyszíne lett az algyői faluház, ahol 
most a diákok fogalmazták meg a természeti és épített környezetük 
megőrzésére vonatkozó javaslataikat – összegzett Iván Zsuzsanna, az 
algyői iskola igazgatója. A fogadalmat tett zöld diákképviselők mun-
káját Kutasi Levente, az algyői iskola volt diákja, jelenleg egyetemi 
hallgató, az Algyői Zöld Diákparlament diákpolgármestere, a CSE-
METE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tagja vezette. A 
jegyzőkönyvet Koczka Ágnes iskolai könyvtáros vezette. E dokumen-
tum is rögzíti: kritikájukban keménynek, javaslataikban ötletesnek 
és megoldást keresőnek bizonyultak a regionális zöld diákparlament 
hozzászólói.

Az energiaválság – zöld diákszemmel. Így foglalható össze a 
program lényege. A diákok a felnőtteket bírálva mondtak véleményt 
az energiaválságot kiváltó és a mai gyerekek jövőjét fenyegető té-
nyezőkről. A problémafölvetést követő megoldási javaslatok között 
hallhattunk – többek között arról, hogy az energiatakarékos közösségi 
megoldásokat (például ilyen nyílászárók, az újrahasznosított papírból 
készített füzetek használatát, a napkollektorok beépítését, a termálvíz 
sokoldalú felhasználását) jobban kellene támogatnia a magyar állam-
nak. Logikusan érveltek amellett, hogy a települési kerékpárutakat ve-
zessék az iskolákig. Azt is bemutatták, miért lenne fontos a műanyag 
palackok visszaválthatósága, vagy a szelektív hulladékgyűjtés kiter-
jesztése.

Az algyői iskolások nem csupán a regionális rendezvény elején be-
mutatott, az ökoházat népszerűsítő jelenetükkel hívták föl magukra a 
figyelmet. Másokkal együtt színvonalas tablón mutatták be intézmé-
nyüket. Programjuk koronájaként a zöld diákképviselők Algyő főterén 
az év fája, a mézgás éger egy példányát ültették el – a jövőnek.

A zöld diákképviselők által elfogadott határozatot az Algyői Álta-
lános Iskola továbbítja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium-
nak, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetnek, Varga Attilának, az Alsó-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A zöld 
képviselők pedig eljuttatják a meghívott 25 település (Apátfalva, Baja, 
Bácsalmás, Békésszentandrás, Csanádpalota, Csárdaszállás, Csong-
rád, Dóc, Felsőlajos, Gyomaendrőd, Hódmezővásárhely, Kaszaper, 
Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kisszállás, Kistelek, Kunfehértó, 
Kunszentmiklós, Mórahalom, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföld-
vár, Szarvas, Szeged, Szentes, Tompa, Üllés) önkormányzatához.
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1% a Gyermekkornak
Kedves szülők!

Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-ával 
támogassák a Boldog Gyermekkor Alapít-
ványt!

A felajánlott összegből az óvoda fejlesztő 
eszközeit kívánjuk bővíteni.

Adószám: 18464881-1-06
Köszönettel:

Boldog Gyermekkor Alapítvány

Ovis sztárok a színpadon

Végre, felvirradt a nagy nap, melyre olyan sokat készültünk! 
A faluház épülete egy-kettőre kicsinek bizonyult a sok vendég 
számára. Kíváncsi szülők és rokonok vették birtokukba a faluház 
színháztermét, hogy láthassák gyermekeik előadását Az izgatott kis 
„sztárok” nyüzsögve, szipogva öltötték fel a szebbnél szebb ruhá-
kat, melyeket a szülők és az óvoda dolgozói közösen készítettek. 
Természetesen mi, felnőttek is izgultunk – legalább annyira, mint 
a gyerekek. Amikor az óvodavezető, Valika, köszöntötte a vendé-
geket, a lámpalázunk elmúlt. Minden ment, mint a karikacsapás! A 
sok gyakorlás meghozta a sikert a kis táncosok számára. A közön-
ség hangos füttyel és vastapssal jutalmazta a produkciókat. A finálé 
után a Boldog Gyermekkor Alapítvány Kuratóriumának elnöke és 
helyettese köszönetet mondott a gyerekeknek és az óvoda kollektí-
vájának a színvonalas műsorért. A megjelent vendégeknek szintén 
megköszönte a támogatást, hiszen belépőik árával hozzájárultak az 
alapítvány számláján gyűjtött összeg növeléséhez. 

A nagy sikert az is bizonyítja, hogy összesen 350 jegy kelt el 
(felnőtt és gyerek). Dr. Piri József polgármester úr 100.000 forint 
felajánlást tett az alapítvány számlájára a polgármesteri alapból. 
Köszönjük a polgármester úrnak a felajánlott összeget, a szülőknek 
a nagy érdeklődést. Ígérjük, hogy jövőre hasonló színvonalú műsor-
ral próbálunk kedveskedni a lelkes közönségnek! 

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek a fellépő ruhák elkészí-
tésében való segítségért. Bene-Kovács Zoltánnak a faluház vezető-
jének és az ott dolgozóknak. Olajos Györgynek, a mi Gyurinknak, a 
hangosítás színvonalas biztosításáért. .

 Bai Istvánné óvodapedagógus
*

A Margaréta csoportból Petrik Róbert (szülő)
alkalmi verse:

Újra Teddy Maci Kórház 
az óvodában!

Április 17-én (pénteken) újra rendelnek az orvostanhallgatók a 
gyermekekkel együtt a Szivárvány Óvodában.

Valósághű ,,díszletek” között gyógyíthatják, műthetik meg a gyere-
kek a kedvenc babájukat, plüssjátékukat a gyermekorvosok által felké-
szített orvostanhallgatók irányításával. Így játékos keretek között ismer-
kedhetnek meg az óvodások az orvosok gyógyító munkájával, az orvosi 
műszerekkel. A vizsgálat, játékossága mellett, megegyezik egy valódi 
orvosi vizsgálattal: szülők kikérdezése, a beteg megtekintése, tapintása, 
kopogtatás, hallgatózás, játék- röntgen, ultrahang.

A ,,váróteremben” sem telik haszontalanul az idő, játékos módon, 
meseszerű keretbe foglalva a gyermekek megtapasztalhatják a helyes 
fogmosás fortélyait. Higiéniáról és az egészséges táplálkozásról kirakók 
és modellek segítségével szerezhetnek ismereteket.

 A március 15-i ünnepen
Mézeskalács huszárok, kokárdák 

A Szivárvány óvoda Süni csoportjában március 15-ét, alkalomhoz 
illő, mézeskalácsból készült mézeskalács-huszár, kokárda, kokárdás 
szívecske sütésével ünnepeltük.

A szabadságharcra emlékezve várat építettünk zászlóval, s gyönyörű 
rajzok is készültek. A Süni csoportból minden kisgyerek mézeskalács-
ból készült kokárdát vihetett haza, a „huszárt a lóval” kalácsot pedig 
utólag nagy élvezettel elfogyasztottuk.  

*
Alkalomhoz illő öltözetben, a gyermekek által készített eszközökkel 

emlékeztünk meg március szép ünnepéről, március 15-ről.
Az ünnepet megelőző hét az érzelmi ráhangolódással, előkészítéssel 

indult. Beszélgettünk a huszárokról a könyvtárból kölcsönzött könyvek 
nézegetésekor. Nemzeti színű zászlókat, kokárdákat, csákókat, távcsö-
vet, dekorációt készítettünk. Nagy siker volt az újságpapírból hajtoga-
tott kard közös elkészítése. A térképen megkerestük a csatába induló 
huszárok útvonalát, megismerkedtünk Kossuth Lajos és Petőfi Sándor 
arcképével. Ünnepségünk Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének 
első és második versszakának szavalásával kezdődött, majd Kossuth 
nóták éneklésével  kezdetét vette a toborzás. A kislányok dallal búcsúz-
tatták a csatába induló legényeket, majd versekkel, dalokkal, huszáros 
játékokkal igyekeztünk betekinteni a vitézi életbe. A karddal vívott csa-
tajelenetbe bekapcsolódott a csoportba látogató Bereczné Lázár Nóra 
oktatási szakreferens, az óvodavezető Valika néni, és helyettese, Évike 
néni is. Végül a Himnusz meghallgatásával fejeztük ki tiszteletünket a 
hősök előtt.

Ezen a napon egy kicsit a gyermekek és óvó nénik szíve is ünnep-
lőbe öltözött.

Óvónők

Gergely-járás
Március 12.: Gergely napja. Ez alkalomból a Süni csoportosokkal rövid 
iskolába hívogató játékkal készültünk, mellyel a Gesztenye csoportos 
pajtásainkat köszöntöttük. Hagyományokhoz hűen a gyermekek Szent 
Gergely vitézeinek öltöztek. Ruházatukat maguk készítette nemzeti szí-
nű szalagokkal díszített katonacsákó és fakard jellemezte. Műsorunk-
ban szerepelt Gergely napi köszöntő ének, és K. László Szilvia Gergely 
járás című verse. Adományként almát kaptunk, melyet jó ízűen elro-
pogtattunk. 

Sándorné Vasvári Katalin

Beiratkozás az algyői 
Szivárvány Óvodába

Az algyői Szivárvány Óvodába a 2009/2010-es nevelési évre történő 
beiratkozás ideje: április 27. (hétfő) és április 28. (kedd) 8-17 óra.
Az óvodai beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: a gyer-
mek születés anyakönyvi kivonata, az óvodaérettségről szóló orvosi 
igazolás, a szülő személyi igazolványa, valamint a gyermek oltási kis-
könyve. 
Bővebb információ kérhető a Szivárvány Óvodában a 62/517-194 te-
lefonszámon.

Dr. Varga Ildikó jegyző, 
Szivárvány Óvoda

Voltak ott százak, de lehet, hogy ezrek,
Minden fellépőt vastapssal köszöntöttek.
Boldogság áradt minden egyes arcról,
Színvonalas volt az összes műsor.

A finálénál remegtek a lábak,
Óvónők s gyermekek örömtáncot jártak.
Örömünnep volt ez a javából,
Reméljük ÖRÖMÜNK jövőre is táncol!

