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Képeslap – a nótafáról
„Nótás kedvû volt az apám, átmu-
latott sok éjszakát…” A gyerekko-
ri disznótorokat záró nótázások em-
léke tolul elém, amikor öblös hang-
ján dalra fakad a társaság nóta-
fája. Aztán a tábortûz körüli dar-
vadozós énekelgetés jut eszembe,
kedves húgom, meg ahogy a kicsi
gyerekeimet dúdolgatva szórakozta-
tom a hosszú autóúton. Népdal,
nóta, operett részlet, megzenésített
vers, musical és pop sláger, moz-
galmi induló, verbunk, lakodalmas
rock keveredik „elõadásomban”. A
gyerekek is élvezik, ahogy hívósza-
vaikra – „most a gólyáról”, „most
a templomról”, „most a rózsáról…”
– újabb és újabb daltöredék jut
eszembe. Kitart vagy kétszáz kilo-
méteren át a repertoárom. Una-
lomûzõ, ahogy egyik dalról rágyúj-
tok a másikra, de kedvcsináló is ez
a közös éneklés.

Szinte dalra fakad a magyarnó-
ta délután nézõtere. A színpadra
lépõk teljesítménye hullámzó – ál-
lapítjuk meg Anyukánkkal, aki
ajándékként kapja a Magyarnó-
taszerzõk és Énekesek Dél-Magyar-
országi Egyesületének programját.
De a közönség nem bánja, hogy a
profi elõadómûvész után valamifé-
le rossz karaoke-versenyt idéz a re-
pedthangú énekes, mert a mikrofont
tartó megbicsaklásait a hallgató-
ság kiigazítja – az ismerõs nótát
magában dúdolva: „A faluban
nincs több kislány...” Az ajkait moz-
gató, magukat ringató, ujjaikkal-
lábukkal a ritmust ütögetõ nézõk kö-
zött algyõieket is felfedezek. 

Algyõn szép hagyományai élnek
a közös éneklésnek! Ezt Anyukánk
is mesélheti, mert tapsolt már az it-
teni Parlandó Énekegyüttesnek is.
Alapítói a népszerû dalok csokor-
ba gyûjtését tartották értéknek, a
mûfaji változatosságot tartották gyö-
nyörködtetõnek. Névválasztásuk
egyfajta hitvallásnak is fölfogható,
ha végiggondoljuk, hogy a par-
landó – a zenei lexikon szerint –
„beszédszerû elõadásmód, melynek
zenei ritmusa, a hangok idõértéke
a szövegmondáshoz igazodik, ze-

nei gyakorlatban ennek kottahû ké-
pét nem is szokták kiírni..” A Par-
landótól hallottuk már azt is, hogy:
„Van egy ház a Tisza-parton,/ Ott
becézett szelíd hangon,/ Dalolt
anyám régen…”

Az ilyen tiszai nótákat nagyon is
algyõinek érzik az algyõiek! Talán
épp azért, mert olyan algyõi nótá-
ról, mint amilyennel mondjuk a
tápaiak büszkélkedhetnek, mikor
rázendítenek a „Szeged híres város,
Tápéval határos …” kezdetûre, még
a szép hagyományokat ápoló itteni
Hagyományõrzõ Együttes se tud.
Mint ahogy kifejezett algyõi népvi-
seletrõl, táncról sem beszélnek. Pe-
dig gyûjteni kéne minden emléket,
míg köztünk élnek azok, akik ilyen-
re emlékezhetnek. Például a nóta-
fák. Azok a népi énekesek, võfélyek,
egykori népi zenekari „bandata-
gok”, aki a közösség által is elismer-
ten nagy dalemlékezettel rendelkez-
nek.

Cigányzene például máig él a
faluban: a hírneves Algyõi Halász-
csárda vendégeinek cigányprímás
húzza el a nótáját. Felejthetetlen,
mikor az ötvenedik születésnapját
ott ünneplõ egyik meglepetésként
ajándékba kapja a kedvenc nótá-
ját: „Rózsa, rózsa labdarózsa lev-
ele…” Ilyen felejthetetlen pillanat-
ban sok algyõinek lehetett része,
mert úgy mesélik, hogy a ma már
nem létezõ Salamon kocsmától kezd-
ve a mostani Makk 7-es helyén vi-
rulóig húzta a talp alá valót pél-
dául a cimbalmos Dezsõ Sándor és
zenekara. Mint ahogy a házaknál
névnapozókat, a búcsúkor össze-
gyûlt családtagokat finoman kö-
szöntötte a hegedûjén szépen ját-
szó „Cigány Tóni”. De „Pikulás
Miskára” és a lakodalmas rezes-
bandára is emlékeznek még. 

…Mert fontosnak tartja, hogy
tudják az utódai, algyõi
vonatkozása is van  a történetnek…
De errõl majd egy másik képes-
lapon, kedves húgom.

Ölel nõvéred: 
Ágnes

Algyõi Lovasnapok 2009. 
Idén augusztus 15-én és 16-án
(szombaton és vasárnap) is meg-
rendezik az algyõi Lovaspályán az
Algyõi Lovasnapokat. A szervezõk
minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak.

A programok helyszíne az al-
gyõi Lovaspálya – a fürdõ és a
sportcentrum mellett. Az elsõ na-
pon a díjugratók lépnek pályára,
vasárnap pedig a fogatosoké a fõ-
szerep. 

Szombaton a családok, baráti
társaságok és civil szervezetek fõ-
zõversenye kezdõdik. A szervezõk
ebben az évben is meglepetéssel
készülnek, egy lovasbemutatót te-
kinthet meg a közönség. 

A TERVEZETT PROGRAM: 

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY:
C-0 kategória, B1-A, B,C, kategó-
ria, B2-ifi kategória, B2-nyitott ka-
tegóriában, C3-Gyevi Kupa

9 óra – Civil szervezetek, baráti
társaságok, családok fõzõversenye

Délelõtt – Lovasbemutató
DÍJUGRATÁS: C-0 kategória,

B1-A, B,C, kategória
11 óra – DÍJUGRATÁS: B2-ifi

kategória, B2-nyitott kategóriában
13 óra – A fõzõverseny ered-

ményhirdetése
14.15 óra - DÍJUGRATÁS: C3-

Gyevi Kupa
18-19 óra - Pintér Tibor Lovas

Dalszínház
19 – 20 óra – SZTÁRVENDÉG:

CSOCSESZ és zenekara
20 óra – Lovasbál

AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP

FOGATHAJTÓ NAP
9 óra - Zenés, fogatos felvonu-

lás Algyõ utcáin
10 óra – A fogatok felsorakozá-

sa, köszöntése
10.15 óra – Pályabemutató
11 óra – Akadályhajtás
12 óra – Jó ebédhez szól a nóta 
14 óra – Vadászhajtás
16 óra – Kutyás bemutató
16.30 óra – Eredményhirdetés
17.00 óra – A helyi Karaoke-

verseny algyõi díjazottjainak mûsora
17.30 óra – Fellép az Algyõi Ál-

talános Iskola Gyöngyvirág Nép-
tánc Csoportja

18 óra – Tombolasorsolás értékes
nyereményekkel, fõdíj egy CSIKÓ!

Mindkét nap a Lovaspálya mel-
letti területen vásárosok, vendég-
látó egységek és

mutatványosok, ugrálóvár és
egyéb meglepetések várják ven-
dégeinket!

A mûsorváltozás jogát a szerve-
zõk fenntartják!

Médiatámogatónk: Rádió88
(FM 95,4), Szeged

Bõvebb információ kérhetõ:
Algyõi Faluház, T.: 62/517-172,

faluhaz@algyonet.hu, www.algyo.hu
Algyõi Lovasklub: Bakos István

elnök, szervezõ: 30/223-0017, algy-
oilovasklub@gmail.com

A tartalomból
A krízishelyzetbe kerültek támogatásáról .................................. 2. oldal

Üléseztek a képviselõk: Rákóczi-telep kútjáról is döntöttek ...... 3. oldal

Algyõi arcok: Bai István, a faluvédõk vezetõje .......................... 5. oldal

Tisztújítás a Gyevi Art egyesületben ........................................ 8. oldal

orvosi rendelési idõpontok .................................................... 10. oldal

ALGYÕI HÍRMONDÓ
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A krízishelyzetbe került 
személyek támogatásáról

A családok szociális krízishelyze-
tének kezelését célzó 136/2009.
(VI.24.) Kormányrendelet értel-
mében a regionális nyugdíjbizto-
sítási igazgatóságok – a települé-
si önkormányzat jegyzõjének javas-
lata alapján – a gazdasági válság-
gal összefüggõ kedvezõtlen hatá-
sok enyhítésére, az állami szociá-
lis ellátórendszer keretében nyúj-
tott szociális segélyként egyszeri,
egyösszegû – vissza nem téríten-
dõ – támogatást állapíthatnak
meg. 

