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Algyõi Hírmondó

Képeslap – a fakanálról
„Szeretni nem szeretek, de ha kell, 
tudok fôzni” – mondtam sokáig. 
Olyankor álltam elô ezzel a mon-
dattal, kedves húgom, amikor úgy 
éreztem, magyarázatra szorul, 
miért vonulok háttérbe, s engedem 
át az elsôséget konyhafronton min-
dig valaki másnak.

Snassznak, pontosabban szimpla 
teljesítménynek éreztem, hogy faka-
nállal a kezemben a tûzhely mellett 
jeleskedjem. Pedig nemcsak otthon 
leshettem el és próbálhattam ki 
az ételek készítésével kapcsolatos 
trükköket, hanem az iskolai tan-
konyhában is megtanulhattam 
az alapfogásokat. E két irányból 
érkezô tudomány nálam nem össze-
adódott, hanem kioltotta egymást. 
Mert akkor még nem értettem meg 
a lényeget.

Máig emlékszem az általános 
iskolai technika órákra: a gya-
korlókertbeli palántázásra, késôbb 
a zöldség feldolgozására; vagy 
ahogy Fejér tanárnô mutatta a 
gáztûzhely mellett, hogyan pirul 
a rántás, aztán a terített asztal-
nál azt magyarázta, miként illik 
vendéget fogadni, falatszendvi-
cseket készíteni… Mindez Algyô 
új iskolájában jutott eszembe, 
amikor bekukkanthattam a tech-
nika szaktanterembe, aztán meg a 
villanytûzhelyekkel és munkapul-
tokkal fölszerelt háztartás-technika 
gyakorlóhelyre. A dicsérô jelzôkkel 
nem fukarkodtunk, annyira tetszett 
– velem együtt – minden látogató-
nak a Fehér Ignácról elnevezett új 
iskola. Minden berendezési tárgy 
és a tanárok minden mondata 
arra utalt, hogy az új iskolában 
az algyôi gyerekek számára föltá-
rulnak a magas tudományok titkai, 
miközben a mindennapok alapját 
jelentô otthonteremtés varázstudo-
mánya is.

Ez a lényeg! Annak felismerése, 
hogy az élet alapja: az étel. Meg 
hogy egészségesen, gyorsan, olcsón 

ételt készíteni csak otthon lehet. 
Otthon, amit a család tesz azzá, 
ami: a kulisszák mögötti fedezékké.

A mindennapok színpadán más 
a lecke: a modern nônek igazolnia 
és bizonyítania kell, hogy a házi 
tûzhelyen túli világban is megállja 
a helyét. Így egyedül vagdalkozva 
hadakozik olyan célokért, melyek 
abban a pillanatban, amint a köze-
lükbe jut, semmivé foszlanak. Untam 
fôzni – magamnak. De varázsütésre 
megváltozott a fakanálhoz való 
viszonyom, amint saját családom 
lett. Onnantól érzem és mondoga-
tom: nemcsak tudok, de szeretek is 
fôzni és sütni. Mert van kiknek!

Fôzzünk örömmel! – lapozgatom 
az algyôi könyvtárból kölcsön vett 
kötetet, Polcz Alaine konyha- és 
életvezetési kalauzát. Dédanyá-
ink és nagyanyáink rég elfelejtett 
receptjei között étkezéssel kapcso-
latos szokásokról, rítusokról, mon-
dásokról is említést tesz. Azt írja, 
azért, mert számára – mint ahogy 
számunkra is – az ilyen típusú 
szakácskönyv a szórakoztató. 
Mint az Algyôi Nôegylet legújabb 
receptgyûjteménye, a Mit fôztek 
ki az algyôi asszonyok? Egy-egy 
algyôi recept címében ott rejtezik a 
családtörténet: „Tarka varjú leves 
Muci néni módra”, „Csirkepörkölt 
Pankának”, Lecsó, ahogy én tanul-
tam”. „Lusta Marcsi Márton napi 
fokhagymás libasültje”, „az Én 
nudlim”, „Bálintom túrós csuszája, 
vagy a kedvencem: „Nagyapu pipi 
combja”… Annyira beszédesek és 
családigenlôk ezek a receptek! 

Az igaz receptgyûjtemény 
– mindegy, hogy Polcz Alaine 
könyve, vagy az algyôi asszonyok 
trükkjeinek csokra, vagy épp a mi 
nagymamánk ránk hagyományo-
zott füzetkéje – úgy olvasható, mint 
egy regény, kedves húgom, mert 
„az” asszony magára találásának 
története.
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VIII. Algyôi Repüléstörténeti Emléknap,  
Hôsök Napja és családi gyermeknap

Szabadidôközpont, Algyô, Téglás 
u. 151.
2011. május 29, vasárnap
9.00–10.00: Térzene a Hódmezô-
vásárhelyi Városi Fúvószenekar-
ral.
9.00–15.00: Szabadtéri könyvtár.
9.00–15.00: Arcfestés, kézmûves 
játszóház, lovas kocsizás és ugrá-
lóvár.
10.00: Koszorúzás és megemléke-
zés a repülés algyôi áldozatainak 
emléktáblájánál.
11.00: A farkas és a kecskegida – 
Száraz Nagy Tamás gyermekelôa-
dása.
12.00: A dél-Alföldi Harmonika-
barátok Klubjának mûsora.