Felvirradt a nagy nap  
Az ovis Sztárok újra együtt vannak.
Reggel megszállták a faluházat
Hetek óta csak ezért próbáltak

Sok szülő a kezdést várta,
Nézőtéren hatalmas a lárma.
S mikor végre felgyúltak a fények,
Gyermekeikkel együtt lélegeztek.



  2009.  áprilisi Hírmondó6 Oktatás

1 %-ot a diákoknak!
Eljött az adóbevallások ideje. Idén 

is lehetőség nyílik mindenkinek adója 
1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy 
érzi, szeretné iskolánk alapítványának 
és ezen belül tanulóink helyzetének 
jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a 
következőket adja meg:   

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

Az 1% felajánlása nem kerül sem-
mibe, nem képez pluszkiadást, de na-

gyon sokat segíthet az alapítvány munkájában! Köszönet-
tel: 

 
az iskola tanulói

„Nyerjen a mi iskolánk!: 
5 db kosárlabda Algyőnek

 
Az Univer Produkt Zrt. 

iskolatámogatási progra-
mot szervezett „Nyerjen a 
mi iskolánk!” címmel. Erre 
az országosan meghirdetett 
programra minden olyan 
általános és középiskolát 
be lehetett nevezni, ame-
lyet segíteni szerettek volna 

a szülők. Az UNIVER-es termékekről kellett legkevesebb 200 
db pontot összegyűjteni és beküldeni ahhoz, hogy 5 kosárlab-
da tulajdonosa lehessen a kedvezményezett iskola. Ezen kívül 
értékes nyeremények is várnak az iskolákra, melyeket ápri-
lis végén sorsolnak ki. A szülők segítségével, szervezésével, 
majd az osztályok gyűjtőmunkájával a mi iskolánk is megkapta 
március 12-én az 5 db kosárlabdát, amelyből három darab ke-
rült az alsó tagozatra, kettő pedig a felső tagozatra.  A legtöbb 
pontot összegyűjtő osztály: a 4.b. Nagyon köszönjük a lelkes 
szülőknek a szervezést, az osztályoknak pedig, hogy gyűjtötték 
a „Sulipontokat”. Reméljük, április végén is ránk mosolyog a 
szerencse!

Torma Tiborné osztályfőnök

Ülésezett a gyermekvédelmi tanács
 „Minden társadalomnak olyan az ifjúsága, amilyet megérdemel,
 amilyet nevel.” Ezen gondolat jegyében ülésezett március 18-án az 

algyői gyermekvédelmi tanács. 
A Dél-alföldi Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, az 

Önkormányzat, a bölcsőde, óvoda, iskola, az ESZI, a gyermekrendelő, 
az Algyői Faluvédő Egyesület és a rendőrség képviselői vitatták meg 
a 2008-as gyermekvédelmi beszámolót. Minden hozzászóló kiemelte a 
szülők felelősségét, s közös álláspontjuk volt az is, hogy a negatív ten-
denciák erősödését („bandázás”, gyermekbűnözés, fiatalkori alkoholiz-
mus stb.) a szülői felügyelet hiánya is okozza. Rá kell világítani Platón 
szavainak jelentőségére: „Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet, 
s ne aranyat hagyjunk!” A szülők hiteles tájékoztatására a jelenlegi hely-
zetről egyik lehetőség az Algyői Hírmondó, amelynek hasábjain keresz-
tül felhívhatják a szülők figyelmét a gyermekeiket esetlegesen fenyegető 
veszélyekre (például kábítószer, alkohol, bűnözés). A rendőrséget be-
vonva a tájékoztatást már meg is kezdték, és véleményük szerint például 
a „bandázás” alábbhagyott.

Mindannyian egyetértettek azzal, hogy kiemelt szerepe van a szabad-
idő tartalmas eltöltésében a faluháznak. Érdekes, izgalmas programok 
szervezésével, klubok alakításával kellene megmutatni a fiataloknak, 
hogy a csellengés helyett van más lehetőség is. (Jóllehet országosan 
sincs sok követendő példa: a hogyanra eleddig rendkívül kevés műve-
lődési intézmény talált választ.) Szó esett továbbá arról, hogy az önkor-
mányzat tervezi a vendéglátóhelyek (kocsmák) éjjeli nyitva tartásának 
korlátozását, és szigorúan ellenőrizni fogják működésüket.

Sajnos, a tanácskozás egyik központi témája volt a gyermekbűnözés, 
a 14 éven aluliak büntethetősége. A rendőrség képviselője kiemelte a 
jogalkotók felelősségét, és elmondta, a törvény határozza meg számuk-
ra, hogy mit tehetnek. Az iskolában tartott tájékoztatók alkalmával lehet 
beszélni arról, hogy mi a bűncselekmény, és miért jár büntetés, de ennek 
hatása már kétséges. A szülők együttműködése nélkül ez sem megy.

A tanács tagjai megegyeztek abban, hogy fokozott tudatformálásra 
van szükség az ifjúság körében. Helyre kell tenni téves értékítéletüket, 
és különböző módszerekkel „visszavezetni” őket a családhoz! 

Az ülés végén egy programterv kidolgozásáról döntöttek, melynek 
következetes, számon kérhető megvalósításával a következő beszámoló 
már biztatóbb képet adhat az Algyő jövőjét jelentő ifjúság helyzetéről. 

Harcsás Gizella

Cél: a hatékony ifjúságvédelem 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2006. június 29-i ülé-

sén tárgyalta és fogadta el az Érdekképviseleti Tanácsok létreho-
zását. A döntés következtében megalakult az Algyő Ifjúságáért 
Tanács, az Algyői Idősügyi Tanács és az Algyői Fogyatékosügyi 
Tanács, melyeknek a határozat értelmében 2010. szeptember 30-
ig legalább negyedévente ülésezniük kell. 

Idén március 11-én a polgármesteri hivatal nagytermében az 
alapítók, a tagok és szakemberek konzultáltak. Losonczi-Tóth 
József , a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalának ifjúsá-
gi referense az Ifjúsági Program 2009-2010 – a megye ifjúsá-
gi stratégiájáról, programjairól, pályázati lehetőségeiről szólt. 
Előadásában a következő lehetőségekre hívta fel az érdeklődők 
figyelmét: az Ifjúsági Módszertani Központ ifjúságképzéssel 
foglalkozik, míg a Csongrád Megye Ifjúsági Fórum területe az 
érdekegyeztetés, kapcsolatteremtés, a véleményszabadság; a 
Csongrád Megyei Ifjúsági Közalapítvány pályázatokkal igyek-
szik majd segíteni, az Ifjúsági Pályázati Alap pedig ugyancsak 
pályázati úton táborozást és ifjúsági kulturális-, valamint  sport-
rendezvényeket kíván támogatni. 

Ezek után Harcsás Gizella, az Egyesített Szociális Intézmény 
Családsegítő Szolgálat családgondozója a közfoglalkoztatási 
programot ismertette a hatályos jogszabályok és az algyői vi-
szonyok figyelembe vételével. A délutáni ülésen a jelenlévők 
foglalkoztak a helyi fiatalok szórakozási lehetőségeivel is, nem 
utolsó sorban a „kocsma-problémával”, s az ezzel néhány pon-
ton összefüggő közbiztonság kérdéseivel. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal megtárgyalta az Algyő Nagy-
község Önkormányzata Közfoglalkoztatási Terve című doku-
mentumot, véleményét a jegyzőhöz  eljuttatta.

Bereczné Lázár Nóra

  
A MOZGO(lódó) KÉP KÖR

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A

FÖLDÜNK JÖVŐJE, és a VÁLSÁG

témájú filmek VETÍTÉSÉRE és az azt követő KÁVÉHÁZI beszélge-
tésre

2009. ÁPRILIS(SZELEK HAVA) 17-én (pénteken)
18 ÓRAKOR

A Könyvtárban.
Házigazda: Molnár Áron
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Egészségnevelés és drogprevenció 
az iskolában

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Alap- és középfokú neve-
lési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmeg-
előzési tevékenység támogatására” kiírt pályázatán az Algyői Általános 
Iskola „Iskolai egészségnevelés–drogmegelőzés Algyő 08” elnevezésű 
pályamunkájával nyert. Pályázatunk keretében szülők és pedagógusok 
részére 10 órás tréninget szerveztünk. A foglalkozásokat januárban és 
februárban három alkalommal tartottuk, melyet a Lélekszerviz Bt. ve-
zetője, Schád László klinikai szakpszichológus irányított. A résztvevő 
szülők és pedagógusok hasznos információt kaptak az egészséges élet-
móddal, a káros szenvedélyek megelőzésével kapcsolatban. 

A megvalósult program célja: motivációs és beállítódási struktú-
rák megváltoztatása, nevelési készségek fejlesztése. Módszerei (saját 
élményű tanulás csoportos formában): ismeretátadás, helyzetjátékok, 
csoportos élményfeldolgozás. Tematikája: csoportépítés, a korosztályi 
sajátosságok élményszintű megélése, saját élményen keresztül motivá-
ció és beállítódás változás, egyéni készségfejlesztés (empátia, elfogadás, 
másság kezelése, közösségfejlesztés, családi szerepviselkedés), közössé-
gi szerepvállalás. Várt hatásai: saját hozzáállások, beállítódások, motivá-
ciók változása, közösségi szerepvállalás a nagyközség mindennapjaiban 
(például: Ifjúsági Játszóház, falunap, egyéb közösségi események), saját 
családszervezési, gyermeknevelési készségek fejlődése.

Leléné Gonda Irén iskolai drogügyi koordinátor

Továbbtanulás
Ebben a tanévben 21 középiskolába küldtük el nyolcadikos tanulóink 

jelentkezési lapját. A 46 továbbtanulni szándékozó diák elsősorban Sze-
ged intézményeit célozta meg, csak 9 tanuló jelentkezett Hódmezővásár-
helyre. A felvételi elbeszélgetések március 13-án lezárultak, az eredmé-
nyekről a középiskolák április 27-ig értesítik a jelentkezőket.   