Támogatásban részesülhet a
Magyar Köztársaság területén be-
jelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ nagykorú sze-
mély, ha 

– családjában a kérelem benyúj-
tását megelõzõ hónapban az egy
fõre jutó havi jövedelem a mini-
málbér nettó összegét (2009. év-
ben 57.815 Ft) nem haladta meg,
és 

– részére a társadalombiztosí-
tási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-a szerinti
nyugellátást nem folyósítanak, és 

– a gazdasági válsághoz kapcso-
lódó, elõre nem látható esemény
következtében a családja minden-
napi életvitelének fenntartását sú-
lyosan veszélyeztetõ krízishelyzet-
be került. 

Nem jogosult támogatásra az a
személy, 

– akinek a 2009. év folyamán
15.000 forintot meghaladó összeg-
ben átmeneti segélyt állapítottak
meg, 

– akinek a kérelem benyújtása-
kor átmeneti segély megállapítá-
sa iránti eljárás van folyamatban, 

– aki a krízissegély iránti kére-
lem benyújtását megelõzõ 90 na-
pon belül átmeneti segély iránti
kérelmet még nem nyújtott be, ki-
véve, ha a helyi önkormányzat ren-
deletében elõírt feltételek az átme-
neti segélyre való jogosultságát ki-
zárja. 

Krízishelyzetnek minõsül, ha a
kérelmezõ 

– a munkahelyét 2008. szeptem-

ber 30-át követõen elvesztette, 
– jövedelme a 2008. szeptember

havi jövedelméhez képest legalább
20 %-ot elérõ mértékben csök-
kent, 

– lakáscélú kölcsönszerzõdésé-
bõl eredõ fizetési kötelezettsége
törlesztõ részlete 2008. szeptem-
ber havi összegéhez képest leg-
alább 20 %-ot elérõ mértékben
emelkedett, 

– egészségi állapota indokolja. 
A támogatás összege legalább

húszezer forint, legfeljebb ötven-
ezer – különös méltánylásra okot
adó körülmény fennállása esetén
legfeljebb százezer – forint. 

A támogatás megállapítása irán-
ti kérelem az e célra rendszeresí-
tett formanyomtatványon a kérel-
mezõ lakó- vagy tartózkodási he-
lye szerint illetékes települési ön-
kormányzat jegyzõjénél, 2009. au-
gusztus 1-je és november 30-a kö-
zött nyújtható be. A nyomtatvány
letölthetõ a www.onyf.hu/ „Nyom-
tatványok” menüpont, További
nyomtatványok – Krízis támoga-
tás címszó alatt, illetõleg a tele-
pülési önkormányzat jegyzõjénél
és a nyugdíjbiztosítási szervek ügy-
félszolgálati egységénél beszerez-
hetõ. 

A kérelemhez mellékelni kell a
jövedelem összegének igazolásá-
ra alkalmas iratot, a lakáscélú köl-
csön havi törlesztésének emelke-
dését igazoló iratot. Emellett cél-
szerû csatolni minden olyan ira-
tot, az egészségi állapot indokolt-
ságát igazoló háziorvosi, szakorvo-
si, kórházi igazolást, illetve orvo-
si szakvéleményt, stb., amely a tá-
mogatás megállapításának indoká-
ul szolgálhat. A „Tájékoztató a ké-
relem kitöltéséhez” elnevezésû út-
mutatót – mely segítséget nyújt a
nyomtatványon szereplõ adatok
pontos kitöltéséhez – feltétlenül
tekintse át a kitöltés elõtt! A támo-
gatás egy alkalommal, a család egy
tagja számára állapítható meg. 

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság tájékoztatója alapján: 

Dr. Varga Ildikó jegyzõ

Panaszládák panaszosoknak
Az állampolgári jogok országgyû-

lési biztosa az alábbi felhívást intézi
Csongrád megye polgáraihoz:

Tisztelt állampolgárok!
Ha úgy ítélik meg, hogy valamely

hatóság, illetve közszolgáltatást vég-
zõ szerv alapvetõ jogaikkal összefüg-
gésben visszásságot, sérelmet oko-
zott Önöknek, kérhetik az állampol-
gári jogok országgyûlési biztosának
segítségét. Panaszaik továbbításához
a biztos kérésére gyûjtõládák állnak
a rendelkezésükre a következõ hely-
színeken:

Szeged Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, 6745 Szeged, 
Széchenyi tér 10.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 6800
Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Szentes Város Polgármesteri Hiva-
tala,  6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Makó Polgármesteri Hivatala,
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Csongrád Város Polgármesteri Hi-
vatala,  6641 Csongrád, Kossuth tér 7.

Mindszent Város Polgármesteri
Hivatala,  6630 Mindszent, Köztár-
saság tér 31.

Mórahalom Város Polgármesteri
Hivatala,  6782 Mórahalom, Mil-
lenniumi sétány 2.

Kistelek Város Polgármesteri Hiva-
tala, 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.

Sándorfalva Város Polgármesteri

Hivatala, 6762 Sándorfalva, Szabad-
ság tér 1.

Csanádpalota Város Polgármeste-
ri Hivatala,  6913 Csanádpalota, Ke-
lemen László tér 10.

A panaszládákba 2009. július 13-tól
augusztus 31-ig dobhatják be levele-
iket, lehetõleg csatolva a panasszal kap-
csolatos iratok fénymásolatait.

Beadványukat augusztus 31-ig
postán is elküldhetik az Országgyû-
lési Biztos Hivatalához (1051 Buda-
pest, Nádor u. 22.), vagy e-mailben
is továbbíthatják azt a panasz@obh.hu
címre.

Panaszaikat a biztos kivizsgálja, il-
letve – amennyiben nem tartozná-
nak a hatáskörébe –  továbbítja az
illetékes hatóságnak. Az esetleg szük-
séges személyes meghallgatás idõ-
pontjáról írásbeli értesítést küldünk.

Hatáskör hiányában az ország-
gyûlési biztos nem tud segítségük-
re lenni akkor, ha az ügyben nem
merítették ki a rendelkezésre álló
közigazgatási jogorvoslati lehetõsé-
geket, az ügy 1989. október 23-a
elõtt indult, jogerõs határozatát egy
évnél régebben hozta meg a ható-
ság, illetve az ügy elbírálása ügyészi
és bírói hatáskörbe tartozik.

Prof. Dr. Szabó Máté s.k., 
az állampolgári jogok országgyûlési

biztosa
Dr. Varga Ildikó jegyzõ

Istentiszteletet tartanak az algyõi
reformátusok minden hónap 4.
vasárnapján (augusztus 23-án)

délután 3 órakor a helyi római ka-
tolikus templomban.

Papp László református lelkész

Algyõi reformátusok
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Az algyõi Bóbita Bölcsõde az au-
gusztus 2 – augusztus 23.  közöt-
ti idõszakban zárva tart.

– A gyermekeket augusztus 24-én
reggel 6 órától fogadják a gondozónõk.

– Az új bölcsõdés gyermekek
beszoktatása augusztus 24-én, hét-
fõn kezdõdik és a beszoktatási
ütemterv alapján történik.

– A térítési díj befizetésének
napja: augusztus 25., kedd reg-
gel 7:30-15:30 között.

– A bölcsõde dolgozói minden kis
bölcsõdés gyermeknek és szüleiknek jó
pihenést és kellemes nyarat, az óvodá-
ba induló gyermekeknek pedig sikeres
óvodakezdést kívánnak!

Bölcsis hírcsokor

Idén május 4-tõl 8-ig erdei isko-
lában voltunk. Hétfõ reggel in-
dultunk Szentbékkállára Iván
Zsuzsanna igazgatónõvel és Sza-
bó Leonórával, az osztályfõnö-
künkkel. Szentbékkálla egy kb.
200 fõs település a Káli-meden-
cében, a Balaton-felvidék szívé-
ben. Kb. 5 órányi utazás után Ta-
polcára érkeztünk, ahol rögtön
egy csodálatos élményben volt
részünk: csónakáztunk a Tavas-
barlangban! Ezután Hegyestûre
érkeztünk, felmásztunk a tetejé-
re, ahonnan láthattuk a környe-
zõ hegyeket. Végül megérkez-
tünk Szentbékkállára. 

Másnap egy tizenkét kilométe-
res túra várt ránk a Kornyi-tóhoz.
Útközben láttunk többek között
nagy kócsagot, magyar szürke-
marhát, pókbangót, ami egy or-
chideaféle, árvalányhajat, tavaszi
héricset, magyar szegfût, lisztes
kankalint, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park címernövényét. Saj-
nos a szép napos idõ mellett erõs
szél fújt, ezért csak kevés állat mu-
tatta meg magát. Délután kalá-
csot és csicsókás pogácsát sütöt-
tünk, méghozzá kemencében! Va-
csorára el is fogyasztottuk, úgy
tûnt, mindenkinek nagyon ízlett.
Este pedig tettünk egy rövid sé-
tát a faluban.