*

13.00–18.00: i. Algyôi nemzet-
közi Vitézi Találkozó
résztvevôk: négy griff Haditorna 
Csoport (Szeged), illoncsuk Sza-
badcsapat (Csongrád), Zenthus 
János Középkori Hagyományôrzô 
Egyesület (Szentes), longrinus 
lovagrend (Zenta, Vajdaság), 

Hollószárny lovagrend – Szegedi 
rendház, Kuruc Hagyományôrzô 
Egyesület (rákóczifalva), Kis-
kun Huszár és Honvéd Hagyo-
mányôrzô Egyesület (Kecskemét).
Közremûködik az írisz Tánccso-
port.
13.00–15.00: Elôadások, íjász-
bemutató, a Szegedi Fogház és 
Börtön 3-as objektuma kutyás 
csoportjának bemutatója, magyar 
kutyafajták bemutatója.
15.00–16.00: Harcászati bemu-
tatók.
16.00–17.00: Színpadi produk-
ciók: Pavane Táncegyüttes, Krisz-
tin Róbert és Kiss-Iván Ágnes régi-
zenei mûsora.
17.00: Bemutató csata a hagyo-
mányôrzô csapatok részvételével.
17.30 programzárás.

*

18.00: Élôben zenél a Holiday 
zenekar.
19.00: Kasza Tibi (Crystal) kon-
certje.
19.30: Janicsák Veca koncertje.

Ismét megmérettetnek a pálinkafôzetek
Május 29-én ismét összemérhe-
tik italaikat a gyevi pálinkafôzôk. 
Az elsô kategóriában a tiszta pár-
latok (például: barack-, szilva-, 
körte pálinka) versengenek; a 
második csoport a vegyes és tör-
kölypálinkák kompániája; míg a 
harmadik társaságba az ágyas- és 
mézes pálinkák, valamint a külön-
féle gyógynövényekkel ízesített 

alkoholpárlatok soroltatnak. A 
nevezôktôl minimum 3 dl mintát 
kérünk, melyet a faluházban lehet 
leadni május 27-ig. A zsûri a nyil-
vánosság bevonásával munkálko-
dik, tehát várjuk az érdeklôdôket a 
szabadidôközpont oktatótermébe 
május 29-én délelôtt! Az eredmény 
kihirdetésére a vitézi találkozó ide-
jén kerítenek sort! a szervezôk
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Hol legyen a piac Algyôn? 
részben civil kezdeményezésre 
Önök választhatnak: hol legyen 
a piac Algyôn?

A következô helyszínekre lehet 
szavazni:
1.  A Piac téren.

2.  A templom mellett, a régi piac 
helyén.

3.  A Fazekas utcai üres telken 
legyen az algyôi piac.

Kérjük, hogy a könyvtárba adják 
le szavazataikat!

Lomtalanítás
Algyô nagyközség Polgármes-
teri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Településtisztasági Kft. 
május 14-én lomtalanítási napot 
tart.

Kérjük az ingatlan tulajdono-
sokat, hogy az elszállításra szánt 
lomot reggel 6 óráig helyezzék az 
ingatlanok elé!

A gyûjtés szelektív módon 
történik, ezért lehetôség szerint 
kérjük a papír, a mûanyag, a fém 
illetve a vegyes lom hulladékot 
elkülönítve elôkészíteni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a lomtalanítás kizárólag a 
lomok elszállítására szolgál (pl. 
nagyobb méretû berendezési tárgy, 
bútor, ágybetét, háztartási beren-
dezés és készülék, rongy, edény, 
eszköz, ablaküveg stb.). A késôn 
kihelyezett hulladékok, valamint, 
az építési törmelék, komposztál-
ható hulladékok, állati trágyák, 
veszélyesnek minôsülô hulladékok 
(pl. akkumulátorok, vegyszerek) 
nem kerülnek elszállításra. 

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri fogadóórák 
Herczeg József polgármester Algyô 
nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750, Algyô, Kastélykert 
utca 40.) minden héten szerdán 
14-17 óra között fogadóórán 

várja a polgárokat. idôpontok: 
május 11., május 18. inFo: Pol-
gármesteri Hivatal, telefonszám: 
62/517-517, ph@algyo.hu, www.
algyo.hu 

Közbiztonsági fórum
Herczeg József polgármester köz-
biztonsági fórumot hív össze 
május 18-ra (szerdán) 11 órától a 
polgármesteri hivatal emeleti tár-
gyalójába tárgyalójába a Csongrád 
megyei rendôr-fôkapitányság, 
az Algyôi Faluvédô Egyesület, az 
ESZi és a hivatal szakembereinek 
bevonásával. A fórumra minden 
érdeklôdôt tisztelettel várnak! 

Tájékoztató a hulladékudvar használatáról
napi 1 m3 szelektív hulladékot 
helyezhetnek el az algyôiek a 
hulladék udvarban. Ezt biztosítja 
az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelôség a 20/2006. 
(iV.5.) KvVm rendelet 14.§ (4) 
bekezdése alapján Algyô nagy-
község Önkormányzata.

A hulladéklerakó felszámolása 
tavaly március 16-án megkezdô-
dött, ezen idôpont után hulladék 
elhelyezése a hulladék lerakó 
területén tilos, az illegális hul-
ladéklerakás elkövetôjére Algyô 
jegyzôje szabálysértési eljárás 
keretében bírságot szab ki. Hulla-
dék elhelyezésére csak a hulladék-
udvarban (Kuktor köz) elhelyezett 
konténerekben, szelektív módon 
van lehetôség!