Almásiné Császár Piroska

Iskolások a színházban
Iskolánk ebben az évben színházi bérlettel jutalmazta azokat a 

diákokat, akik az év során kiemelkedően vettek részt napközis pro-
jektjeinkben, segítették programjaink magasabb színvonalú megol-
dását, szorgalmukkal, magatartásukkal példaként álltak társaik előtt. 
Szerencsére sok ilyen tanuló van, így nem kis fejtörés eredményeként 
január 18-án 10 napközis és 7 felső tagozatos diák láthatta a felejthe-
tetlen Diótörő című előadást. A műsor érdekessége volt, hogy teljesen 
új rendezésben és megközelítésben láthattuk a klasszikus történetet. 
Gyönyörű jelmezek és kellemes zene kíséretében. Február 8-án, pedig 
ugyancsak 17 tanuló ismerhette meg Mr. A. különleges tulajdonságát 
és izgulhatta végig Suzyval és kutyájával a detektívmese fordulatait. 
Mindkét előadás kellemes kikapcsolódás és felejthetetlen élmény volt 
diákjaink és kísérő pedagógusok számára egyaránt.

Süli Zsuzsanna napközis nevelő

Áprilisi iskolai határidőnapló
2. 13.00: Matematika verseny Mórahalmon az 5-8. évfolyam 
  részére – évfolyamonként 2 tanuló részére.
6. 7.00 – 17.00:Ebédfizetés április hónapra (17 napra).
3. 14.00: Projektnyitó a napköziben: „Barátunk a termé-
szet”.
4.  Szemétszüret.
7. 14.30: Házi matematika verseny az 1-4.évfolyamban.
8.  Tanítási szünet.
9 – 14.  TAVASZI SZÜNET (szünet előtti utolsó tanítsi  
  nap április  7. kedd, szünet utáni első tanítási   
  nap április 15. szerda).
17. 14.00: Állatkiállítás szervezése a napköziben.
23. 10.00: FÓRUM a faluházban. 
24. 14.00: Projektzáró a napköziben.
24. 9.00: Föld napi záró program a szabadidőközpontban.
24-25.  Falunapok.
26 – 30.  Erdei iskola a 6.a osztály részére.
27.  Zöld járőr a Vadasparkban.
30-ig  Háromnegyedévi szöveges értékelés.

Tanítási hetek:   
március 30. – április 3.: B hét,
április 6. – április 10.:  A hét,
április 15. – április 17.: B hét,
április 20. – április 24.:  A hét,
április 27. – április 30.: B hét.

A programjaink megtekinthetők az iskola honlapján is a www.
algyoiskola.hu oldalon.

Programok a Víz Világnapjától 
a Föld Napjáig 

Április 2.:  Előadássorozat környezet- és természetvédelmi 
témákban a Kiskunsági Nemzeti Park előadójával, Ábrahám Kriszti-
ánnal

8.00 – 8.45:  Hogyan mentsük meg a Földet? – előadás a 7. év-  
  folyamosoknak.
9.00 – 9.45:  A globális felmelegedés következményei – elő-  
  adás a 6. évfolyamosoknak.
10.00 – 10.45:Az Energia legyen veled! – előadás a 8. évfolya-  
  mosoknak.
11.00 – 11.45: A Kiskunsági Nemzeti Park védett értékei – elő-  
  adás az 5. évfolyamosoknak.
12.00 – 12.45:Megfordulhat még a világ – előadás a 8. évfolya-  
  mosoknak. 
14.00 – 14.45:A Fehér-tó madárvilága – előadás az 1-4. évfolya- 
  mosoknak.
Április 23. 10.00 – 11.30:  Fórum a faluházban. 
Április 24. 9.00 – 11.30:    Zárónap a szabadidőközpontban

Zöld Óvoda-Ökoiskola 
regionális konferencia

A Kiskunsági Nemzeti Park Zöld Óvoda-Ökoiskola regionális 
konferenciát szervezett március 6-án Kecskeméten. Iván Zsuzsanna 
igazgatónő előadásában ismertette az algyői ökoiskola létrehozásának 
lépéseit és folyamatát, valamint bemutatta, hogyan működik egy sike-
res ökoiskola. A résztvevők szívből gratuláltak az iskolánkban folyó 
munkához, külön kiemelték és elismerték a tantestület tevékenységét.  

Nyelvtan-helyesírás verseny az 
iskolában

Az alsó tagozatos tanulóinknak március 16-án és 17-én évfolyamon-
ként nyelvtan- helyesírás versenyt szerveztünk. Diákjaink nyelvtani 
ismereteiket játékos feladatok megoldásával, helyesírásukat pedig toll-
bamondás segítségével mérhették össze. Eredmények – 1. évfolyam: I. 
helyezett lett Bura Beatrix 1.a, II. Major Ernő 1.a, III. Bukor Anna 1.b;  
2. évfolyam: I. lett Molnár Gergő 2. osztály, II. Szekeres Laura 2. osz-
tály, III. Kucsera Edina 2. osztály; 3. évfolyam: I. helyezést ért el Né-
meth Éva 3.b, II. Szaniszló Varga Erzsébet 3.b, III. Pörtörő Dorina 3.a; 
4. évfolyam: I. helyezett lett Bangó Alexandra 4.a, II. Bezdán Dóra 4.a, 
III. Nyulas Imola 4.a osztályos tanuló. 

Minden versenyzőnknek gratulálunk!
Szebeni Lászlóné, az alsós munkaközösség vezetője

Zenei hírcsokor
A 2008/2009-es tanév második féléve versenyekben és programok-

ban bővelkedik.
Márciusban a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Csongrád 

Megyei Kortárszenei Találkozót szervezett Szentesen. Ebben a hónapban 
a Pro Musica Zeneiskola tanár-diák koncertet rendezett az iskola kama-
ratermében. Áprilisban lesz a XI. Deszki Maros Menti Fesztivál, melyet 
a deszki művelődési ház szervez. Majd a Csengelei Alapfokú Művészeti 
Oktatási Intézmény rendezi meg a Csongrád megyei kistelepülések mű-
vészeti iskoláinak hangszeres versenyét. A versenyeken az algyői tagis-
kola növendékei és tanára is részt vesznek.

*
Februártól kezdődően a Pro Musica Művészetoktatási Intézmény az 

algyői óvodában zenei előkészítő foglalkozásokat tart nagycsoportosok 
számára térítés-mentesen.

*
Iskolánk a 2009/2010-es tanévben megfelelő számú jelentkező esetén 

zenei előképzőt indít 1., 2. és 3. osztályosok részére, valamint hangszeres 
tanszakokra (zongora, szintetizátor) lehet jelentkezni.

Dr. Zomboriné Gergely Klára
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Körzeti kézilabda bajnokság
Körzeti lány kézilabda bajnokság III. korcsoportjában az Algyői Ál-

talános Iskola tanulói magabiztos játékkal 26:2-re nyertek a sándorfalvi 
Pallavicini Sándor Általános Iskola és 16:6-ra a Zsombói Általános Isko-
la csapata ellen. A kézilabda csapat tagjai: Békési Krisztina, Bús Melinda, 
Kis Franciska, Kőműves Mariann, Kovács Anett, Lajkó Elizabeth és Pintér 
Felícia 6.a osztályos, valamint Római Barbara, Hegyi Bernadett és Kiss 
Evelyn 7.a osztályos tanulók.

Felkészítő tanáruk: Ficsór Barnabás.

Körzeti kosárlabda bajnokság
Körzeti fiú kosárlabda bajnokság IV. korcsoportjában az Algyői Általános 
Iskola tanulói szoros küzdelemben 35:30-ra kikaptak a szegedi Dugonics 
András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium csapatától. A 
csapat tagjai: Miklós Péter 6.a, Bodó Zoltán és Kiséri Krisztián 7.b, Gál 
Gergő és Pataki Dániel 8.a, Budaházi Gergely, Héjja Roland, Jani Attila, 
Kocsis Bence, Miklós György, Szűcs László és Tix Norbert 8.b osztályos 
tanulók. 

Felkészítő: Ficsór Barnabás, Retkes Zsolt.
Retkes Zsolt testnevelő

Önkormányzati támogatás 
Az algyői sportot és a civileket
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete február 25-én megtartott soros, nyílt 
ülésén
a 20/2009.(II.25.) Kt. határozat értelmében elfogadta az algyői társadalmi 
szervezetek 2008. évi beszámolóját, valamint megszavazta azok 2009. évi 
támogatását:

Név Ft
Algyői Általános Iskola Alapítvány 90.000
Kézműves Szakkör (volt: Algyői Ál-
talános Iskola 4H Klub)

60.000

Algyői Faluvédő Egyesület 335.000
Algyői Gazdakör 220.000
Algyői Hagyományőrző Citerazene-
kar

150.000

Algyői Kormorán Horgászegyesület 150.000
Algyői Lovasklub 1.100.000

ebből a Lovasnapokra:950.000
Algyői Művészkör 200.000
Algyői Nőegylet 330.000
Algyői Természetvédő Horgászegye-
sület

100.000

Boldog Gyermekkor Alapítvány 80.000
GYEVI ART Kulturális Egyesület 130.000 (Parlandó Énekegyüt-

tes)
20.000 (A. Tollforgatók K.)

Ifjúsági Klub 45.000
Magyarországi Montessori Egyesület 
Dél-Alföldi Területi Kör

80.000

Móra Ferenc Népszínház Közhasznú 
Egyesület

200.000

Mozgáskorlátozottak Cs. M. Egyesü-
lete Algyői Csoportja

100.000

Ősgyeviek Baráti Köre 90.000
Szőke Tisza Nyugdíjasklub 300.000
ÖSSZESEN: 3.780.000

A 18/2009.(II.25.) Kt. határozat értelmében az Algyői Sportkör 15.000.000 
Ft. támogatásban, míg a 19/2009.(II.25.) Kt. határozat szerint az Algyő 
Sportjáért Közalapítvány 1.000.000 Ft. támogatásban részesült.