Szerda délelõtt világhírû geo-
lógiai értéket, a hajdani Pannon-
tenger megkövesedett homok-
túrzásait õrzõ kõtengert csodál-
tuk meg. Délután pedig a Feke-
te-hegyre másztunk fel. A tetejé-
rõl olyan gyönyörû volt a kilátás,

hogy legszívesebben napokig néz-
tük volna.

Csütörtökön Salföldre mentünk,
ahol megnéztünk egy több mint
300 éves házat. Az elöl kamrás,
füstös konyhás lakóház minden
berendezési tárgyával együtt lé-
legzetelállító volt. Ezután Kékkú-
ton ittunk a Theodora ásványvíz-
forrásból, majd ellátogattunk a
természetvédelmi majorba. On-
nan lovaskocsival utaztunk a salföl-
di pálos kolostorromhoz. Délután
egy újabb túra várt ránk: meg-
másztuk a Badacsonyt. Bár na-
gyon fárasztó volt, de megérte,
mert a hegytetõn álló kilátóról
meseszép táj tárult elénk. Egy ki-
csit elfáradtunk, de sok élmény-
nyel tértünk vissza a szállásra. 

Péntek délelõtt Balatonfüreden
álltunk meg, a kikötõben megcso-
dálhattuk a hajókat, majd folytat-
tuk a kirándulást, de ezúttal
Algyõre. A túrázások mellett fog-
lalkozásokon is részt vettünk, me-
lyeket a tanár nénik tartottak. Ér-
dekes és játékos feladatokat kel-
lett megoldanunk. 

Az erdei iskola minden tekintet-
ben hasznos volt: nagyon sokat ta-
nultunk, rengeteg tapasztalatot
szereztünk, és nem utolsó sorban
azért is, mert az osztálytársainkat
még jobban megismerhettük,
összetartóbb lett az osztályközös-
ségünk. 

Czine Renáta, Furka Barbara,
Kalcsú Tünde és Mandász Vivien

5. osztályos tanulók

Erdei iskolában voltak az 5. osztályosok

A gyerekek az „Egy kis malac röf-
röf-röf” címû dalt énekelték, mi-
re Emma megszólalt: „Én is meg-
élek kukoricán!”

Gondozónõ: „Megélsz?”
Emma: „Igen! Próbálok.” 
– „Múltkor olyan beteg voltam,

hogy azt sem tudom mi bajom
volt!” (Lara ) 

– „Lara olyan hangosan énekel,
hogy eltörik a fülem!” (Dávid)

– „Figyelj! Akarok légy szíves
gyurmázni!” (Zsombi)

– „Nekem sok sajtos kekszet kell
ennem, mert fáj a térdem.” 

(Maja)
– „Beteg a kutyám, mert fáj a

szõre!” (Emese)
– „Ma nem fogunk veszeked-

ni?” – kérdezte Dalma.
„Ezt nem ígérhetem meg” – vá-

laszolta Leila.

Gyerekszáj – bölcsis pillanatok

A javítóvizsga idõpontja – az Al-
gyõi Általános Iskola, Kastély-
kert u. 59. (fehér iskola) épüle-
tében –: augusztus 26. (szerda)
8 óra. 

A tanévnyitó ünnepség szep-
tember 1-jén (kedd) 8 órakor kez-
dõdik az Algyõi Általános Iskola
Kastélykert u. 59. (fehér iskola)
épületében.

A tankönyvárusítás és az étke-
zési díjak befizetésének idõpont-
járól az iskola telefonszámán
(62/517-192), vagy személyesen
érdeklõdhetnek augusztus 20-a
után, a fehér iskola épületében és
a hirdetõtáblán.

A 2009/2010-es tanév rendje
A 2009/2010-es tanév elsõ tanítá-
si napja: szeptember 1.,  az utolsó
tanítási napja: 2010. június 15; az
elsõ félév zárása: 2010. január 15.
Õszi szünet: október 26-30. (a szü-
net elõtti utolsó tanítási nap ok-
tóber 22., a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap november 2.)

Téli szünet: december 23-31.
(a szünet elõtti utolsó tanítási nap
december 22., a szünet utáni el-
sõ tanítási nap 2010. január 4.)

Tavaszi szünet: 2010. április 2-
6. (a szünet elõtti utolsó tanítási
nap április 1., a szünet utáni el-
sõ tanítási nap április 7.)

Évkezdés az algyõi iskolában

A nevelési év elsõ napja az algyõi Szi-
várvány Óvodában: szeptember 1.

– Az elsõ osztályba induló gyer-
mekek szeptember 1-jén reggel
7.30 órakor az óvodában gyüle-
keznek. Az óvó nénikkel együtt

kísérjük Õket az iskolai évnyitóra.
– A szeptember havi térítési dí-

jat a megszokottól eltérõ kell ren-
dezniük a szülõknek: augusztus
26-án (szerdán) 8 órától 16 órá-
ig kérik befizetni – az oviban.

Hírek az óvodából

Algyõ Nagyközség Önkormány-
zata sikeresen pályázott az okta-
tási és kulturális miniszter 19/2009.
(IV.2.) számú OKM rendeletének
alábbi paragrafusai szerint. 
A 2. §. értelmében az Algyõi Ál-
talános Iskolában a sajátos neve-
lési igényû gyermekekkel, tanu-
lókkal foglalkozó gyógypedagó-
giai pótlékra jogosultak 58.000

forint, a 6. §. értelmében az Algyõi
Általános Iskola pedagógusai kö-
zül az osztályfõnöki pótlékra jogo-
sultak 296.000 forint támogatás-
ban részesültek. 

Molnárné Vida Zsuzsanna 
alpolgármester, 

Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

Sikeres pályázat az algyõi iskola pedagógusainak
HOMLOKZATI ÉS 
GURULÓÁLLVÁNY 

BÉRELHETÕ.

AZ ÁLLVÁNYOKRÓL

ÉRDEKLÕDHET ÉS

HÕSZIGETELÉSRE

ELÕJEGYZÉST KÉRHET

A 06-30/987-40-60-AS

TELEFONON.

„REKVIEM” 
TEMETKEZÉSI 

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20-32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással állunk

az algyõi lakosok részére, bemutatóterem,

gyász, illetve köszönetnyilvánítás 

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20-9433645
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– Tenni akartam Algyõért valamit
– azért a faluért, ahol 1994 óta
élek a családommal, ezért vagyok
faluvédõ – összegzi Bai István, mi-
ért lett alapító tagja az egyik leg-
aktívabb algyõi civil szervezetnek.
A polgárõrség helyébe lépõ Al-
gyõi Faluvédõ Egyesületnek több
mint egy esztendeje õ az elnöke.

– Miért épp Algyõ? – kérdez vis-
sza, mikor arról faggatom, miként
lett a szegedi „telepi” gyerekbõl fa-
lusi háztulajdonos. – Úgy is mond-
hatnám: a kutyánknak vettünk egy

házat – válaszol nevetve, aztán ko-
molyra fordítva a szót hozzáteszi:
panellakásukból mindenképpen
el akartak költözni. Hiszen õ és
felesége (az algyõi ovisok Erika
nénije, a helyi Tollforgatók köré-
nek elismert versfaragója és az Al-
gyõi Hírmondó szerkesztõbizott-
sági tagja, Bai Istvánné) is kertes
házban gyerekeskedett. E nosztal-
gia miatt a dorozsmai kiskertes
övezetben is fölépítettek egy há-
zikót, de aztán mégis úgy döntöt-
tek: inkább Algyõre költöznek fi-
ukkal, az akkor tíz éves Zsoltival.
Elárulja: az algyõi felvégen a há-
zat egyik rendõrségi kollégája
ajánlotta a figyelmükbe, hogy el-
adó. – Nem bántuk meg a döntést
– biztosít, miközben az udvaron
osztozó két kutyát hátrébb paran-
csolja, és a régi vertfalu házikó he-
lyén a saját két kezével fölépített
új lak nappalija felé terelget. 