A hulladékudvar újabb létesít-
ménnyel, veszélyes anyag tároló 

konténerrel bôvült, így tavaly 
november 2-tôl veszélyes anya-
gokat is elhelyezhet a lakosság 
a hulladékudvarban. Ezek az 
anyagok: gumiabroncsok; étolaj 
és zsír; nikkel- kadmium elemek 
és akkumulátorok; elektromos 
és elektronikus berendezések, 
fénycsövek; motor-, hajtómû-, 
kenôolaj; mezôgazdasági vegyi 
hulladékok veszélyes anyagokat 
tartalmazó növényvédô szerek; 
festék-, lakk hulladék, szerves 
oldószerek; védôruházat hulladék.

A hulladékudvar nyitvatartási 
ideje: minden nap 6-tól 22 óráig. 
Hulladékszállítással kapcsolatos 
bejelentés, valamint információ 
kérhetô: az algyôi polgármesteri 
hivatalban  ludányi Attilától, tele-
fonszám: 62/517-517/929.mellék, 
e-mail: ludanyi.muszak@algyo.hu, 
www.algyo.hu.

Anyakönyvi 
hírek

Születés:
Bakos Máté GerGô – született 2011. 
04. 10-én, édesanyja: ádámka Mariann, 
édesapja: Bakos tibor

Várhelyi Nóra – született 2011. 04. 
11-én, édesanyja: Faragó hedvig, édes-
apja: Várhelyi Zoltán. 

MocZó ViráG – született: 2011. 04. 
23-án, édesanyja: Földvári anett, édes-
apja: Moczó sándor.

Jó egészséget!

*

Házasság:
segesvári sándor csaba és Bartók Judit 
anna 2011. április 01-jén házasságot 
kötött.

sok boldogságot!

*

Halálozás:
Mészáros József 2011. március 28-án 
elhunyt.
séra György endréné született szombati 
ilona 2011. április 09-én elhalálozott.

Béke poraira!

Szomszédünnep 
A szomszédünnep célja, hogy a 
falunkban, ugyanazon utcán belül, 
mégis egymástól elszigetelten élô embe-
rek, akik nap mint nap egymás mellett 
szállnak be az autóba munkába indu-
láskor, akiknek egy iskolába járnak a 
gyermekeik,  akik minden nap ugyan-
abban a boltban vásárolnak be munka 
után – egyszóval a szomszédok, akik 
látásból már jól ismerik egymást, szót 
váltsanak egymással.

Az elsô közös együttléten talán csak 
azt sikerül elérni, hogy az egy lakó-
közösségbe tartozó emberek ezután 
már köszönjenek egymásnak, vagy 
egymásra mosolyogjanak. De nem 
elképzelhetetlen, hogy kiderül: a szom-
szédban egy matektanár lakik, aki szí-
vesen vállal korrepetálást, netán egy 
vízvezeték szerelô, vagy egy idôs úr, 
akinek jól esik, ha néha segítenek neki 
a bevásárlásban. Hosszútávon is tár-
sadalmi haszonnal járhat az esemény, 
ugyanis a szomszédsági kapcsolatok 
rendszeres ápolása gyarapítja és erô-
síti a társadalmi hálózatokat.

A minden év májusában megrende-
zendô Szomszédünnep egy olyan nap 
az évben, mikor egy közös fôzés, együtt 
egy nagy asztalnál elköltött vacsora, 
közös játékok vagy sportolás, kulturá-
lis program alkalmával kicsit jobban 
megismerhetjük szomszédjainkat, s 
ha volt netán vitánk velük, ezeket is 
tisztázhatjuk. Hiszen kiderülhet, hogy 
anélkül, hogy ismernénk egymást, ren-
geteg mindenben gondolunk hasonlót.

A Szomszédünnep lényege, hogy a 
kisközösségek magukénak érezzék az 
ünnepet, érezzék át a saját szervezés 
örömét, a közösség „kovácsolásának” 
erejét, így a szervezésben a legnagyobb 
szerepe a helyi civileknek és aktivisták-
nak van, akik a saját kisközösségük-
ben kezdik el szervezni az eseményt. 

Bármilyen lakótér részt vehet az 
ünnepben, hiszen utca, park, tér 
minden lakóközösség közelében van. 
Reméljük, hogy együtt felhívhatjuk 
a figyelmet arra, hogy egy kis odafi-
gyeléssel szebbé tehetjük közös hétköz-
napjainkat!

Biztatjuk Algyô minden pontjáról 
azokat a lelkes szervezôket, akik saját-
lakóhelyükön vállalják, hogy össze-
hozzák a lakókat! Bôvebb információ 
a www.szomszedunnep.hu

Szuck Mónika  
Tiszavirág u. 46.
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Üléseztek az önkormányzati képviselôk
32 napirendi pontot tárgyalt Algyô 
nagyközség Képviselô-testülete a 
2011. április havi testületi ülésén. 

A képviselôk elfogadták az 
Algyô nagyközség közrendjé-
nek, közbiztonságának helyze-
térôl szóló beszámolót, melyet 
Skribanek Csaba rendôr ôrnagy, 
ôrsparancsnok terjesztett elô. 