Dr. Varga Ildikó Jegyző

Áprilisi versenynaptár
LABDARÚGÁS: 
- ÁPRILIS 11. (szombat) 16.30 óra: Monor- Algyő (NB 

III) 
- ÁPRILIS 12. (vasárnap) 11 óra: Algyő - Monor (ALGYŐ 

U16) 
- ÁPRILIS 12. (vasárnap) 13 óra: Algyő - Monor (ALGYŐ 

U19) 
- ÁPRILIS 18. (szombat) 17.00 óra: Algyő(NB III) - Hód-

mezővásárhely
- ÁPRILIS 19. (vasárnap) 10 óra: Hódmezővásárhely - 

Algyő (ALGYŐ U16) 
- ÁPRILIS 19. (vasárnap) 12 óra: Hódmezővásárhely 

-Algyő (ALGYŐ U19) 
- ÁPRILIS 25. (szombat) 17.00 óra: Érd - Algyő(NB III) 
- ÁPRILIS 26. (vasárnap) 11 óra: Algyő - Érd (ALGYŐ 

U16) 
- ÁPRILIS 26. (vasárnap) 13 óra: Algyő - Érd (ALGYŐ 

U19) 
- MÁJUS 2. (szombat) 17.00 óra: Algyő(NB III) - Oros-

háza
- MÁJUS 9. (szombat) 17.00 óra: Budafok- Algyő(NB III) 

(Bővebb tájékoztatás kérhető: Algyői SK., Bakai László el-
nök, mobiltelefon szám: 30/664-0089, 70/375-1089, e-mail-
ben: a andrea_bakai@freemail.hu címen.)

*
SAKK: 
9. forduló: április 19.
Maróczy GSE - Algyő Szatymaz – Mórahalom. Szabadna-
pos: Üllés. (Informátor: dr. Gonda János.)

*
OFFROAD: 
Április 11. szombat: Terepjárós Baráti Összejövetel – 
Offroad Klub Algyő. (Informátor: Varga Zoltán.)

*
LADACROSS:
Április 19. (vasárnap): Ladacross verseny. (Informátor: 
Berkes István.)

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

*
Keveset használt 2 db fotelágy eladó, ára : 8.000,-Ft Érdeklődni: 
délután 17 óra után  a 06/20-373-30-04 telefonszámon.

Eladó
-„E” jelű betongerenda 5 db, 4 méteres
-fél automata tojáskeltető 200 tojásra al-
kalmas.

Érdeklődni egész nap a
 267-196-os telefonszámon lehet.

Horváth tengerparton Vír szigetén 
4+2 fős felszerelt apartman kiadó, 
2500 Ft/fő/éj
Július, augusztus 3000 Ft/fő/éj.
Érdeklődni: 06-30/382-4876.
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Tudni illik, mi illik
A bűnökről

„Tanuljunk meg vágyakozni az után, ami a miénk!” (Simon Weil 
– A lopás anatómiája)

Meglopták két ismerősömet. Persze lehet, hogy még többet – 
csak mint legtöbbször, most sem mer szólni az ember. Szégyenke-
zünk, kellemetlen esetnek tartjuk azt, amit szenvedő félként, áldo-
zatként élünk át.  Nem teszünk feljelentést, nem dolgozzuk fel, amit 
elszenvedtünk. Egyszerűen csak hallgatunk, sajnálkozunk, sírunk és 
bánkódunk, majd végül megnyugszunk és beletörődünk, elfogad-
juk és megszokjuk a tényt: a lopás életünkben jelen lévő veszély, 
„korunk  8. főbűne”. Eközben elfelejtjük, hogy lopni sok mindent 
lehet: pénzt, értékeket, autót vagy mobilt, szellemi terméket, időt és 
munkát, emlékeket és múltat, vagy akár egy baráti ölelést, csókot, 
szerelmet. Pedig máig emlékszem: „Lopni bűn!” – ez volt a máso-
dik mondat, amit a nevünk után megtanított Marika tanító néni az 
osztályban. Százszor írtuk le, mielőtt még elkövethettük volna. 

Könnyen megfeledkezünk az elmúlt korok tanmeséiről, tanítá-
sairól és erkölcsi törvényeiről. Pedig minden kultúrának megvan-
nak a maga tabui és korlátai, határai és lehetőségei,  bűnhődései és 
megváltásai.  A görögök 4 fő bűne: a butaság, az igazságtalanság, 
a mértéktelenség és a gyávaság. A bibliai 7 főbűn: a kevélység, a 
fösvénység, a bujaság, a harag, a torkosság, az irigység és a restség. 
A tízparancsolatban azonban előkelő helyet foglal a lopás tiltása is! 
A viktoriánus kor erénytelenségei: a tisztátalanság, valamint a szor-
galom és az önmagunkról való gondoskodás hiánya.

Korunk egyik főbűne viszont a lopás lehet. A Vatikán 2008-as 
nyilatkozata szerint ugyanis bővült a főbűnök listája: a génmani-
puláció és a környezetszennyezés mellett „a szociális vétkek új for-
mái”. 

Szerintem egymásnak sokféleképpen segíthetünk: egy figyel-
meztetéssel, kis odafigyeléssel, jó szóval. Például 1-2 jó tanácsot 
összefoglalva: ne tartsuk minden iratunkat egy tárcában, az adó-
kártyánkat, az útlevelet, a ritkábban használt iratokat hagyjuk ott-
hon. A pénztárcát ne a táskánkban tároljuk, mert az az elsődleges 
célpont. Egyszerre kevés készpénz legyen nálunk, a bankkártyát ne 
tároljuk együtt a PIN-kóddal, a mobiltelefont hordjuk magunknál, a 
fontosabb számokat ne a memóriakártyára mentsük el! Vagyis ami 
a legfontosabb: ne teremtsünk megfelelő feltételeket ahhoz, hogy 
áldozattá váljunk!

Rovatunk e havi témáját Marcus Aurélius intelmével zárom: „Ha 
nem igaz, ne mondd! Ha nem helyes, ne tedd!”. 

Bereczné Lázár Nóra

Rendőrségi hírek 
A közelmúltban bejelentették: ismeretlen személy felhívta a mobil-

telefon használóját, hogy értékes ajándékcsomagot, vagy nagyobb ösz-
szegű készpénzt nyert egy távközlési szolgáltató nyereményjátékán, de 
azt csak úgy tudja átvenni, ha rövid időn belül vásárol bizonyos összegű 
feltöltőkártyát, majd annak számát bediktálja. Ám a jóhiszemű nyertes 
csak a vásárlást követően jön rá, hogy csalás áldozatává vált. Figye-
lem! A távközlési szolgáltatók a nyereményjátékok nyerteseivel nem 
diktáltatják be a feltöltőkártya számait, melyek pénzösszeg feltöltésére 
alkalmasak. 

*
Kerékpárt vagy a kerékpáron hagyott értékeket, csomagokat tulaj-

donították el – az utóbbi időben több ilyen bejelentés is érkezett. Ezért 
figyelmeztetjük az algyőieket: kerékpárjukat minden alkalommal zárják 
le! Még akkor is, ha csak rövid időre hagyják őrizetlenül! És ne hagyják 
értékeiket a kerékpáron!

*
A körzeti megbízottak jelzik: a közlekedésben résztvevő járműveze-

tők egy része a biztonsági övet nem használja. Sőt: a gyermekek helyte-
lenül vagy egyáltalán nincsenek rögzítve gyermekülésben. Több olyan 
eset történt, amikor a gyermeket a jobb első ülésen ülő személy ölében, 
vagy az ülésen ülő személy elé állítva utaztatták. Ez szabálytalan és 
életveszélyes!

*
A jó idő beköszöntével előkerülnek a segédmotor kerékpárok. Az 

azzal közlekedők figyeljenek a bukósisak használatára, valamint a köte-
lező felelősségbiztosítás meglétére!

* 
A húsvéti ünnepek alkalmával és közeledtével fokozottabb rendőri 

jelenlét várható a közutakon, ezért a közúti közlekedés szabályait igye-
kezzenek továbbra is betartani!

*
A körzeti megbízottak fogadóórái:
hétfőn 14 órától 16 óráig; szerdán 16 órától 18 óráig. 
A körzeti megbízottak és telefonszámaik:
Tóth Gábor rendőr főtörzsőrmester: 06/20/209-5319; 
Horváth Zoltán rendőr főtörzsőrmester: 06/20/209-5318.

Előjegyzést felveszek
csirkére

-Fehér húshibrid 2,6 kg-os 400 Ft/kg
-Színes húshibrid 450 Ft/kg
-Kettős hasznosítású 500 Ft/kg
-Kistermetű tojó jérce 600 Ft/kg
Érkezik: április 17-én 17 óra

Algyő, Berek u. 22. Telefonszám: 62/267-093

Virágtenger a ház körül
Faluszépítés 2009.

Algyő Nagyközség Önkormányzata felhívással fordul Algyő la-
kosaihoz, lakóközösségeihez, vállalkozásaihoz, hogy csatlakozzanak 
virágosítási törekvéséhez!

A verseny célja: virágos, kulturált, környezetbarát, vendégváró te-
lepüléskép kialakításának előmozdítása; a település tisztasága, gyom-
mentesítése.

A verseny kezdete: április 1. A versenyre jelentkezés módja, re-
gisztrálás, további információk: személyesen Gyeviép Kft. telephe-
lyén (Kastélykert utca 16., telefonon a 62/267-567 számon; e-mailen: 
gyeviep@t-online.hu ).

A versenybe benevezők által készített fotók is erre az e-mail címre 
továbbíthatók. 

A verseny a nyilvánosság előtt, a sajtó, az önkormányzat, a képvi-
selő-testület tagjai, a Gyeviép Kft. aktív közreműködésével zajlik. A 
résztvevők számára lehetőség nyílik Algyő honlapján a kertjük képes 
bemutatására.

A verseny kategóriái: A legszebb virágos előkert; Tiszta udvar, ren-
des ház;  A legvirágosabb ablak, erkély;  Közönségdíjas.

A verseny befejezése: augusztus 31.
Értékelés: a beküldött, illetve a bejelentkezetteknél elkészült képek 

alapján egy bizottság pontoz.  A közönségdíj eldöntésének módja: a 
verseny végén, az addig beérkezett fotók megtekinthetők lesznek a fa-
luházban, ahol sorszámos szelvénnyel szavazhatnak a látogatók. Inter-
netes szavazásra is lehetőséget biztosítunk Algyő honlapján; s a voksok 
összesítése után derül ki, a közönségdíjas.