– Két évre rá, hogy algyõiek let-
tünk, nyugdíjba vonultam. De a
ház körüli munka nem elégített
ki: úgy gondoltam, egy nyugdíjas
rendõr a legjobban az akkor szer-
vezõdõ faluvédõ egyesületben
hasznosíthatja magát – fogalmaz.
Elismeri: a 2000-ben megszületõ
szervezetet késõbb másfél évig ha-
nyagolta ugyan, de visszatért, sõt:
új tagokat is toborzott oda. – „Leg-
alább tudják rólad a faluban, hogy
létezel. Meg aztán értékelik, hogy
részt veszel a falu nyugalmának
õrzésében.” Így érvelek, mikor új

tagot toborzok.
– Milyen a rendõrséggel a kap-

csolat? – ismétli a kérdést. – Mió-
ta én vagyok az elnök, egyre jobb
a kapcsolat a körzeti megbízottak-
kal is – válaszol. – Több alkalom-
mal együtt járõrözünk. Mikor tu-
dunk, segítünk a rendõrségnek.
Például egy elkóborolt fogyatékos
gyerek keresésében, vagy az ello-
pottnak hitt kocsi felkutatásában,
a hétvégi rendezvény idején a rend
fenntartásában. Ugyanakkor látni
kell: a faluvédõ nem rendõr. Pél-
dául azért, mert a jó szón kívül
nincs más fegyvere, hiszen a leg-
újabb törvény is csak gázspray hasz-
nálatát engedélyezi. Eddig egyen-
ruhánk se volt, de most nyertünk
egy pályázaton, s év végére szeret-
ném, ha elkészülhetne legalább tíz
egyenruha, ami megkülönböztet
és „tekintélyparancsoló”.

– Több mint harminc tagot
számlál a faluvédõ egyesület, a
tagdíj jelképes: havi 150 forint –
beszél a számokról az elnök. Szó
szót követ, s kiderül: a faluvédõk
közül a járõrözésben nem vesz
részt mindenki szívesen. Õk vi-
szont például a szemétszüretben
vállalnak aktív szerepet. Idén az
április 4-i akcióban legalább húsz
faluvédõ gyûjtötte az iskolásokkal
és az új horgászegyesület tagjaival
együtt a község területén és azon
kívül mások által eldobált szeme-
tet. Nagy sikere volt a szemétszü-
ret „kísérõ programjának”: Bai el-

nök úr kérte föl a nyugdíjas klub
tagjait, hogy süssenek lángost,
aminek örültek a gyerekek, per-
sze a finom gulyás is elfogyott.
Más faluvédõsök a betlehemi já-
szol felállítását tekintik szívügy-
üknek. A karácsonyi programban
a Nõegylettel szövetkeznek. De
folyton bõvülnek kapcsolataik: leg-
utóbb a terepjárósok Algyõi
Offroad Klubjával alakítottak ki
jó együttmûködést.

– Mozgalmasabb volt rendõr-
ként az életem. Például a kiskun-
dorozsmai ABC-ben tetten ért tol-
vajjal is határozottan beszéltem,
észre se vettem, hogy követtem
egészen a hentes pultig, ahol meg-
csillant a fenõacél és a bárd – me-
sél egy krimibe illõ sztorit. – De
„az se volt semmi”, mikor a REF-
es után ugrottam a tóba… – foly-
tatja az anekdotázást. Nincs is mit
csodálkozni, mikor kiderül: a
Rendõr címû francia film hatásá-
ra lépett be a fegyveres testületbe
Bai István, aki nyugalmazott rend-
õrként máig szereti a rendõrségi
történeteket – például a Zsaruk
címû sorozatot.  

– A falu árnyoldalát is látjuk, is-
merünk néhányat a börtönviselt al-
gyõiek közül – ismeri el Bai István.
A faluvédõk elnöke szerint azon-
ban Algyõ nyugodt falu, itt sincs
több bûncselekmény, mint más,
hasonló nagyságú településeken. 

P. I.

Algyõi arcok: Bai István, a faluvédõk vezetõje

Csongrád megyei kézmûvesek, nép-
mûvészek, népi iparmûvészek al-
kotásaiból válogattak össze kiállí-
tási anyagot „Múlt és jelen – Csong-
rád megye népi iparmûvészete”
címmel az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark szakemberei.
Nyulassy Ágnes szakértelmének kö-
szönhetõen Algyõ is lehetõséget ka-
pott a bemutatkozásra. 

A kiállítók célja, hogy megmu-
tassák Szeged és környékének szí-
nes kézmûves hagyományát. Az új
idõszaki kiállítás a Rotundában, a
Feszty Körkép mellett tekinthetõ
meg idén augusztus 20-ig.  A tár-
lat színes a sokféle mesterség je-
lenléte miatt és színes, mert az õsi
mesterségek nyomán készült tár-
gyakkal és a huszadik századig
gyakorolt kézmûves szakmák re-

mekeivel egymás mellett találkoz-
hat a látogató. 

A „gyevi kiállítási térben” a kö-
vetkezõ alkotók mutatkoznak be:
Bakó Tibor, Belovai Józsefné, Bereczné
Lázár Nóra, Gálné Nagy Ildikó,
Gonda Károlyné, Hatvani Márta Ág-
nes, Herczeg Sándorné, Nyári József,
Oláh Ernõ, Oláh Ernõné, Szabó Já-
nos, Tóth Gyula.

A múzeumi boltban az alkotá-
sok megvásárolhatóak vagy bõvebb
információ kapható a készítõkrõl.

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékparknak és
Nyulassy Ágnesnek a lehetõségért,
az alkotóknak a kiállítási tárgya-
kért és Algyõ Nagyközség Önkor-
mányzatának a szállításért. 

Bereczné Lázár Nóra

Algyõ is bemutatkozik 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

Bai István, a nyugalmazott rendõr szereti
nézni a Zsaruk-sorozatot

BURGONYA 
(kleopátra, kondor) 
termelõi áron eladó,
nagytételben ház-

hoz szállítva.
Algyõ, 

Kastélykert u. 169.
Tel.: 20/591-88-48

VÁRJUK A GYÖNYÖRÛ VÖLGYBEN

ELTERÜLÕ PÉCSI TÓ PARTJÁN

ORFÛN A MOLNÁR 
PANZIÓBAN

PROGRAMOK: HORGÁSZAT,
SÁRKÁNYREPÜLÉS, TÚRÁZÁS,

MINIGOLF, LOVAGLÁS, 
BARLANGLÁTOGATÁS

ISKOLAI CSOPORTOK ELSZÁL-
LÁSOLÁSA, ERDEI ISKOLA

Érdeklõdni  lehet: 
www.molnarpanzio.hu

E-mail: info@molnarpanzio.hu
Tel./Fax .: 06 72 498 363

Bartók B. u-i 
I. emeleti erkélyes  

55 m2-es lakás 
garázzsal együtt eladó.

Irányár.: 7,5 m Ft.
Tel.: 06-30/3867845

TANFOLYAMOK A TÁJHÁZBAN!
Szeptember elején újból indul 

a Rétek – mezõk kincsei Alapfokú
gyógynövény-ismereti tanfolyam,

és a Talpmasszázs otthon 
Egészségfejlesztõ tanfolyam.

Érdeklõdni lehet 
Szõkéné Bera Szilviánál 

a tájházban.
Tel.: 62/268-220; 20/364 6625

Berek Ágotánál
Tel.:30/871 8749; 30/835 5130
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Július 12-én Nagyszénáson ren-
dezték meg a ladacross bajnokság
IV. fordulóját, melyen az algyõi
Berkes István ismét elsõ helyezést
ért el. 

Az egész napon át tartó rendez-
vényen (a legutóbbi fordulótól el-
térõen) kevesebb autó került a pá-
lya szélére, de nem volt hiány most
sem izgalmakból. Egyre népsze-
rûbb ez a sportág, versenyrõl-ver-
senyre egyre több autó áll a rajt-
vonalhoz. Kategóriánkban az éva-

dot hat autóval nyitottuk, mostan-
ra 13-mal vettük föl a versenyt. A
nap végén mindenki lelkesen, kel-
lemes fáradtsággal távozott új erõt
gyûjtögetve a jövõ hétvégén sor-
ra kerülõ bajnokságon kívüli ver-
senyhez, amelyet Felgyõn rendez-
nek meg. Az V. forduló augusz-
tus 16-án Pusztaottlakán lesz.

Helyezések: 1. Berkes István, 2.
Fekete Tamás, 3. Sáringer Imre.

Gáli Ágota, 
Bereczné Lázár Nóra

Berkes ismét elsõ lett

A kullancs egy biológiai bomba?
A tudományos hír 2005. óta bor-
zolja a kedélyeket, éppen ezért
választottam e havi rovatunk témá-
jául a nyári kirándulások rémét,
az Ixodes ricinus-t.

Az ÁNTSZ honlapján arról ol-
vashatunk, hogy hazánkban elsõ-
sorban az 1-4 mm nagyságú, la-
pos, tojásdad alakú, vérrel teleszí-
vott állapotban babszem nagysá-
gúra megduzzadó, sárgásbarna
színû közönséges kullancs (Ixodes
ricinus) fordul elõ.