Lopás, csalás rongálás
2010-ben Algyô közigazgatási terü-
letén belül 108 bûncselekmény vált 
ismertté, melybôl vádemelési javas-
latra 367 esetben került sor. Az elkö-
vetett fontosabb bûncselekmény 
típusok: lopás, csalás, rongálás, 
testi sértés, garázdaság, kábítószer-
rel visszaélés, ittas vezetés, okirattal 
visszaélés, állatkínzás, készpénzhe-
lyettesítô-fizetôeszközzel való visz-
szaélés. A településen több kerék-
párlopás is történt, mely nagyobb 
odafigyeléssel elkerülhetô lett 
volna. Tavaly összesen 9 közleke-
dési baleset történt, ebbôl 8 könnyû 
és 1 súlyos személyi sérüléssel járt. A 
körzeti megbízottak munkája folya-
matos és eredményes: 89 szabály-
sértésben tettek feljelentést. A tava-
lyi lopások és sorozatos betörések 
bûncselekmény sora megszakadt az 
algyôi bûnbanda elfogásával. 

Módosított rendeletek
módosították az önkormányzat 
2010. évi költségvetésérôl szóló 
3/2010. (iii.2.) számú rendeletét 
a normatív állami támogatások 
bevételi elôirányzatainak a magyar 
Állam Kincstár által küldött egyez-
tetô listájának értelmében. 

A testület jóváhagyta az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
és a 2010. évi pénzmaradványt, 
valamint tudomásul vette a 2010. 
évi egyszerûsített beszámolót. 

A képviselô-testület tudomásul 
vette a Csongrád megyei Kor-
mányhivatal törvényességi észre-
vételében foglaltakat.

módosították a gyermekek 
védelmérôl szóló 12/2000. 8V. 
23.) önkormányzati rendeletet, 
melynek értelmében a gyermek-
intézményi térítési díj megfizeté-
séhez nyújtott támogatás szem-
pontjából gyermekintézménynek 
minôsül a bölcsôde, az óvoda, az 
általános iskola. 

módosult az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésérôl szóló 7/2011. 
(ii.28) rendelete is a 2010. évi 
pénzmaradvány összege, valamint 
az újabb tételek átvezetése miatt. 
500000 forint. keretet biztosítanak 
az idei év települési egészséghetére 
és egészségnapokra, melynek része-
ként szakorvosi és szûrôbuszok is 
várják az algyôieket.

Iskola és piac
A 2011/2012-es tanévben az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskolában 
44 elsô osztályos tanuló kezdheti 
meg tanulmányait két osztályban. 
Az egyik osztályban a gyermekek 
emelt szintû testnevelés oktatásban 
részesülnek választható angol ide-
gen nyelvi képzéssel az általános 
tanterv szerinti oktatás részeként, 
a másik osztályban pedig a gyer-
mekek emelt szintû angol okta-
tásban részesülhetnek. Az iskola 
alapító okiratának a módosítása is 
idôszerûvé vált: az új iskolában a 
maximális gyermeklétszám: 480 fô. 
Az épület befogadóképessége: 480 
fô tanuló, 40 fô tanári, dolgozói lét-
szám. A tornacsarnokkal, az aulával 
és az étteremmel a teljes befogadó-
képesség: 700 fô. 

Egyéni képviselôi elôterjesztés 
volt a helyi piac/vásár kialakítása, 
hogy a helyi termékek, családi vál-
lalkozások megélhetési lehetôsé-
get kapjanak. A beruházás mun-
kahelyteremtô projekt is lehetne. 
A piac kialakításának feltételeirôl, 
lehetôségeirôl, a helyszínrôl és a 
megvalósításról májusi ülésén 
dönt a testület. 

Az 56/2011. (ii. 23) Kt. határozat 
értelmében az önkormányzat egy 
új gépjármûvet vásárolt a hivatal 
ügyintézôinek és az Algyôi Falu-
védô Egyesület tagjainak munka-
végzésére, közös használatra. A 
faluvédôk a felajánlott gépjármûvet 
késôbb nem vették át, ezért most 
a testület által felajánlott 3 hónap 
türelmi idôt kaptak az új gépjármû 
hétvégi átvételére és használatára. A 
döntéshozók írásbeli tájékoztatást is 
kértek júliusi határidôvel. 

Vita a kutyatartásról
Hosszas vita követte a kutyatar-
tásról és az ebek chippel történô 
megjelölésérôl szóló elôterjesz-
tést. A képviselôk úgy döntöttek, 

jelenleg nem kívánják módosítani 
az állattartási rendeletet. 

A képviselô-testület elfogadta a 
gyEViÉP nkft. és az Önkormány-
zat között létrejövô közhasznú 
feladatok ellátásáról szóló szerzô-
dés-tervezetet. A szolgáltatások 
körébe tartozik – többek között –: 
a község köztisztasági feladatainak 
ellátása, a zöldterület gondozás, 
az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elôsegítése, a rend-
kívüli helyzetek kezelése. 

Az intézményi takarítás átszer-
vezését a hosszú távú költségha-
tékony eredmények és elônyök 
támasztották alá. A testület úgy 
határozott, hogy az algyôi általá-
nos iskola takarításának ellátásával 
a gyEViÉP nkft.-t bízza meg július 
1-jétôl. Az iskola 4 közalkalmazotti 
takarítói státusza megszûnik, ezzel 
egy idôben a gyEViÉP és az iskola 
intézményvezetôje az átadás-átvé-
tel végrehajtásáról gondoskodik. 
A testület megbízta a Búvár utca 
9. szám alatti bérlakások gondnoki 
teendôinek ellátásával – július 
1-jétôl – a gyEViÉP nkft-t. 

Bôvül a konyha, megújul a klub
A helyben megoldható, munka-
helyteremtô, intézményi közét-
keztetés biztosítását elôsegítve 
szükségessé vált a szabadidôköz-
pont 100 adagos konyhájának 600 
adagos fôzôkonyhává bôvítése és 
korszerûsítése, melyet a gazdasági 
Program is tárgyal. A meglévô épü-
letet felfelé és oldalirányban lehet 
bôvíteni. A tervezés során a testület 
elôtt a terveket be kell mutatni. 