Eredményhirdetés: október 1-jén, Algyő napján.
Díjazás: kategóriánként az I. helyezett: 30 ezer, a II. helyezett: 20 

ezer, a III. helyezett 10 ezer forint, továbbá emléktáblával is megkö-
szönjük a fáradságos munkát.

Várunk minden kertészkedni szeretőt, aki büszke munkája eredmé-
nyére!

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

A GYEVITUR Kft 
ügyfelei  részére 

kiadó magánházakat 
keres.

Ajánlatokat a 
62-267-426-os 
telefonszámra 

várunk.

Kőműves vállal 
teljes átalakítást, 
burkolást, új ház 

építését.

Keresztes István
Algyő, Tiszavirág u. 

64.
Telefonszám:

06-20/57-45-598.
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Nagyfa árnyékában
Kiállítás készül az 1940-es, 1950-es évekről
Ebben az évben lesz a harmadik évfordulója an-

nak, hogy megjelent a Nagyfa árnyékában című 
könyvem. Aki hozzájutott a könyvtárban és elolvas-
ta, észrevehette, hogy sok olyan esemény és személy 
kimaradt a falu történetével foglalkozó részből, akit, 
amelyet meg kellett volna említeni. Erről több vissza-
jelzést kaptam.

Ez évben a tájházban lehetőséget kaptam egy 
olyan helyiség kialakításához, amelyben a könyvben 
megörökített tárgyakat, eszközöket, fényképeket, do-
kumentumokat kiállíthatom. Ezeket saját gyűjtemé-
nyemből ajándékozom a község lakosságának megte-
kintésre – tanulságul, hogy szolgálja az emlékezést az 
1940-50-es évekbeli életünkre, tragédiáinkra. 

A közelmúltunkról eddig összegyűlt tárgyak egy 
részét hozzátartozók bocsátották rendelkezésemre. 
De nem tartom kielégítőnek a kiállítási „alapanya-
got”. Ezért  arra kérem Algyő lakosságát, hogy akinek 
tulajdonában van II. világháborús emléktárgy (hüvely, 
bajonett, sisak, stb.), a múlt század derekán készült 
fénykép, régi mezőgazdasági eszköz, az 1940-es, 50-
es évek mindennapjaiban használt szerszám, konyhai 
eszköz, adja kölcsön a kiállításhoz! Köszönettel és 
örömmel vennénk a segítségüket!

A felajánlott tárgyakat a lehetőség szerint restau-
rálva, a kor szellemének megfelelően felújítva állíta-
nánk ki, feltüntetve rajtuk egykori használóinak nevét 
csakúgy, mint az adományozóét (amennyiben két 
különböző személyről van szó). A kiállított tárgyak 
biztonságát garantálni tudjuk.

A lehetőséggel élők számára alkalmat adunk arra, 
hogy családjuk, hozzátartozójuk emlékeit közkincs-
csé tegyék, elősegítve a község korábbi életének jobb 
megismerését, teljesebbé tételét.

Bízom a megértő támogatásukban! Adományaikat 
a tájházban lehet leadni, szándékukról vagy a tájház 
telefonján, vagy a saját telefonomon értesíthetnek. 
Amennyiben felmerülő kérdéseikre felvilágosítást 
szeretnének, állok rendelkezésükre! A tájház telefon-
száma:  06-62/268-220. Saját telefonszámaim: 06-
62/476-184, 06-70/24-26-387. 

Köszönettel: Herke  István

Tapsvihar és könnyek 
a Parlandó - gálán

Három nappal a Parlandó Énekegyüttes gálaestje előtt ki kellett tenni a faluházban 
a táblát : „Minden jegy elkelt!” Emiatt is fokozott izgalmak és feszültségek közepette 
készült az együttes minden tagja a hagyományos nagyrendezvényére. Budainé Éva és 
Juhászné Évike vezetésével és hathatós segítségével, valamint a Sport & Life Service 
eszközeivel igazi „girlandos” színpadképet, látványos díszletet alkottak. 

Teljes sötétségben, gyertyafény mellett a Hegedűs a háztetőn című musical nyitá-
nyának dallamaival, majd napjaink egyik legaktuálisabb gondolatával, a Ha én gazdag 
lennék!...  című dallal köszöntötte Fábián Péter a zsúfolásig megtelt faluházi nagyte-
rem közönségét. Megnyitójában visszaidézte az együttes megalakulásának körülmé-
nyeit, s azt az öt évvel ezelőtti szegedi operett estet, melyen – a műsorvezetőn kívül 
– helyi vezetőink mondták el, milyen fontos Algyő számára a kultúra, s milyen szé-
leskörű támogatás bontakozott ki az énekegyüttes körül. Hangsúlyozta, hogy Algyő 
büszke volt, mert büszke lehetett az együttesre, amely az elmúlt 5 évben mintegy 40 
településen, közel 120 alkalommal lépett fel, mutatta meg, mit jelent a magyar operett 
hagyományának ápolása, népszerűsítése. Tisztelettel köszöntötte dr. György Antal ön-
kormányzati képviselő urat és feleségét, akik elfogadták az énekegyüttes meghívását. 
Megköszönte azt az anyagi és egyéb támogatást, amit eddig kapott az egyesület, s 
mindazok lelkiismeretére és zeneszeretetére apellált, akik tehetnek még azért, hogy 
ne szűnjön meg, ne sorvadjon el, ne vesszen kárba mind az a munka, melyet Lakatos 
Béla zongoraművész végzett a társasággal.

Felcsendült a muzsika, feledtetve minden bút és bánatot, s csak a dallam, a meló-
dia, a nosztalgia és a kellemes érzés melengette a közönség lelkét. Külön nagy taps 
köszöntötte Szilágyi Perjési Katikát és Vidács Jánosné Marikát, akik a régi, tizenegy 
tag közül elfogadták a meghívást és örömmel énekeltek újra együtt a csapattal. Tizen-
két dalt – tizenkét vastapssal viszonzott a hálás közönség, majd kirobbanó ovációval 
fogadta Peller Károly és Oszvald Marika színpadra lépését. A Parlandó Énekegyüttes 
a megszokott hagyományok szerint, vagyis mint színházi kórus „segítette” a két, mél-
tán népszerű művész fergeteges műsorát. Természetesen volt Oszvald-cigánykerék, 
volt visszatapsolt Peller-spárga, volt fej fölött repülő szubrett, nyakban forgó prima-
donna, s ölbe ugró bonviván…És éljenzés és szűnni nem akaró bravó és taps és taps 
és taps!

A művészekkel közösen elénekelt finálé után Fábián Péter könnyeivel küzdve kö-
szönte meg a társulat nevében Lakatos Béla hat éves tanári munkáját, bízva abban, 
hogy lesz még közös munka, sok-sok tanulás, munka és öröm.

Kálmán Imre Művész-himnuszával könnyes szemekkel búcsúzott a Parlandó 
Énekegyüttes, melyet a közönség felállva, szűnni nem akaró tapssal ismert el. S ekkor 
felcsendült Seress Rezső örökzöld sanzonja, a Szeressük egymást gyerekek!, melyet 
meghatódva és még is önfeledten énekelt együtt a jelen lévő több mint 300 ember.

A kulisszák mögött, a műsor után a két művészhíresség meleg szavakkal méltatta 
az együttes produkcióját. Bár Oszvald Marika emlékeztetett arra, hogy ő már meg-
tapasztalta, mit jelent Algyőn egy „Parlandós est”, de Peller Károly percekig ámul-
dozott s a meghatódottságtól kereste a szavakat. Elmondták, hogy ez az igazi „ope-
rett-falu”. Nem az, ha valahol rengeteg állami pénzből operett estet rendeznek. Azt 
akárhol, bárki megteheti…,  pénz kérdése csupán.

De hogy egy kis településen így ismerjék a magyar operettet, és ilyen színvona-
lon énekeljék, adják elő, és ilyen lelkes közönség támogassa mindezt, hát ez a való-
di „hungarikum”, ilyet sehol nem láttak még, és ez adjon példát mindenki számára. 
Nagyon kérték az együttes tagjait, ne adják fel, csinálják tovább, s ők így üzennek 
a támogatóknak, hogy ne hagyják elhervadni ezt a csodás virágot, a Parlandó Ének-
együttest.

Végül álljon itt a két művész üzenete, melyet az együttes naplójába jegyeztek: „Ez 
tényleg csoda volt! Remélem nem örökre búcsúzunk! Varázslatos élmény volt köztetek 
lenni. Oszvald Marika” „Mindig jó olyan emberekkel találkozni, akik úgy szeretik 
és tisztelik ezt a csodás műfajt, az OPERETT-et, mint én. És!!! Ha meghallom ezen-
túl azt, hogy ALGYŐ, mindig a szeretet és az összetartozás jut majd eszembe. Peller 
Károly”

M. É.

TUJA, DÍSZFA
MAGNÓLIA,

 SZŐLŐOLTVÁNY,

Áfonya, füge, húsos-som, csipkebogyó, 
ehető berkenyék. Gömbszivarfa, gömb-
kőrisfa, japán juhar, nyír, vérszilva, 
ginkgo-biloba, ámbrafa, perzsafa, tuli-
pánfa. Sövénynövény, tűztövis, buxus, 
virágzó cserjék, jázmin, hortenzia, il-
latos kúszó lonc, clematis, pampafű, 
sziklakerti-és tavinövény.
Oszloptuja, tiszafa, boróka, gömbtuja, 
kúszótuja.

http://abeliaskert.atw.hu 
Tel: 06-20-518-0038  H-P: 9-17.30  Szo: 
8.30-13.30
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 
100 m. 
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Támogatás a környezetvédelem 
népszerűsítéséhez

Közel 20 millió forint az iskolai konzorciumnak
Az Algyői Általános Iskola konzorciumban 19,8 millió forintot nyert 

a KEOP 6.1.0/B jelű A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsoló-
dó viselkedésmintákat ösztönző kampányok című pályázati kiíráson. A 
konzorcium vezetője az Algyői Általános Iskola, partnerek a Csemete 
Természet és Környezetvédelmi Egyesület és a Kiskunsági Nemzeti 
Park. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése zajlik. A pályázat cél-
ja a környezetvédelmi témák széleskörű bemutatása a Dél-alföldi Régió 
ökoiskoláiban tanuló diákok és pedagógusok számára, illetve a lakossá-
gi ismeretek bővítése az energiatakarékosság, alternatív energiaforrás-
ok használata, hulladékgazdálkodási szokások témájában.