A táplálkozástól függõen a fej-
lõdésük teljes idõtartama átlago-
san 3 év. A háziállatok, földön
fészkelõ madarak és hüllõk, va-
don élõ emlõsök, valamint az em-
ber vérét szívja. Fûszálakon, bok-
rokon legfeljebb 1,5 méter ma-
gasságban lábaikon levõ karmok
és tapadókorongok segítségével
megkapaszkodva, lógva várja a
táplálkozási alkalmat. A vért adó
gazdára hang- és szaginger hatá-
sára ejti rá magát. Az emberre ka-
paszkodott kullancs a ruhán vagy
a bõrön továbbmászik és csak né-
hány óra múlva kezd vért szívni.
Vérszívás után a bõrrõl magától
csak 3-8 nap múlva esik le. Hûvös,
nedves homokban táplálék nélkül
3-6 évig is elél, a fiatal alakok azon-
ban az éhezést kb. csak egy évig

bírják. Nagy számban különösen
tavasszal április-június között és
õsszel, szeptemberben fordul elõ.

Az emberre esõs, nyirkos idõben,
többnyire a kerti munka során vagy
kirándulás közben kapaszkodik fel. 

Két megbetegedést: a kullancs-
encefalitiszt és a Lym-kórt terjeszti.

A kullancs csípése többnyire tel-
jesen fájdalmatlan, így észrevétlen
marad, mivel a szúrcsatornába fecs-
kendezett nyálnak érzéstelenítõ ha-
tása van. A fertõzött kullancs nyál-
mirigyébõl a megbetegedést elõidé-
zõ kórokozók csak a beszúrást kö-
vetõ 4-6 óra múlva, a felesleges vér
visszaöklendezésekor kerülnek az
emberbe.

A kullancs-encefalitisz vírusát a
vadon élõ állatokról az emberre a
kullancs viszi át. A fertõzés jelentõs
része tünetmentesen, kisebb része
pedig influenzára emlékeztetõ be-
tegségtünetekkel, lázzal, fejfájással,
rossz közérzettel zajlik le. Azonban
egyes esetekben súlyos idegrend-
szeri tünetek is kialakulhatnak. Ál-
talában a betegség teljes gyógyulás-
sal végzõdik. A betegség terjeszté-
se szempontjából kizárólag azok a
kullancsok veszélyesek, amelyek ví-
rust hordoznak.

Az ÁNTSZ honlapján található kul-
lancstérképrõl kitûnik, hogy labora-
tórium vizsgálatokkal is igazolt termé-

Tudni illik
„Mielõtt éhen hal, enni fog!” – hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?

A III. Algyõi Offroad Esõerdõ Ka-
land programot az Algyõi Offroad
Klub szervezte augusztus 1-jén, a

kijelölt tiszai ártérben. (A verseny-
rõl és az eredményekrõl lapunk
szeptemberi számában tudósítunk.)

Esõerdõ kaland

– AUGUSZTUS 15. (szombat) -
16. (vasárnap) – ALGYÕI LOVAS-
NAPOK 2009. Díjugrató Lovas-
verseny, gyermek ügyességi lovas-
verseny, fogathajtás, akadályhaj-
tás. (Bakos István, Algyõi
Lovasklub)

– AUGUSZTUS 16. (vasárnap) 8
órától: Ladacross Területi Bajnok-
ság – Pusztaottlaka. Algyõ színei-
ben Berkes István és csapata in-
dul. (Berkes István)

– AUGUSZTUS 20. (csütörtök)
– Díjugrató Lovasverseny Ópusz-

taszeren. Versenyez az Algyõ
Lovasklub. (Bakos István)

– AUGUSZTUS 20. (csütörtök) –
Mini Maraton (Dunaföldvár).
(Kopaszné Demeter Irén – Algyõi
Sportkör, Kajak-Kenu Szakosztály)

– AUGUSZTUS 29. (szombat) –
Gyermek Ügyességi Lovasverseny
Szentesen. Versenyez az Algyõ
Lovasklub. (Bakos István)
A mûsorváltozás jogát a szervezõk
fenntartják!
Összeállította: Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Hajrá Algyõ!

szeti gócok az ország délnyugati, nyu-
gati és északi területein találhatók,
melyek a szomszédos országok (Szlo-
vákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátor-
szág) természeti gócaival összefüg-
gésben vannak. Ezeken a helyeken
is legfeljebb minden ezredik hordoz-
za a megbetegítõ vírust, egyéb terü-
leteken pedig 5-10000 kullancs kö-
zül csak egyben található kórokozó.

Irtásukra a permetezés alkalmas,
amellyel a jól körülhatárolt kertek-
bõl biztonsággal kürtható. Legin-
kább az erdõk mentén levõ zártker-
tekben és az újonnan parcellázott
kiskertekben szükséges kullancsir-
tásra felkészülni. A permetezõszer-
rel (ACTELLIC 50 EC) célszerû a
kezelést már április hónapban meg-
kezdeni, júniusban pedig megismé-
telni. Szeptember közepén érde-
mes még egy újabb permetezést be-
iktatni, mert ezzel a következõ esz-
tendei elszaporodásuknak vethe-
tünk gátat. A kullancsirtás azonban
csak átmeneti eredményt ad, ugyan-
is azok a különféle állatokkal ismé-
telten behurcolásra kerülhetnek.

Megelõzésükre legfontosabb a
bõrbe fúródott kullancs mielõbbi
felderítése és eltávolítása, az ún. kul-
lancsvizit, illetve rovarriasztó sze-
rek használata. Kullancs-encefali-
tisz ellen védõoltás is rendelkezés-
re áll. Ha a bõrünkbe befúródott
kullancsot idõben felfedezzük és el-
pusztítjuk, akkor nem kerülhet ví-
rus a szervezetünkbe, ugyanis az ál-
lat a vérszívást követõen (kb. 4-6
óra múlva) juttatja a kórokozókkal
fertõzött nyálát az emberbe. Ezért
a kerti munkát befejezve vagy a ter-
mészetjárásból hazatérve vegyük
szemügyre gondosan azokat a te-
rületeket, elsõ- sorban a hajlatokat
és a deréktájékot. Mivel felismeré-
sük nehéz, ezért figyelmes keresés-

re van szükség! A kullancs a bõrbõl
két körmünk közé fogva gyengén
csavaró mozdulatokkal óvatosan ki-
húzható, de csipesz vagy a gyógy-
szertárakban beszerezhetõ “Kapiller-
féle kullancs-kiemelõ kanál” segít-
ségével az eltávolítás könnyebb. 

Az élõ kullancs eltávolításakor an-
nak feje könnyen leszakadhat és a
bõrben maradva idegen testként vi-
selkedik, a szálkához hasonlóan
gennyedést okozhat. Ennek kezelé-
se orvos feladata lehet. A csípés he-
lye a kullancs eltávolítása után is né-
ha még napokig vörös és viszket.

A különféle rovarriasztó szerek
(pl. AUTAN ACTIVE, JOHNSON
OFF, PROTECT-B, SZUKU,
UNISTOP stb.) a kullancsokat a ke-
zelt bõrfelülettõl távol tartják, így
csípésüket megakadályozzák. A kü-
lönféle készítmények (aeroszol,
krém, folyadék, stift stb.) hatásának
ideje a felvitt mennyiségtõl függ. A
rovarriasztó szerekkel a szabadon
hagyott bõrfelületeket kell bekenni,
de az aeroszol palackkal a ruházat
is kezelhetõ. 

A kullancs-enkefalitisz leghaté-
konyabb megelõzési módja az ak-
tív védõoltás, amely 3 oltásos alap-
immunizálásból áll. Az oltást - a
megfelelõ védettség kialakulása ér-
dekében - ajánlott a hideg évszak-
ban elkezdeni. A hosszantartó vé-
dettség biztosítása érdekében 3
évenként emlékeztetõ oltás szüksé-
ges. A zárszót már ismeri: „a rész-
letekrõl kérdezze meg kedves Olva-
só háziorvosát, vagy gyógyszeré-
szét!”

Ajánlott oldalak: 
www.antsz.hu, 
www.kullancsinfo.hu, 
www.kullancs.lap.hu

Bereczné Lázár Nóra
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A család a társadalom legkisebb ér-
zelmi, fizikai, gazdasági közössé-
ge. Ha ezen egységen belül testi-
lelki, szexuális erõszakot megva-
lósító cselekmények történnek,
családon belüli erõszakról beszé-
lünk. Leggyakrabban megvalósu-
ló formái a testi sértés és a kisko-
rú veszélyeztetése. 

A könnyû testi sértés olyan tes-
ti épséget vagy egészséget sértõ
cselekmény, amelynek eredmé-
nye 8 napon belül gyógyuló sérü-
lés vagy betegség. Ez olyan bûn-
cselekmény, amely magánindít-
ványra büntetendõ, azaz a sértett-
nek nyilatkozatot kell tennie,
amelyben az elkövetõvel szemben,
az eljárás lefolytatását és megbün-
tetését kéri. 