Turisztikai szempontból fontos 
beruházás a szabadidôközpont 
területén meglévô szálló felújítása, 
bôvítése és korszerûsítése. A meg-
lévô 8 szobás szállóépület bôvítésé-
vel kell kialakítani egy olyan, a mai 
kor elvárásainak megfelelô közepes 
kategóriájú szállót, ahol egy idôben 
legalább 35–40 ember 2–3 ágyas 
szobákban elszállásolható. A szo-
báknak külön WC-vel és zuhany-
zóval, TV és internet hozzáféréssel 
kell rendelkezniük. A kialakítandó 
17–18 szoba közül egyet akadály-
mentessé kell kialakítani. A meg-
lévô épületet felfelé (tetôtér) és 
oldalirányban, a Téglás utca felé 
lehet bôvíteni. idén május 15-i 
határidôvel várják a helyi tervezô 

vállalkozók, érdeklôdôk jelentke-
zését. Bôvebb információ kérhetô: 
Keresztes Attilától a polgármesteri 
hivatal fejlesztési csoportjában a 
62/517-517 számú telefonon. 

májusi ülésén újból tárgyalja 
a testület a Kastélykert utca 106. 
alatti ingatlan hasznosítását, mely 
alkotóház, vagy más, fontos tele-
pülési funkcióval ellátott épület 
lehet a jövôben. 

Több mint 1 millió forintból 
újulhat meg az ifjúsági Klub: az 
építkezés mellett a bútorok cse-
réje és játékok vásárlása valósul-
hat meg a tervek szerint.

Zöld kérdések
Az önkormányzat tulajdonában 
álló intézmények elektromos 
energiaköltsége nagyon magas. 
Ehhez nyújt most segítséget a már-
ciusától benyújtható KEoP-4.2.0 
A. kódszámú pályázat, melyet az 
önkormányzat is benyújtja terveit.

Az Európai Unió hosszú távú 
energiapolitikája érdekében 2007. 
márciusában elfogadták az új ener-
gia és környezetvédelmi politikai 
programot. Ennek a megvalósítá-
sához nyújt hamarosan segítséget a 
KEoP-2011-4.4.0 kódszámú pályá-
zat, melyre Algyô is készül. 

A képviselôk tárgyalták a gyE-
ViTUr Kft. termál alapú távhôel-
látásának ügyét is, és úgy határoz-
tak: felhívják az ügyvezetôt, hogy 
egyedi hôszolgáltatási szerzôdést 
kössön a távvezetéken ellátott 
létesítmények: az iskola és a sport-
központ vezetôivel. 

Bevonás a döntés elôkészítésbe, 
környezetvédelem és önkéntes-
ség. Számos programot és kérést 
fogalmazott meg a Zöld diák 
Parlament éves beszámolójában, 
melyet a képviselôk tudomá-
sul vettek, megköszönve a diák 
Parlament képviselôinek sokrétû 
munkáját. 

A kormány igazgatási szünte-
tet rendelt el idén július 18-tól 
augusztus 21-ig, valamint idén 
december 23-tól 2012. január 
6-ig. A képviselô-testület határo-
zata alapján Algyôn is ebben az 
idôszakban adják ki a köztisztvi-
selôk szabadságát. A hivatal zavar-
talan ügymenetét és feladatellá-
tását az igazgatási szünet alatt is 
biztosítani kell. 
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Bölcsôdei hírcsokor
Befizetés. A Bóbita bölcsôdében 
a gyermekek ellátásának térítési 
díját május 11-én (szerdán) 12 és 
17 óra között fizethetik ki a szülôk.

*

Kerékpártúra. Május 7-én (szom-
baton) kerékpártúrát szerveznek 
a bölcsôdés szülôk és gyermekeik 
részére Tápéra. indulás 9.30-kor 
a bölcsôde elôl. Ami szükséges: 
üzembiztos kerékpár, láthatósági 
mellény, biztonságos gyermek-
ülés, elemózsia, víz. Útvonal: 
„olajos” utak, autópálya felüljáró, 

tápéi töltés. A táv kb. 26 kilomé-
ter oda-vissza. (rossz idô esetén a 
túra elmarad!)

*

gyermeknappal egybekötött „böl-
csi” búcsúztatóra hívják a kedves 
szülôket és bölcsôdés gyerme-
keiket május 27-én (pénteken). 
Az óvodába induló gyermekeket 
és szüleiket 17 órára várják. A 
gyermeknapi zsongás 17.30-kor 
kezdôdik. (részletes program a 
gondozónôknél.)

A Bóbita bölcsôde dolgozói

Húsvéti kézmûves foglalkozás volt 
A gyermekjóléti Szolgálat április 
20-án tartotta hagyományos hús-
véti foglalkozását. Kopogtatót 
készítettünk, melyet tavaszi, hús-
véti díszekkel dekoráltunk.

míg a csirkéket, tojásokat, 
borostyánleveleket és szalagokat 
ragasztottuk, addig húsvéti locso-
lóverseket mondtak a fiúk, vala-
mint húsvéti népszokásokat eleve-
nítettünk fel. A lányok elmesélték, 

ki hogyan készül a locsolkodók 
fogadására.