Újabb algyői civil összefogás 
Iskolások a madarak élőhelyéért 

Kályhaodú – a baglyok kedvence 
lehet a használt laminált lapból készült 
odú

Újabb sikeres algyői civil kezdemé-
nyezés tanúi lehettek a résztvevők és ér-
deklődők március 6-án. Herczeg József 
kezdeményezésére, valamint az Algyői 
Repülésbaráti Kör és az Algyői Termé-
szetvédő Horgászegyesület közreműkö-
désével a tiszai ártéren élő madárvilág 
költőhelyeinek gyarapításáért 6 algyői 
civil szervezet készített 5-5, különböző 
méretű madárodút. 

Az Algyői Faluvédő Egyesület, az 
Algyői Művészkör, az Algyői Repü-

lésbaráti Kör, az Algyői Természetvédő Horgászegyesület, az Algyői 
Borbarátok, valamint az Algyői Lovasklub közös összefogásában az al-
győi tiszai ártérben kialakított tanösvényen az Algyői Általános Iskola 
tanulói és pedagógusai segítségével helyezték ki a 30 környezetbarát, 
újrahasznosított hulladékból készített odút az ott élő és fészkelő mada-
rak számára. A szervezők tervei szerint az akciót ősszel folytatják. 

Várják minden, a környezetét fontosnak tartó algyői csatlakozását 
a települési szemétszürethez, a „szüretelók” április 4 -én, szombaton 8 
órakor indulnak a tájház elől. 

A szervezők várnak a további közös környezetvédelmi összefogás 
jegyében minden tenni akaró érdeklődőt, szívesen vesznek kezdemé-
nyezést és ötletet a  20/427-3653 számú telefonon.

Cél a tanösvény folytatása 
Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Zöld 

Iránytű Alapítvány által meghirdetett tanösvények építésére, felújításá-
ra, fenntartására.

A pályázat keretében a Tisza hullámterében tanösvényt lehetne ki-
alakítani a jelenlegi túraút nyomvonalán – a már meglévő LEADER 
pályázati pénzből megvalósított tanösvény folytatásaként –, amelynek 
segítségével a diákok megismerkedhetnek a helyi természeti adottsá-
gokkal. A projekt keretében kialakítanak a Tisza hullámterében mintegy 
1300 méter hosszú tanösvényt – információs és tájékoztató táblákkal, 
valamint pihenőhelyet – környezetbarát anyagokból.

Rajz-, fotó- és szlogenpályázat
A tisztább környezetünkért

A Magyar Közút Kht. immár ötödik alkalommal rendezi meg orszá-
gos szemétgyűjtési akcióját április 22-én (szerdán), a Föld Napján 9 és 
14 óra között . A meghirdetett országos akcióhoz az Algyői Általános 
Iskola 10 diákja és pedagógusa is csatlakozik. 

A szervező célja a környezeti szemléletváltozás elérése, környeze-
tünk tisztaságának elérése és megóvása. 

Jelentkezési határidő: április 1. 
Az akcióhoz kapcsolódva rajz-, fotó- és szlogenpályázatot is hirde-

tett a Magyar Közút Kht. A gyermekrajzpályázatra 3 kategóriában lehet 
jelentkezni: 0-5, 6-10, 11-16 éves korosztály számára. A pályázatokat 
április 29-ig várják a társaság központi címére. A rajzokra szavazni az 
interneten is lehet április 30. és május 8. között. 

A fotópályázat keretében várják az országos szemétgyűjtési akció 
alatt készült „ilyen volt, ilyen lett” képeket április 29-ig kell elküldeni 
elektronikus formában a kommunikacio@kozut.hu e-mail címre. A be-
érkezett fotókra is lehet szavazni az interneten április 30. és május 8. 
között. 

A kiírók keresnek továbbá egy frappáns szlogent, azaz olyan jelmon-
datot, amely leginkább kifejezi az akció lényegét és alkalmas arra, hogy 
az országos szemétgyűjtési akció védjegyévé, akusztikus jelképévé 
váljon. Április 10-ig lehet a szlogeneket beküldeni a kommunikacio@
kozut.hu e-mail címre. A győztes szlogent április 14-én a weboldalon 
teszik közzé. 

A rajz- és fotópályázat eredményhirdetése május 10-én lesz. 
Az országos szemétgyűjtési akcióval és a kiírt pályázatokkal kap-

csolatban bővebb felvilágosítás a www.kozut.hu oldalon található.
Farkas László, B.L.N.

A kutya az ember barátja
Az ebek veszettség elleni oltásának szabályai

Az ebtartás szabályai idén január 1-jétől megváltoztak. Az ebek 
nyilvántartását ezen túl nem az önkormányzatok végzik. A tulajdo-
nos kötelessége állatát a kamara által bejegyzett, szabadon választott 
magánállatorvosnál bejelenteni. Bejelenteni köteles továbbá, ha álla-
ta elveszett, elhullott, vagy más tulajdonoshoz került. A három hóna-
pos kort elért, vagy vásárolt, befogott eb bejelentése érvényes oltási 
könyvvel történhet. Az állatot elidegenítéskor az oltási könyve kísérje!  
Könyv elveszését 8 napon belül jelenteni kell és pótlást kell kérni a 
magánállatorvostól!

Az oltási könyvről tudni kell, hogy azt a tulajdonosnak magánál kell 
tartania, ha állatát a közterületre viszi, sétáltatja. E dokumentumot fel 
kell mutatni az igazoltató mezőőrnek, közerület-felügyelőnek, rendőr-
nek. Új (az eddigitől eltérő formátumú, sorszámozott) oltási könyvet  
vezetnek be. Erre cserélik fokozatosan a régi könyveket. 

Ha az eb embert mart és oltása nem igazolható megfelelően, a két-
hetes megfigyelés mellett kötelező microchip beültetése az állat bőre 
alá a tulajdonos költségére. Az oltást elmulasztó gazdára bírságot is ki-
szabhatnak. 

A veszettség emberre, állatra egyaránt veszélyes, vírusos, gyógyítha-
tatlan betegség! Megelőzése védőoltással történik. Az oltás végrehajtá-
sára 3 lehetőség kínálkozik. 

1. Kampányszerű, összevezetéses.  Ezen megoldási forma bizonyos 
helyeken, így Algyőn is megengedett. Kérelmemre a megyei kamara 
elnöke javasolta, a kerületi főállatorvos engedélyezte ezt a kényszer-
ből fennmaradt állatorvosi beavatkozást, mely közegészségügyi, állat-
egészségügyi, állatvédelmi szempontokból kifogásolható. Ezek figye-
lembe vételével kérem az állattartó gazdákat, hogy éljenek a további 
két lehetőségekkel!

2. Oltás az állatorvosi rendelőben. Cím: Algyő, Géza utca 33., tele-
fonszám: 62/267-262, 06-30/9383-233.

3. Oltás az állatok tartási helyén, bejelentésre. 
Algyőn az összevezetéses oltást május 6-án (szerdán) és május 7. 

(csütörtökön) tartják. A pótoltás időpontja: május 22. (péntek). Az ol-
tásokat dr. Major József végzi. A tanyákon a tartási helyen történik az 
oltás. AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ! A 3 hónapos kort elért ebet oltani 
kell, majd ezt követően 6 hónapon belül még egyszer – utána minden 
évben. 

Az oltással egyidejűleg történik, kötelező jelleggel, az ebek féregte-
lenítése. A veszettség elleni védőoltás 1 évig érvényes. Az összeveze-
téses oltás helyéről és időpontjáról plakátokon értesítik az kutya tulaj-
donosokat.. 

Dr. Major József magánállatorvos

ÚJRA  ALGYŐN!
Ékszer: -javítás

-vésés
-kőfoglalás
-tisztítás

ÓRÁBAN:-elemcsere
FÜLLYUKASZTÁS: telefonos egyeztetés  alapján!

Délmagyarország előfizetői kártyára 10% kedvezmény a 
munkadíjból!

Nyitva:CSAK HÉTFŐN 10-12-ig   13-17-ig
Cím: Kőfal utca (Ági vegyesbolt mellett!)

Szilágyi.P. Katalin Tel.:70/281-06-59
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Pénzre van szüksége?
Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolás-
sal, ingatlan fedezettel.

 

Teljes körű biztosítás ügyintézés.
További információért forduljon hozzám bizalommal :
Kőművesné Elekes Valéria
Telefonszám: 06-20/9384-102

- Szabad felhasználású hitelek,
- meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
- lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás „szocpol” igénybevétel,
–adásvételi szerződéstől a kulcs átadásig teljes körű ügyintézés-
sel, közvetítési díj nélkül -

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ingyenes kiszállással.

Csongrád megye területén.
Biztosításkötés kedvező díjakkal, 
Átírás ügyintézés, GPS navigáció.

Érdeklődni: Pataki László
30/336-2324

www.regiofinance.hu

Hirdetések

Pedikűr, manikűr, műköröm 
Algyőn,a Borbála fürdőben.

Kedd,csütörtök :  16 órától  19 óráig
Szombat,vasárnap: 9 órától 13 óráig.
Sok szeretettel várom vendégeimet!

Bejelentkezés:
a Borbála fürdő 517-520-as telefonszámán,

vagy 14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.
Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

Tisztelt vásárlóink!
Érdemes eljönni hozzánk a Reál ABC-be 

(Algyő, Kastélykert u.8.), amelyet az Önök ké-
nyelmesebb vásárlása érdekében átalakítottunk. 

Akcióval és széles választékkal várjuk kedves 
vásárlóinkat.