Súlyos testi sértésnél a sérülés 8
napon túl gyógyuló, az eljárás pe-
dig feljelentés alapján vagy hiva-
talból indul meg. 

Ha a kiskorú nevelésére, fel-
ügyeletére vagy gondozására kö-
teles személy e feladatából adódó
kötelességét súlyosan megszegi,
és ezzel a kiskorú szellemi, erköl-
csi, testi fejlõdését veszélyezteti,
megvalósítja a kiskorú veszélyez-
tetése tényállást. 

Gyakran fordul elõ, hogy a sér-
tettnek akarata ellenére a magán-
életébe beleavatkoznak abból a

célból, hogy megfélemlítsék. Ek-
kor beszélünk zaklatásról, amely
esetben feljelentéssel lehet élni. 

A sértett kérheti az elkövetõ tá-
voltartását, amely annak szabad
mozgásához és a tartózkodási hely
szabad megválasztásához való jo-
gát korlátozó kényszerintézkedés.
A hatályos jogi szabályozás szerint
alkalmazására csak akkor van
mód, ha büntetõeljárás indul az
adott ügyben. 

Ne váljon áldozattá, merjen se-
gítséget kérni!

Ingyenes segélyhívó telefon-
számok: 

Rendõrség: 107, mentõk: 104,
központi segélyhívó: 112.

Országos Kríziskezelõ és Infor-
mációs Telefonszolgálat: 06-80-
20-55-20, Szegedi Kistérség Több-
célú Társulás Humán Szolgáltató
Központ Családok Átmeneti Ott-
hona: 06-62-475-809, NANE (Nõk
a Nõkért Együtt az Erõszak Ellen
Egyesület): 06-80-505-101, Csong-
rád Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnmegelõzési Osztály: 06-
62-562-410.

M. Toronykõy Márta r. õrnagy, 
a Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság bûnmegelõzési 

Osztály vezetõje, 
Police Mail, 

Bárka Csoport

Tegyünk együtt 
a családon belüli erõszak ellen!

Algyõ Nagyközség Önkormányza-
ta évek óta él a segélyezés egy sa-
ját formájával, jelesül a téli idõszak
fûtésgondjain enyhítendõ, az arra
rászorulóknak ingyenes fát bizto-
sít. Ezzel néhány család otthonába
a hideg, téli napokon kis melegség
költözhet. 

E cikk írója a nap túlnyomó ré-
szét azok között tölti, akik sajnála-
tos módon kénytelenek igénybe
venni ezt a segítségét az önkor-
mányzatnak. 

Nagyon jól tudják õk, hogy a
képviselõ testület minden évben
kiemelt figyelmet szentel rájuk, az
önhibájukon kívül nehéz helyzet-
be került emberek megsegítésére.
A már jól bevált, megszokott for-
mákat megtartva, az újabb lehetõ-
ségekkel élve igyekeznek enyhíte-
ni a gazdasági válság következmé-
nyeivel is sújtottak gondjain. Ilyen,
újnak mondható úgynevezett adós-
ságkezelés vagy a már fentebb em-
lített „faosztás” is.

A rászorulók kiválasztásának ren-
deletben szabályozott metódusa
van ugyan, de a gyeviek által meg-
választott képviselõ-testület mun-
káját a Családsegítõ Szolgálat tevé-
kenysége során szerzett tapasztala-
tok is segítik, elengedhetetlen te-
hát a szoros együttmûködés. Az
éveken át végzett tevékenység
„eredményeként” a testületbõl ki-
választódnak, mondjuk „szakosod-
nak” a képviselõ hölgyek, urak.
Vannak, akik az iparra, a mezõ-

gazdaságra, megint mások a ke-
reskedelemre és vannak, akik az
oktatásra, kultúrára. Egyik sem
könnyû terület. Talán mégis az
egyik legnehezebb a népjóléti, szo-
ciális területen való tevékenykedés,
hiszen itt közvetlen hatással lehe-
tünk embertársaink sorsára. Azt
azonnal mérhetõ módon befolyá-
solhatjuk. Ebben a felelõsségteljes
munkában a testületbõl Herczegh
József képviselõ úrral már évek óta
azon dolgozunk, hogy a testületi
rendeletek „életszagúak” legyenek,
s azok valóban megoldást jelentse-
nek az érintettek számára. Ilyen
megoldásként jött szóba annak ide-
jén az ingyenes tûzifa biztosításá-
nak gondolata, amely azóta már
igényelhetõ, hagyományos segély-
fajta lett Algyõn. 

Az emberek már számítanak rá,
s minden évben bíznak abban, hogy
az idén is lesz, és nekik is jár majd.
Képviselõ Úr kiemelt figyelmet for-
dít - és  ezt ezúton is köszönjük –
a Családsegítõ Szolgálat munkájá-
ra, és hihetetlen szociális érzékeny-
ségének köszönhetõen sokszor fél-
szavakból is megértjük egymást.

A rászoruló Algyõiek remény-
kednek, akik eddig az ingyen tû-
zifához juthattak, hogy Algyõ Nagy-
község Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete az idén sem felejti el,
hogy a hosszú téli estéken: 

„Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.”

H. G.

Életfa: segély a tûzifa

FÛTÉSZÁMLJÁT 20–30%-KAL 
CSÖKKENTHETI, 

HA NYÍLÁSZÁRÓIT KICSERÉLI!
Minõségi MMÛÛAANNYYAAGG--FFAA  NNYYÍÍLLÁÁSSZZÁÁRRÓÓKK gyártása, 

forgalmazása, beépítése, teljes körû lakásfelújítás, 

KKÜÜLLSSÕÕ  HHÕÕSSZZIIGGEETTEELLÉÉSS,,

garanciával. Cégünk 10 éves szakmai tapasztalattal, 

referenciával rendelkezik.

NNAAPPEELLEEMMEESS,,  NNAAPPKKOOLLLLEEKKTTOORROOSS  RREENNDDSSZZEERREEKK telepítése.

Ingyenes felmérés, szaktanácsadás, árajánlat, 

pályázat készítés.

22000099..  aauugguusszzttuuss  0011--ttõõll  iinndduullóó  NNeemmzzeettii  EEnneerrggiiaa  

TTaakkaarréékkoossssáággii  PPrrooggrraamm  kkeerreettéénn  bbeellüüll

3300  %%  ÁÁLLLLAAMMII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  IIGGÉÉNNYYEELLHHEETTÕÕ!!

Területi képviselõ: Kõmûvesné Elekes Valéria 20-9384-102

Algyõ, Egészségház u. 8.

FFÖÖLLDDÜÜGGYYII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  AALLGGYYÕÕNN
FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSSII  MMUUNNKKÁÁKK::

tteelleekkmmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittûûzzéésseekk  ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,  ééppüülleett  kkiittûûzzééss,,  bboonnttáássii  tteerrvveekk
sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss  mmûûvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss  mmiinnddeenn  mmááss  ffööllddmméérrééssii  mmuunnkkaa......

EEGGYYÉÉBB  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK::  
iiggaazzssáággüüggyyii  ffööllddmméérrééssii  sszzaakkéérrttééss::  sszzaakkvvéélleemméénnyy  ppeerrmmeeggeellõõzzõõ  eelljjáárráássbbaann  iinnggaattllaann  éérrttéékkbbeeccssllééss

kköözzvveettííttõõii  eelljjáárrááss  lleeffoollyyttaattáássaa  vviittááss  ffeelleekk  kköözzöötttt..

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGÜÜNNKK::
sszzeemmééllyyeesseenn::hhíívváássáárraa  sszzeemmééllyyeesseenn  ffeellkkeerreessssüükk

tteelleeffoonn::  3300--221188--88995533  ffaaxx::  6622--442244--440044  eemmaaiill::  iinnffooggeeoo@@vvnneett..hhuu      
lleevvééllccíímm::  IINNFFOOGGEEOO  FFööllddmméérrõõ  IIrrooddaa  66772244  SSzzeeggeedd,,  PPááll  uu..  88//aa

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ingyenes kiszállással.
Csongrád megye területén.

Biztosításkötés kedvezõ díjakkal, 
Átírás ügyintézés GPS navigáció.

Érdeklõdni: Pataki László
Tel.: 30/336-2324 www.regiofinance.hu
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DDRR..  KKOOVVÁÁCCSS  ÁÁGGNNEESS
fogszakorvos rendelése

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között

Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció) 

fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen 
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer 

tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. TTeelleeffoonn::  226677--220022

UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DDRR..  BBAAKKÓÓ  IILLDDIIKKÓÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Augusztus 03-tól 07-ig: 8.00 - 12.30 óra között.
Augusztus 10-tõl 14-ig: 12.00 - 16.30 óra között.
Augusztus 17-tõl 19-ig: 8.00 - 12.30 óra között.
Augusztus 24-tõl 28-ig: 12.00 - 16.30 óra között.