A húsvéthoz tartozó hagyomá-
nyos ételek is szóba kerültek, meg-
beszéltük ki mit szeret a legjobban. 
És hogy a sok finomság hallatán 
ne korogjon a gyomrunk, finom 
pudingos süteményt eszegettünk. 
A délután jó hangulatban telt, min-
denki örömmel vitte haza az elké-
szített díszt. Családgondozók

Díjfizetés az oviban
Az óvodai étkeztetés térítési díját 
2011 év júniusában 2-án (csütör-
tökön), júliusában 5-én (kedden), 

vagyis a hónap elején fizethetik be 
a kisgyermekek szülei, gondviselôi 
az algyôi Szivárvány óvodában.

Egészségben felnôni 
Térségünkben – földrajzi helyze-
tünkbôl adódóan – sokszor magas 
a légszennyezettség mértéke, 
ennek következtében sok a felsô 
légúti megbetegedés. Szakembe-
rek segítségét, tanácsát kértük, 
mit tudnánk ez ellen tenni. 

Só szobát alakítottunk ki április 
12-re megújult óvodánkban. Ter-
mészetes parajdi kôsót, Himalája 
sótéglát használtunk. A parajdi 
kôsót már a római korban is 
bányászták. Az idôk során megfi-
gyelték, hogy a bányában dolgozó 
emberek jobb fizikai és egészségi 
állapotban vannak a társadalom 
többi tagjához képest. 1960 óta 
a parajdi sóbányát már terápiás 
célra is alkalmazzák. nagyon 
sok értékes ásványi anyagot és 
nyomelemet (például fluor, nit-
rit, kalcium, magnézium, vas) tar-
talmaz. A sótömbök felületérôl a 
sórészecskék könnyen a légtérbe, 
illetve onnan a légutakba jut-

nak. Ezt a folyamatot segíti elô 
a sófalba épített ventilációs rend-
szer, amely óránként 200 m3 
levegôt áramoltat át a sótömbök 
felületén. nálunk, az algyôi Szi-
várvány óvodában ilyen típusú 
sószoba kialakításával az úgyne-
vezett száraz sóterápiát valósítjuk 
meg. A sószobában a gyerekek 
aktív idôtöltés közben (ének, 
mese, báb, torna) élvezhetik a 
sóterápia pozitív hatásait, s vidá-
man tevékenykedhetnek a parajdi 
sóörleménnyel feltöltött „somo-
kozóban” is. 

Só szobánk színterápiás egy-
ségekkel és megvilágított hima-
lájai sótéglákkal van felszerelve. 
A WHo Egészségben felnôni 
világméretû programjához 
csatlakozva a Boldog gyermek-
kor Alapítvány is támogatta 
célkitûzéseinket, az egészséges 
életmódra nevelést, hiszen Peda-
gógiai Programunkban ez kiemelt 
feladatunk egyike ebben a neve-
lési évben.

Az influenzás idôszakban gyer-
mekeink egészségének védelme 
mindenkinek fontos. nem elha-
nyagolható tény, hogy a szülôk 
ez által kevesebbet lesznek táp-
pénzen, ami ebben a nehéz gaz-
dasági helyzetben nem hagyható 
figyelmen kívül. 

Ozsváth Lászlóné

Barkács délután Méhecskééknél
A Szivárvány óvoda egyik kiemelt 
célja a szülôk és az óvoda kap-
csolatának építése. Erre kiváló 
lehetôséget teremtenek a barkács 
délutánok. 

Ebben a nevelési évben az elsô 
ilyen délután az adventi várako-
zás idôszakában valósult meg, a 
következô alkalom idén április 
15-én pénteken volt. A csopor-
tunkba járó Izbéki Bátor édesanyja 
Cseuz Gabriella foltvarró mester 
közremûködésével a szülôk meg-
ismerkedhettek a varrási tech-
nikákkal. A barkács délutánon a 
húsvéti várakozás hangulatában 
kis színes csibéket készíthettek az 
anyukák, közben elsajátíthatták 
például a rejtett varrás trükkjét is. 

miközben a szülôk a húsvéti 
állatfigurát barkácsolták, a gyer-
mekek tanulmányozhatták a var-
ráshoz szükséges alapanyagokat, 

technikákat, eszközöket. Piros, 
elôlyukasztott karton tojásra 
tompa végû tûvel „hímezhet-
tek” tulipánmintát, kivarrhattak 
méhecskés képet, papír bárány-
kára tekerhettek fonalbundát.

A délután kellemes légkörben 
telt, mind az édesanyák, mind 
a gyerekek sokat tanultak, jól 
érezték magukat. Az elkészült 
alkotásokat büszkén vitték haza, 
volt olyan gyermek, akinek lelke-
sedése hétvégére sem csökkent, 
otthon is folytatta a munkát. 
reméljük, hogy a jó hangulatú 
délutánon tanult technikákat 
mind a szülôk, mind a gyerekek 
más alkalmakkor is szívesen hasz-
nálják otthonuk díszítésére vagy 
ajándékozásra!

Szegfûné Nemes Ottília
óvodapedagógus

Zenei hírek
A deszki marosmenti Fesztivált 
március 25-én rendezték meg. 
A Pro musica mûvészeti iskola 
Algyôi Tagiskolájának három 
tanulója eredményesen szerepelt 
a versenyen. Gyurcsik Andrea szó-
lóhangszer (zongora) kategóriá-
ban 3., Vágó Angéla és Szûcs Lilla 
zongora kamara kategóriában 
szintén 3. helyezést ért el.