A közelgő húsvéti ünnepekre bőséges idényáru 
készletünkből válogathatnak. 

Meglepetés akciót szervezünk április 01-jétől 
30-ig, amelyről bővebb tájékoztatást a bolt dol-

gozóitól kaphat. Higgye el, megéri! 

Udvarias kiszolgálással és meglepetésekkel 
várjuk régi és új vásárlóinkat.

              

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN 
ÖNÖKNEK

                                                                            
  Reál ABC dolgozói

 
Amivel foglalkozunk:
- műanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
- árnyékolástechnikai rendszerek (redőnyök, szú-

nyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök) értékesítése, 
szerelése a legolcsóbbtól a legigényesebb kivitelig

- Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külső-
belső párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Érdeklődés esetén házhoz megyünk és árajánlatát sze-
mélyre szabottan, díjtalanul elkészítjük!

Pongrácz Tamás
Algyő, Korsó utca 34.

06 70 615-4359 vagy 06 62 267-117
alfoldablak@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
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„REKVIEM” Temetkezési 
Vállalkozás

az Algyői temetőben. Tele-
fonszám: 06-20-32–77–406.

Teljeskörű temetkezési 
szolgáltatással állunk az 

algyői lakosok részére, be-
mutatóterem, gyász, illetve 

köszönet-
nyilvánítás (DM hirdetés 

feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 

06-20-9433645

Homlokzati és 
gurulóállvány 

bérelhető.

Az állványokról érdek-
lődhet és hőszigetelés-
re előjegyzést kérhet a
06-30/987-40-60-as 

telefonon.

„ Nemcsak a húszéveseké a világ!”
 

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével
     szombatonként 18 órától

Szegeden, a Tarján Bisztró Étteremben.
 

Zenész: Sándor Csaba.
 

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

Hirdetések

FŰTÉSSZÁMLÁJÁT 20-30 %-KAL IS 
CSÖKKENTHETI, 

HA NYÍLÁSZÁRÓIT KICSERÉLI!

Minőségi MŰANYAG-FA NYÍLÁSZRÓK egyedi 
méretre gyártása, 

forgalmazása, beépítése, teljes körű lakáfelújítás, 
külső homlokzati hőszigetelés, garanciával. 

Cégünk 10 éves szakmai tapasztalattal, 
referenciával rendelkezik.

Ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat
 készítés.

TAVASZI AKCIÓ! 20% KEDVEZ-
MÉNY A LISTÁRÓL

Nyílásmester Bt.
Kiss Zoltán 30-6829-150

Területi képviselő: 
Kőművesné Elekes Valéria 
Telefon: 20-9384-102
Algyő, Egészségház u. 8.

Friss tanyasi tojás folyamatosan kapható, le-
gelőn tartott állományból, termelői áron.

Cím: Algyő, Kastélykert u. 169.
Tel.: 06-20/914-51-12
        06-20/591-88-48

RUHAVÁSÁR! 
Minden hétfőn, szerdán és szombaton

 7.00 órától 12.00 óráig a
 faluház mögötti parkolóban, folyamatosan 

bővülő tavaszi árukészlettel, 
- extra méretű férfi ruhákkal, 5 XL-től 
10 XL-ig -30-50 %-os árengedménnyel a 

készlet erejéig!

Szívinfarktus? Agyvérzés?
Érvizsgálattal megelőzhető! 

Arteroigráfos érvizsgálattal a Borbála Fürdőben 
április 18-án és május 2-án délelőtt 8 órától.

A 10-15 perces, fájdalommentes vizsgálat alkalmas:
- erei állapotának megállapítására,
- érelmeszesedés és érszűkület kezdeti stádiumának 
kimutatására.
A  vizsgálatot szakorvos végzi. Ára: 7.500 Ft.
Bejelentkezés, bővebb információ a Borbála Fürdő 
recepcióján, vagy a 62/517-520-on.

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 
ALGYŐN

►Földmérési munkák:
○ telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
○ épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
○ szolgalmi jog bejegyzés,
○ művelési ág változás,
○ minden más földmérési munka..               

►Egyéb szolgáltatások: 
                  ○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény 
       permegelőző eljárásban
                   ○ ingatlan értékbecslés
                 ○ közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.
►Elérhetőségünk:
        ○ személyesen:hívására személyesen felkeressük                                   
        ○ telefon:   30-218-8953
        ○ fax:          62-424-404  
        ○ email:       infogeo@vnet.hu   
        ○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

Ismeri szervezete gyenge pontjait?
HŐTÉRKÉPKÉSZÍTÉS 15 perc alatt infrakamerával

a Borbála Fürdőben
2009.április 18-án, 25-én és május 2-án de. 11 órától

A vizsgálat alkalmas:
- gyulladások, gócos elváltozások kimutatására,
- az ízületek, izmok betegségeinek feltérképezésére
- emlő elváltozások kimutatására
- esetleges szervi betegségek jelzésére.
A vizsgálatot szakorvos végzi. Ára: 14.900 Ft

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT 
2009 április 25-én és május 2-án de. 11 órától. 

A vizsgálatot szakorvos végzi, ára: 6.500 Ft
Bejelentkezés, bővebb információ a Borbála Fürdőben a recepciónál, 

vagy telefonon: 62/517-520
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Április   01 – 03. között:   08.00-tól 12.30 óráig.
Április   06 – 10. között:   12.30-tól 16.30 óráig.
Április   14 – 17. között:   08.00-tól 12.30 óráig.
Április   20 – 24. között:   12.30-tól 16.30 óráig.
Április   27 – 30. között:   08.00-tól  12.30 óráig.
Május    04 – 08. között:   12.30-tól  16.30 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbí-
tásának megszervezése.

Telefonszám: 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  fogfehérítés, 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.

minden héten:
Hétfő, szerda : 12.30 órától  16.30 óráig ( délután),
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól  11.30 óráig (délelőtt).

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

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

Április  06-tól  10-ig:    07.30 – 12.00 óra között.
Április   14-tól  17-ig:    12.30 – 16.30 óra között.
Április   20-tól  24-ig:    07.30 – 12.00 óra között.
Április   27-től  30-ig:    12.30 – 16.30 óra között.
Május    04-től  08-ig:    07.30 – 12.00 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 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: 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, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42.   Telefon: 62/517-261

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 fizetés 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.

Anyakönyvi hírek
Születés: Megszületett Gulyás Adél (2009.03.06.) – anya: Hári Terézia, apa: Gulyás Sándor; Benyák Odin (2009.03.09.) – anya: Suti 
Szimonetta, apa: Benyák Gábor; Kovács Jázmin (2009.02.28.) anya: Dóczi Dalma, apa: Kovács Zoltán.

Gratulálunk!

Halálozás: Elhunyt Varga Julianna 2009. 03. 01-jén.
Nyugodjon békében!
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Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
6750 Algyő, Búvár utca 5.

Telefon: 517-172, 517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu 
Igazgató: Bene-Kovács Zoltán

Bővülhet, korszerűsödhet a faluház
Algyő Nagyközség Önkormányzata 2008 szeptemberében pályáza-

tot nyújtott be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyeré-
sére. A pályázat sikeres volt, így a faluház megkapta az IKSZT címet. 
A pályázó önkormányzat a cím birtokában jogosultságot nyert Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakításához támogatási kérelem be-
nyújtására. Ez voltaképpen esélyt jelent a faluház bővítésére és kor-
szerűsítésére – az FVM által meghirdetett beruházási jogcím rendelet 
keretében.

Az IKSZT-k közös jellemzője, hogy az integrált, komplex feladatel-
látást szolgáló, az emberek találkozását biztosító közösségi térszerkezet 
keretében, egymásra épülve, egymást felerősítve teszik elérhetővé és 
hozzáférhetővé a lakosságot érintő közszolgáltatások, továbbá az üzleti 
és a civil szféra kezdeményezéseit.

A faluház így a településen már meglévő szolgáltatások (például if-
júsági közösségi programok szervezése, közösségi internet-hozzáférés 
biztosítása, helyszín biztosítása civil szervezetek számára) mellett új 
szolgáltatások elindítására is alkalmassá válhat, jelenlegi tevékenysé-
geit bővítheti, színvonalát erősítheti. A majdani IKSZT helyszíne lehet 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pontjának, a lakosság 
és a vállalkozások információhoz való hozzájutását segítheti elő, kö-
zösségfejlesztési folyamatokat generálhat, egészségfejlesztési progra-
mokat koordinálhat.

150 népzenész az algyői 
faluházban

Még nem alakult meg a népzenészek gigantikus zenekara: a másfél-
száz népzenész különböző együttesek tagjaként és szólistaként lépett 
színpadra március 22-én az algyői faluházban, a 15. Térségi és Orszá-
gos Népzenei Minősítő Versenyen. 

A népdalkörök, népzenei együttesek és szólisták számára kiírt ver-
seny az egyik legrangosabb szakmai megmérettetése a népzenészeknek. 
A KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) által meghatáro-
zott és működtetett minősítési rendszer az énekes és hangszeres nép-
zenei hagyományok őrzését és élményszerű továbbadását szolgálja és 
értékeli. 

Algyőre 25 együttes és egyéni előadó, összesen körülbelül 150 sze-
mély jelentkezett „minősülni”. A népdalkörökön, citerazenekarokon, 
énekeseken kívül dudás, tekerős, kobzos színesítette a palettát. A kor-
osztályokat tekintve is vegyes volt a mezőny: gyerekek, fiatalok, kö-
zép- és szépkorúak is zenéltek, énekeltek. A „helyi erők” méltó módon 
képviselték településüket: az Algyői Hagyományőrző Együttes és a 
Hagyományőrző Citerazenekar „Kiváló”; Fodor László citerás „Dicsé-
retes” térségi minősítéssel vághat neki a mindszenti országos minősí-
tésnek, májusban.  

A zsűri tagjai: Birinyi József, a KÓTA társelnöke, népzenekutató, dr. 
Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió Zenei Együttesének igazgató-
ja és Dévai János, a Magyar Rádió népzenei szerkesztője. Értékelésük 
szerint kiemelkedő napjaink Csongrád megyei színvonala: térségi minő-
sítésen 3 „Megfelelt”, 4 „Dicséretes” és 8 „Kiváló” minősítés, országos 
szinten: 2 „Ezüst”, 3 „Arany” és 3 „Aranypáva” minősítés született! 