Augusztus 31-tõl szeptember 04-ig: 8.00 - 12.30 óra között.
Szeptember 07-tõl 11-ig: 12.00 - 16.30 óra között.

Üzem- egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány 
hosszabbításának megszervezése.

Telefonszámok: 06-62/267-202, 06-30/635-4717

LLAAKKAATTOOSS  AALLBBEERRTTNNÉÉ  DDRR..  TTÓÓTTHH  MMÁÁRRIIAA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése minden héten

Hétfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután).
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig.
Telefonos elérhetõség: 267-707, 30/6381-863

TTÖÖRRÖÖKKNNÉÉ  DDRR..  KKÁÁLLMMÁÁNN  AANNTTÓÓNNIIAA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendel

Augusztus 03–07. között: 2.30-tól 16.30 óráig.
Augusztus 10–14. között: 7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 17–19. között: 12.30-tól 16.30 óráig.

Augusztus  24–29. között: 7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 31- szeptember 04. között: 12.30-tól 16.30 óráig.  

Szeptember 07–11. között: 7.30-tól 12.00 óráig.

AAuugguusszzttuuss  0033--1144..  kköözzöötttt  DDrr..  BBaakkóó  IIllddiikkóó  hheellyyeetttteessíítt!!  AA  rreennddeellééssii  iiddõõ  mmaarraadd!!    
Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-57008

DDRR..  MMOOLLNNÁÁRR  MMÁÁRRIIAA
gyermekorvos

Mobilszám: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038
Rendel:

Hétfõ: 8 órától 12 óráig. Kedd: 8 órától 11 óráig.
Szerda: 13-tól 16 óráig. Csütörtök: 8 órától 10 óráig.

Péntek: 8 órától 11 óráig.
Csecsemõ tanácsadás: csütörtökön 10.30 órától 14.30-ig.

Védõnõi fogadóóra: csütörtökön 9-tõl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 13 óráig.

Rendel: dr. Sári Tamás.
Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.

Önálló védõnõi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefonszám: 267-234.

Az elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

DDRR..  SSZZÍÍJJÁÁRRTTÓÓ  MMÁÁRRTTAA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig. Telefon: 20/965-0997

Elõzetes 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 fogkõ-eltávolítás Fogfehérítés, fogpolírozás
Fogékszerek felrakása garanciaidõvel

Lézeres nyálkahártya kezelések
Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

MMOOLL,,  OOTTPP,,  UUNNIIQQUUAA  EEggéésszzssééggkkáárrttyyáákkaatt  eellffooggaadduunnkk!!

GGYYEEVVII  PPAATTIIKKAA
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefon: 62/517-261

Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek: 8–18 óra között szombat: 9–12 óra között.

Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

Anyakönyvi hírek
HHÁÁZZAASSSSÁÁGGKKÖÖTTÉÉSS::
Házasságot kötött: Nyilasi Jácint Mik-
lós és Horváth Ildikó 2009. 07. 18-án.

SSZZÜÜLLEETTÉÉSS::
Megszületett: Buzás Bálint Bende
(2009.06.26.) – anya: Bereczki Orso-
lya, apa: Buzás Bálint.

Gratulálunk!

HHAALLÁÁLLOOZZÁÁSS::
EEllhhuunnyytt::
Rekett-Nagy István június 15-én; 
Belovai Istvánné született: Kecskeméti
Anna június 20-án.

Apróhirdetések
JJóó  áállllaappoottbbaann  lléévvõõ,,  kkéékk  BBuuddmmiill  iisskkoollaa--
ttáásskkaa  eellaaddóó..  TTeell..::  0066--2200--4455--4411--004422

**
RReeddõõnnyy,,  rreelluuxxaa,,  hhaarrmmoonniikkaaaajjttóó,,  sszzaallaagg--
ffüüggggöönnyy  kkéésszzííttééss..  TTeell..::  0066--3300//995533--00339955

**
MMééllyyhhûûttõõllááddaa  ((330000  lliitteerreess))  ééss  ssaarrookküüllõõ--
ggaarrnniittúúrraa  eellaaddóó..TTeell..::  0066--2200//558866--0055--1111

AAzzoonnnnaallii  kköözzvveettlleenn  kküüllffööllddii  mmuunnkkaalleehhee--
ttõõssééggeekk  EEuurróóppaaii  UUnniióóss  oorrsszzáággookkbbaann!!
TTeell..::  2200//22889911559911..

**
KKaassttééllyykkeerrtt  uuttccáábbaann,,  ffoorrggaallmmaass  hheellyyeenn
4400  mm22--eess  hheellyyiisséégg,,  üüzzlleettnneekk,,  iirrooddáánnaakk
kkiiaaddóó..
ÉÉrrdd..::  0066--2200//442277--33665533

OOrrvvoossii  üüggyyeelleett  rreennddeellééssii  iiddõõnn  kkíívvüüll::
OORRSSZZÁÁGGOOSS  MMEENNTTÕÕSSZZOOLLGGÁÁLLAATT  KKÖÖZZPPOONNTTII  OORRVVOOSSII  ÜÜGGYYEELLEETTEE  

SSzzeeggeedd,,  KKoossssuutthh  LL..  ssggtt..  1155––1177..  TTeelleeffoonn::  447744--337744
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

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



11 V i s z a t e k i n t õ 2009 augusztus Hírmondó

Az Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájház szervezésében három hé-
ten keresztül táborozhattak a gyevi
kis- és nagyobbacska gyerekek.
Nagy volt az érdeklõdés, így a ma-
ximális létszám, a húsz fõ mind-
három táborban betelt. 

A színes programok között nagy
hangsúlyt fektettünk a testmoz-
gásra, hétfõnként Kovács Kriszta
edzette a fiatalokat, de a kerékpá-
rozásból is kivettük a részünket.
Kothencz Tibor közremûködésével
Zsombón a falmászást próbálhat-
ták ki a gyerekek. A küzdés, erõ-
feszítés, a félelem leküzdése és az
ezzel járó siker- vagy éppen ku-
darcélmény a személyiség fejlõ-
désére is hatással lehet. Az Algyõi
Lovasklub közremûködésével pén-
tekenként lovagolhattak a tábo-
rozók.

A kézmûves foglalkozásokon
agyagoztunk, ékszereket készítet-
tünk. Kothencz Tibor avatott be
bennünket a sárkány-készítésbe.
A Szabadidõközpont területén na-
pokig röpködtek a szebbnél szebb
sárkányok. 

Szinte minden táborlakó ked-
vence a „Bori” volt, a heti két al-
kalmat is kevesellték a lubickolás-
ra. A szerdai egész napos kirán-
dulások alkalmával ellátogattunk
Zsombóra, a szegedi repülõtérre,
megnéztük a dorozsmai szélmal-
mot. Az üllési kiránduláson a fa-
lubeli asszonyok kemencés süte-
ményeit majszolhattuk, lovas ko-
csikáztunk, és beülhettünk egy ré-
gi osztályterem padjaiba.

A kubbozás kedvenc elfoglalt-
ságuk lett a táborozóknak, a fel-
állított pályán a nap bármelyik
szakában folyt a verseny, csapat-
kapitányok irányították a csapa-
tokat. A kubbért köszönet Oláh Er-
nõnek, aki nemcsak kifaragta a fi-
gurákat, hanem nagy türelemmel
meg is tanított bennünket erre az
õsi kelta játékra.

A szervezõk ezúton mondanak
köszönetet a támogatóknak, segí-
tõknek, a szülõknek és a gyere-
keknek. Jövõre újra találkozunk!

Lele Istvánné, 
Szõkéné Bera Szilvia, 

Sütõ Erika

Hétfõ-péntek Tábor – háromszor húsz gyereknek

Ha Anna nap, 
akkor Algyõn búcsú

AGYÕI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu

Igazgató: Bene-Kovács Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütõ Erika
Könyvtárosok: Kis Mihályné, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750, Algyõ, Kastély-
kert u. 40.) szerdánként 14-17 óra
között fogadóórán várják a polgá-
rokat az önkormányzat vezetõi. 

Augusztus 5., augusztus 19.:
dr. Piri József polgármester;

augusztus 12., augusztus
26.: Molnárné Vida Zsuzsanna
alpolgármester várja az érdek-
lõdõket.

INFO: Polgármesteri Hivatal,
Telefon: 62/517-517, ph@algyo.hu,
www.algyo.hu

Ünnepi mûsor a Faluházban - Bakos Árpád
Quartett

Anna-napi kerti parti - Süli Tibi és bará-
tai zenélnek

Herke István gyûjteményének átadása a
Tájházban - Dr. Piri József megnyitója

Ünnepi musor a Faluházban - Kerepetye
Néptánccsoport

A Borbálában Szélmalomban, Dorozsmán

A csapat Lovaskocsival Üllésen

Pillanatok a Faluház nyári 
táborainak életébõl

Gercsó Lángos

Algyõ, 
Komp u. 21.