A Csongrád megyei Kistele-
pülések mûvészeti iskoláinak 
Hangszeres versenyét április 9-én 
a csengelei faluházban tartották. 
itt ugyanezek a tanulók indultak, 
közülük Vágó Angéla 3. helyezést 
ért el. Felkészítô tanáruk: dr. Zom-
boriné Gergely Klára.

*

A Pro musica Vészeti iskola április 
18-án rendezte meg házi verse-
nyét az iskola kamara termében 
(Szeged, Fô fasor 68.). Az Algyôi 
Tagiskolából a következô tanulók 
szerepeltek sikeres eredménnyel 
: szóló hangszer kategóriában 
Szûcs lilla, Vágó Angéla, gyur-
csik Andrea (Kiemelt Arany minô-
sítés), Vágó natália, Csamangó 
Krisztián (Arany minôsítés), Bacsa 
Vivien, németh Éva (Ezüst minô-
sítés); kamarazene kategóriában a 
Vágó Angéla – Szûcs lilla páros 
Arany minôsítést, a németh Éva 
– Bacsa Vivien duó Arany minô-
sítést kapott.

Felkészítô tanáruk: dr. Zombo-
riné Gergely Klára.
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Egészség hét az oviban
Az Egészségben felnôni projekt 
keretében Egészség hetet tartot-
tunk a Szivárvány óvodában. Sok 

hasznos, fontos dolgot tapasztal-
hattak meg a gyerekek az egész-
séges életmóddal kapcsolatban. 

Te szeretnél lenni a Könyvkirály? 
olvass el minél több álta-
lunk ajánlott, koronával jelölt 
könyvet – a szegedi Somo-
gyi könyvtár kínálatából!  
nézd át a koronás könyvek listá-
ját és válogass kedvedre! Válassz 
korodnak megfelelôen, a koro-
nák számát figyelve (1 korona: 
8–9, 2 korona: 9–12, 3 korona: 
12–14 éveseknek)! A könyv elol-
vasása után a gyermekkönyv-

tárban és a fiókkönyvtárakban 
megtalálod a könyvekhez tartozó 
kérdéseket a sorszám alapján! 
Ha mindegyikre megfelelsz, 
és a válaszokat a könyvtárban 
leadod, esélyed lehet rá, hogy 
a következô ünnepi könyv-
héten királlyá koronázzanak.  
Sok sikert és szép élményeket 
kívánnak neked a Somogyi-
könyvtár könyvtárosai!

Kerékpáron, gyalog, futva
Április 9-én london 2010 olim-
piai kerékpárpróba nagy kihívás 
volt, ahol a szél nagy ereje megy-
gyôzött mindenkit saját fizikai 
erejérôl. Az algyôi iskoláé volt 
az egyetlen iskolai csapat, amely 
nekivágott a próbának. Ezt a ren-

dezôk díjazták is: a sportolók egy 
kerékpárt nyertek az iskolának. 
március 5-ei újszegedi gyaloglás 
és a maty-éri kerékpáros próbák 
után, június 5-e a futásé, amire 
mindenkit szeretettel várnak. 

Nyári táborok
Kézmûves- és bábtábor: 

június 20–24.
A Kócbabák Bábszínházat 2010 
szeptemberében hozták létre 
pedagógusok, miután kitanulták 
a bábozás minden csínját-bínját. 
Elôadásaikkal – ami nemcsak a 
hagyományos értelemben vett 
bábozás – eddig fôleg a hód-
mezôvásárhelyi óvodás, kisiskolás 
közönség ismerkedhetett meg, de 
fontosnak tartják az is, hogy más 
települések gyermekeihez is eljus-
son a báb és a mese. darabjaik 
után az érdeklôdôk bepillantást 
nyerhetnek a kulisszák mögé, ami 
nagy élményt nyújt számukra. 

Ezt továbbgondolva az Algyôi 
Faluház, Könyvtár és Tájház, 
valamint a társulatunk bábtábort 
indít, ami fejleszti a gyermekek 
kreativitását, kézügyességét, 
önkifejezését, önértékelését és 
nem utolsó sorban elôsegíti a 
kiegyensúlyozott lelki fejlôdését. 
megtapasztalhatja az együttes 
alkotás örömét és megismerheti 
a drámajáték ezen formáját. 

Továbbá ismereteket kapnak a 
következôkbôl: bábtörténet, báb-
készítés, dramatizálás, csoport-
munka.

A  TÁmoP-3 .2 .3 -08 /2 -
2009-0012 azonosító számú, 
mûvelôdési házak a nem formális 
tanulás szolgálatában címû pályá-
zat teszi lehetôvé, hogy az évközi 
kézmûves foglalkozásokat és az 
idei egy kézmûves- és bábtábort 
ingyenessé tegyük.

A kézmûves- és bábtábornak 
tehát nincs részvételi díja, ám 
van részvételi feltétele: azokat a 
gyerekeket várjuk, akik az évközi 
kézmûves foglalkozásainkon jelen 
voltak, és fel tudják mutatni a 
leckekönyvüket, amit ezeken a 
foglalkozásokon kaptak, illetô-
leg Oláh Ernô fafaragó csapatá-
nak tagjait! így szeretnénk jutal-

mazni a szorgalmas, visszajáró, a 
kézmûves foglalatosságok iránt 
érdeklôdô gyerekeket. 

Lovas tábor: június 27–július 1.
Az Algyôi lovas klub és az Algyôi 
Faluház, Könyvtár és Tájház lovas 
tábort szervez. A tábor ideje alatt 
a gyerekek betekintést nyernek a 
lótartás ismereteibe, lovas ügyes-
ségi játékok segítségével fejleszt-
hetik képességeiket, és természe-
tesen minden nap délelôtt lovas 
oktatásban vehetnek részt. A tábor 
programjai közé tartozik a lovas 
bemutató, kirándulás, fürdôzés, 
illetve kézmûves foglalkozások.