A rendezvény megvalósításában a Csongrád Megyei Közművelődé-
si, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK-nak profi segítséget nyújtott az 
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház stábja, köszönet érte. 

Dohorné Kostyál Zsuzsanna művészeti előadó
Csongrád Megyei Közművelődési,

Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK

Sűrű program a 
mozgáskorlátozottaknál

Eredményes első negyedévet zárt a Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
tének Algyői Csoportja.

Örvendetesen megemelkedett a taglétszámunk. Januárban – a szo-
kásos második szerdai klubfoglalkozásunkon – köszöntöttük az új évet, 
megbeszéltük idei terveinket.

Februárban megünnepeltük az aktuális névnapokat. Részt vettünk a 
faluház farsangi vetélkedőjén, nem is rosszul, épphogy lemaradtunk a 
dobogóról.

Márciusban virággal köszöntöttük a hölgytagjainkat. A községi már-
cius 15-i ünnepségen küldöttségünk is koszorúzott.

Április is mozgalmas lesz. Köszöntjük a húsvétot, megvendégeljük 
magunkat a falunapokon egy jó pörkölttel, és a horgászegyesület jóvol-
tából egy házi horgászversenyt rendezünk.

Vidám társaságunkhoz csatlakozni lehet a következő klubnapunkon: 
április 8-án (szerdán) 15 órától a faluházban.

Sermann József vezetőségi tag

III. Nomád Főzőfesztivál 

Az algyői önkormányzat pályázatot nyújtott be a III. Nomád Főző-
fesztivál megrendezésére az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Alap Vidéki rendezvények, falunapok – 2009 című pályázati felhí-
vására. A támogatás keretében a program megvalósításához szükséges 
eszközök, felszerelések (színpad, fény- és hangtechnika) használatára 
és programok, koncertek megrendezésére lehetett pályázni. A III. No-
mád Főzőfesztivál időpontja: szeptember 12.

Juhász Zsolt pályázati tanácsadó

MINDEN HÉTEN hétfőn, szerdán és szombaton 7-től 12 óráig: a 
faluház mögötti parkolóban női-, férfi- és gyermekruha vásár.
ÁPRILIS 7. (kedd) 9-11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 8. (szerda) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 9. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai-és munkaruha vásár.
ÁPRILIS 15. (szerda) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 21. (kedd) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 23. (csütörtök) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 27. (hétfő) 9-11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 6. (szerda) 9-11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 12. (kedd) 9-11.30 óra: Vegyes iparcikk vásár.

Vásárnaptár



  2009.  áprilisi Hírmondó16 Mi? Hol? Mikor?

Rendezvénynaptár
ÁPRILIS 8. (szerda) 13 óra: A Településtisztasági Kht. foga-

dóórája .
ÁPRILIS 8. (szerda)  18 óra:  Algyői Tollforgatók Köre fog-

lalkozása a könyvtárban. Részletek Sík Sándor: A keresztút 
című művéből.

ÁPRILIS 9. (csütörtök) 10 óra: A Költészet Napja – Benák 
Katalin Ady-könyvének bemutatója a könyvtárban.

ÁPRILIS 9. (csütörtök) 15 óra: Húsvéti játszóház az Algyői 
Művészkörrel a tájházban.

ÁPRILIS 9. (csütörtök) 17 óra: az Algyői Művészkör húsvéti 
kiállításának megnyitója a tájházban.

ÁPRILIS 10. (péntek) 19 óra: KARAOKE verseny a faluház 
előcsarnokában. 2. elődöntő.

ÁPRILIS 16. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Falu-
ház Galériában – Szántó Cecília tárlata.

ÁPRILIS 17. (péntek) 16  óra: Drámafoglalkozás (Bereczné 
Lázár Nóra).

ÁPRILIS 17. (péntek) 18  óra: Ősgyeviek vezetőségi ülése.
ÁPRILIS 18. (szombat) 11 órától Kistérségi nyugdíjas talál-

kozó.
ÁPRILIS 21. (kedd) 18  óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme 

Algyőn IV. szemeszter 3. előadás. Téma: Hogyan 
mentsük meg a Földet? Előadó: Ábrahám Krisztián 
környezeti nevelő (Kiskunsági Nemzeti Park).

ÁPRILIS 24-25: FALUNAPOK
ÁPRILIS 27. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a föld-

szinti kisteremben (Dr. Gonda János).
ÁPRILIS 29. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az emeleti 

klubteremben. Téma: Élj jobban, tovább! Mit tehetünk a 
civilizációs betegségek ellen? Meghívott előadó: Farkasné 
Móra Andrea életmód-tanácsadó.

ÁPRILIS 30. (csütörtök) 9-17 óráig: Bérletárusítás a föld-
szinti kisteremben.

ÁPRILIS 30. (csütörtök) 16 óra: Kézműves foglalkozás a 
tájházban (Szövés, fonás – Gálné Nagy Ildikó szövő, népi 
iparművész vezetésével)

ÁPRILIS 30. (csütörtök) 18 óra: az Algyői Tollforgatók Kö-
rének Anyák napi műsora a könyvtárban.

MÁJUS 4. (hétfő) 17 óra: Civil Fórum a földszinti kisterem-
ben.

MÁJUS 4-5. (hétfő, kedd) 9-17 óráig: Bérletárusítás a föld-
szinti kisteremben.

MÁJUS 5.  (kedd) 18  óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme 
Algyőn IV. szemeszter 3. előadás
Téma: Szenvedélybetegség és család. Előadó: Döbör 
Ágota főiskolai adjunktus (SZTE JGYPK Alkalma-
zott Pedagógia és Pszichológia Intézet).

MÁJUS 6.  (szerda) 11  óra: A Budai Bábszínház előadása a 
színházteremben.

MÁJUS 7.  (csütörtök) 17  óra: Pölös Zoltán kiállításának 
megnyitója. (Megtekinthető: május 29-ig.) 

MÁJUS  8. (péntek) 18 óra: Örkény István: Macskajáték. A 
Petőfi Sándor Színkör előadásában

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 25-e!

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

Sok-Mindent-Tudás Egyeteme 
Algyőn 

IV. szemeszter 

Április 21-én, kedden 18 órakor Ábrahám Krisztián környezeti ne-
velő, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa  Hogyan mentsük meg a 
Földet? címen tart előadást. A Föld Napjának előestéjén minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Felhívás a Falunapok 
főzőversenyére

Április 20-ig (hétfőig) várjuk azon civil szervezetek, baráti társasá-
gok jelentkezését, akik főzni szeretnének a falunapok alkalmával: áp-
rilis 25-én, szombaton délelőtt. A főzőversenyen részt venni kívánók 
jelentkezését Lele Istvánné Erika várja az 517-172-es telefonszámon 
vagy személyesen, a jelentkezőknek bővebb felvilágosítással is szol-
gál. 

ALGYŐI FALUNAPOK 2009
2009. április 24., péntek

19 óra
Móra Ferenc Népszínház bemutatja Gárdonyi Géza: Annuska című 
színművét. Rendezte: Kátó Sándor.

2009. április 25., szombat
10 órától: Az Algyői Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda bemu-
tatói.
11 órától: Sivatagi show – a Mini Színház előadása gyerekeknek.
12 órától: Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, az Algyői hagyo-
mányőrző Együttes Asszonykórusa és az Algyői Általános Iskola nép-
tánccsoportja ad műsort.
13 órától: Jó ebédhez szól a nóta!: Bakró Lajos és népi zenekara mu-
zsikál.
14 órától: A főzőverseny eredményhirdetése.
15 órától: A KARAOKE-verseny döntője.
16 órától: A Parlandó Énekegyüttes műsora.
17 órától: Sztárvendég: SZANDI.
18 órától: Sztárvendég: MÁRK. 
20 órától: Sztárvendég: MAGNA CUM LAUDE.
22 órától: Utcadiszkó.

Kézműves foglalkozás a Tájházban

A faluház szervezésében az algyői művészek, alkotók részvételével 
újra indult a kézműves foglalkozás. Az első, március 5-ei alkalommal 
Oláh Ernő fafaragó, ikonfestő vezetésével fafaragást tanulhattak a ki-
csik és nagyok a tájházban. Az első alkalommal alig néhányan jöttek 
el, de ők vitték a hírt, így a második foglalkozáson már közel harminc 
gyermek alkotott Süli-Zakar Zita és Oláh Ernő vezetésével. Az agyag-
ból készült remekek kiégetésre várnak. A harmadik foglalkozás április 
2-án 16 órától lesz a tájházban, bábkészítés és gyöngyfűzés. 

Április 30-án Gálné Nagy Ildikó szövő, népi iparművész vezetésé-
vel szövést, fonást tanulhatnak az érdeklődők. Májusban a batikolást 
próbálhatják ki a résztvevők, és pólókat festhetnek nyomdatechniká-
val. Az érdeklődést figyelembe véve is alakulhatnak a foglalkozások 
témája.

Algyő büszke lehet művészeire, akik számos területen alkotnak (fa-
faragás, szövés, agyagozás, ikonfestés, festészet, üvegfestés, hímzés, 
szalmafonás, gyékényfonás…). A cél elsősorban olyan kézműves mű-
hely kialakítása, ahol az utódnevelés fontos szerepet kap. A különböző 
kézműves technikák elsajátítása mellett az alkotás örömét is megta-
pasztalhatják a fiatalok. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Oláh 
Ernőnek, Süli-Zakar Zitának, az Algyői Művészkör tagjainak, elsősor-
ban Gálné Nagy Ildikónak. Tanácsaik, munkájuk nélkül nem jöhetett 
volna létre az állandó jellegű kézműves foglalkozás. És természetesen 
köszönet azoknak az alkotóknak, művészeknek, akik kezdettől fogva 
az ügy mellé álltak. 

A kézműves foglalkozások időpontjai a következők: április 2., áp-
rilis 30., május 14. és május 28. (csütörtöki napok, 16 órától).

Sütő Erika