Rendelésfelvétel: 
Telefonon: 

62/267-660
30/281-943-1

Házias Lángos Töltött Lángos

Pizza

Palacsinta

HamburgerHot- Dog

Gercsóné Terike a nyár folyamán hosszabbított 
nyitva tartással, délután is várja új és régi vendégeit!
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Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig a Faluház mö-
götti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
AUGUSZTUS 12. (szerda) 9-12 óráig: paplanvásár.
AUGUSZTUS 25. (kedd) 9-12 óráig: ruha, cipõ vegyes vásár.
AUGUSZTUS 28. (péntek) 9-12 óráig: vegyes iparcikk vásár.
AUGUSZTUS 31. (hétfõ) 9-12 óráig: vegyes vásár.
SZEPTEMBER 7. (hétfõ) 9-11 óráig: vegyes iparcikk vásár.

Rendezvénynaptár
AUGUSZTUS 15-16 (szombat-vasárnap): ALGYÕI LOVASNAPOK
AUGUSZTUS 20. (csütörtök) 10 óra: Államalapító Szt. István király ünnepe a Szt.
Anna-templomban
SZEPTEMBER 3. (csütörtök) 17 óra: Gyõrffiné Bullás Mária kiállításának megnyi-
tója a Faluház Galériában (A tárlat megtekinthetõ: szeptember 25-ig).
SZEPTEMBER 7. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum a földszinti kisteremben.

Felhívás
KKéézzmmûûvveesseekk  aa  ssááttoorrbbaann

Algyõi kézmûvesek kerestetnek a Kézmûvesek sátrába az Algyõi Lovasnapokon!
Az Algyõi Lovasklub Egyesület az idei Algyõi Lovasnapokon az elmúlt esztendõhöz ha-
sonlóan újra megjelenési lehetõséget kínál az algyõi alkotók, kézmûvesek részére. Szí-
vesen fogadnak jelentkezõket kézmûves bemutatóra is. Cél a népi kismesterségek, egyéb
kézmûves technikák népszerûsítése, a helyi alkotók megismertetése. Bárki bármilyen igé-
nyes népi technikával jelentkezhet  aauugguusszzttuuss  1144--iigg telefonon vagy személyesen a falu-
házban, illetõleg a Lovasnapok elsõ rendezvénynapjának reggelén a helyszínen. 
Bõvebb információ kérhetõ Bakos István elnöktõl a 30/223-0017-es telefonon.

Herke István gyûjteménye: egy életerõs
közösség tárgyi emlékei

„Fogadjátok ezt az emlékszobát
olyan szeretettel és megbecsüléssel,
amilyen szeretettel és nagyrabecsü-
léssel én ezeket a tárgyakat, eszkö-
zöket gyerekkorom óta gyûjtöm és
ápolgatom.” – írja Herke István az
Anna-napi búcsú alkalmával meg-
nyitott új kiállítási tér vendégkönyv-
ének elsõ oldalain. Herke István,
akinek Algyõ, azaz a szûkebb érte-
lemben vett szülõföld iránti elköte-
lezettségét már 2006-ban kiadott
Nagyfa árnyékában címû önéletrajzi
indíttatású könyve is ékesen bizonyí-
totta, az idén újabb maradandó em-
léket állított Algyõ múltjának. Saját
gyûjteményét és a Hírmondó ha-
sábjain is közzé tett felhívásának
eredményeként hozzá eljuttatott tár-
gyakat ajánlotta fel a tájház számá-
ra, s a gyûjtemény befogadására ki-
szemelt teret a saját két kezével és
önzetlen segítõinek közremûködé-
sével tette alkalmassá a tárgyi anto-
lógia befogadására. 

Herke István több száz tárgyat
adományozott a tájháznak, ezek
egy részét a Bemutató Fészerben
tekinthetik meg a kíváncsiak, na-
gyobbik hányadát pedig a fent em-
lített emlékszobában, amelyen az
adományozó és segítõi tavasztól
kezdõdõen éjt nappallá téve dol-
goztak, hogy a július végi megnyi-
tó létrejöhessen. Amint arról az el-
sõ sorokban már idézett bevezetõ-
ben Herke István beszámol: „Na-
pi 12-16 órát is dolgoztam, tervez-
tem, szerveztem a különbözõ át-
alakítási munkákat, közben az újon-
nan kapott eszközöket éjszakán-
ként, a lakásomon restauráltam.
(…) Az összes felújított tárgyat sa-

ját személygépkocsimmal  hord-
tam ki, majd saját kezûleg helyez-
tem el különbözõ tablókon az em-
lékszobában. Az is megesett ez alatt
az idõ alatt, hogy – meglátva a res-
taurált, újjá, széppé varázsolt esz-
közt – az adományozó lelkében va-
lami megmozdult. A több évtizede
padláson elfekvõ emléktárgy olyan
mértékben érintette meg, hogy sír-
va kérte vissza. Visszaadtam. Pon-
tosan ez volt a célom: az emberek-
ben érzéseket akartam fakasztani
õseink és a múltunk iránt.

Nagy örömömre szolgált, hogy
az emlékszoba létrehozásánál olyan
emberekkel dolgozhattam együtt,
akik elkötelezettek a régi emlékek
és tárgyak megõrzésében és ápolá-
sában. Sokszor átsegítettek a holt-
ponton, amikor úgy éreztem, hogy
kimerültem fizikailag és idegileg.
Számos segítõm közül mindenek-
elõtt feleségemet, Herke Istvánné
Varga Máriát kell kiemelnem, aki
évtizedekig állt mellettem a gyûjtõ-
munkában.

Bízzunk abban, hogy munkánk-
kal elõsegítettük múltunk és õseink
ismeretét és tiszteletét, és a tárlat
megtekintése közben az egymás
iránti szeretet tölti be szívünket!”

Azt hiszem, bátran kijelenthetõ,
hogy Herke István elérte a célját. Az
emlékszoba sajátos korlenyomat, il-
lusztráció és zarándokhely egyaránt.
Azok, akik július 26-án délelõtt je-
len voltak a megnyitón, bizonnyal
hasonlóan vélekednek. Több kor-
szaknak, ám egy közösségnek (a
gyevieknek) állít emléket ez a helyi-
ség, s erre a közösségre, ennek a
közösségnek a fontosságára, folyto-
nosságára, életerejére utalt mind
dr. Piri József polgármester a meg-
nyitó gondolataiban, mind dr. Szol-
noki Miklós személyes hangú szak-
mai bevezetõjében. Errõl a közös-
ségrõl, ennek a megõrzésérõl val-
lottak az emlékszoba bejáratánál el-
helyezett emlék-kopjafa alkotójá-
nak, Oláh Ernõnek szavai is. Az ér-
zelmi töltés elmélyítésérõl Faragó
István, az Algyõrõl Szabadkára el-
származott hajdani pékmester és
tangóharmonikával kísért dalai gon-
doskodtak. Vélhetõen az emlékszo-
ba jövõbeni látogatói is érzik majd
azt az elhivatottságot, ami alapul
szolgált a gyûjtemény kialakításá-
hoz, és remélhetõleg minden leen-
dõ látogatót meg fog érinteni a „hely
szelleme”, és a tárlat által közelebb
kerül a múlthoz, az õsökhöz. Mind-
ezért a köszönet elsõsorban Herke
Istvánt illeti!

Emlékszoba a tájházban

KECSKE SAJT ÉS

TÚRÓ KAPHATÓ 

Algyõ, 

Bartók B. u. 20.

Telefon: 

20/36-22-028

Megbízható, nem italozó kõmûves
mindenféle munkát vállal: felújítás,

belsõ átalakítás, új kivitelezés,
burkolás.

Referenciát adok.
Tel.: 06/20-482-4792,

06/30627-4847, 
E-mail: daroczilaszlo@t-online.hu

RRUUHHAAVVÁÁSSÁÁRR  HÉTFÕN, SZERDÁN 

ÉS SZOMBATON A FALUHÁZ MÖGÖTTI 

PARKOLÓBAN. FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ NYÁRI ÁRU-

KÉSZLETTEL, A MEGSZOKOTT MINÕSÉGGEL 

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 

– PÓLÓK 4-10 XL-IG, – RÖVID NADRÁGOK 4-8 XL-IG

– EXTRA MÉRETÛ NÕI HALÁSZ NADRÁGOK

– NÕI, FÉRFI, GYEREKFÜRDÕRUHÁK

– GYERMEKEGYÜTTESEK