Elsôsorban iskoláskorú gyere-
kek jelentkezését várjuk. Jelent-
kezés: a faluházban június 1-jétôl. 
A résztvevôk maximális létszáma: 
20 fô. részvételi díj: 7000 Ft., 
mely magában foglalja a napi 
háromszori étkezést, a kirándu-
lást, a programok díját.

“Hétfô-péntek tábor”:  
július 4–8., július 11–15.

l hagyományos tábort tervezünk, 
a tavalyi hétfô-péntek táborhoz 
hasonló programokkal: torna, 
fürdôzés, kirándulás, kézmûves 
foglalkozás, lovaglás, kerékpá-
rozás, sok játék és verseny. A 
hétfô-péntek tábor központja a 
szabaidôközpont lesz, oda kell 
majd érkezni minden reggel 8 
órakor, és a nap végén, 17 óra-
kor onnan lehet majd hazavinni 
a gyerekeket. 

A hagyományos tábor vezetôje 
Leléné Erika. Jelentkezés: a falu-
házban június 1-jétôl. résztvevôk 
maximális létszáma: 20 fô turnu-
sonként. részvételi díj: 7000 Ft., 
mely magában foglalja a napi 
háromszori étkezést, az egész 
napos kirándulást, a heti kétszeri 
fürdôt, lovaglást és a programok 
díját.
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„Bevetésen” a MATASZ
Tavaly alakult mATASZ Algyôi 
klubja „elsô bevetését” ápri-
lis 20-án, Szentesen tartották, 
ugyanis az Algyôi klubtagok közül 
9 személy részt vett a hagyomá-
nyos mûszaki napon. A magyar 
Honvédség minden évben nyílt 
nappal emlékezik meg a mûszaki 
csapatok, katonák helytállásáról. 
A program ezred sorakozóval kez-

dôdött, ahol elismeréseket adtak 
át. Az ezred állományát köszön-
tötte  dr. Benkô Tibor vezérezredes 
úr. Jelen voltak a szegedi, algyôi, 
szentesi, ruzsai és más települések 
tartalékosai, akik érdeklôdésük-
kel, személyes jelenlétükkel tisz-
telték meg e fontos és nagysza-
bású rendezvényt. Ebben az évben 
jelen voltak a szlovák, román, 
szlovén, ukrán hadseregek kép-
viselôi is, akik igen nagy elisme-
réssel nyilatkoztak a kitûnôen 
megszervezett haditechnikai, 
rendôrségi, katasztrófavédelmi, 
ejtôernyôs, kulturális bemuta-
tókról. mi magunk is igyekeztünk 
végigjárni az alakulótéren felsora-
kozó bemutató sátrakat, fegyver 
kiállításokat, csapatmúzeumot, 
hallgattunk katonazenekart és 
algyôi harmónikaszót. A rend-
kívül érdekes, élvezetes napot 
finom ebéddel zártuk és sok-sok 
élménnyel, tapasztalattal tértünk 
haza.

Lele Istvánné,  
a MATASZ Algyôi Klub elnöke

Veretlenek a kézisek

Az Algyôi Sportkör nôi kézilabda 
szakosztály versenyzôi az alábbi 
eredményekkel versenyeztek áp ri-
lis hónapban: 

2011.04.08. 18 óra 45 perc 
Bordány. Algyô SK - Bor-
dány  29 : 19 (11:9). Játékosok: 
Hegyes G., Kovácsné, Dubeczné, Kiss 
A.(9), Romfa E.(1), Szélpál N.(7), 

Kissné(2), Draxler R., Pál M.(8), 
Lévainé(2), Lévai F.

2011.04.14. 17 óra 50 perc déri 
miksa Szakközép. Algyô SK – Seni 
girl 31: 29 (16:15). Játékosok: 
Kovácsné, Dubeczné(1), Kiss A.(3), 
Romfa E., Szélpál N.(7), Kissné, Drax-
ler R.(5), Pál M.(15), Lévainé, Lévai F.
Kovács Lászlóné, dr. Dubecz Györgyné

Atlétikában is bajnok az algyôi kajakos
A Szegeden megrendezett városi 
mezei diákolimpia futóbajnok-
ságon, március 23-án az algyôi 
Kopasz Bálint iV. korcsoportban 
3000 méteren ii. helyezést ért el. 

A március 30 -án Szegeden 
megrendezett megyei megméret-
tetésen a fiatal algyôi versenyzô 
szintén ii. helyezést ért el, ezzel 
továbbjutott az országos mezei 
diákolimpiára, melyet április 
13-án gödöllôn rendeztek meg. 

A Kismaraton országos Baj-
nokságon, Székesfehérvárott ápri-
lis 02-án serdülô fiú korosztály-
ban 10 km-en a 14 évesek között 
a 36 indulóból egyéniben Kopasz 
Bálint az elôkelô iii. helyen vég-

zett, csapatban i. helyezett lett! 
Kopasz Bálint a Titán TC színe-
iben indult ezen a bajnokságon 
és megszerezte élete elsô bajnoki 
címét atlétikában is.

Eredmények: Szaszkó Dominik 
0:37:32, Kopasz Bálint 0:37:52, 
Kopasz Donát 0:40:08

Országos Diákolimpián Rózsa Evelin 
Április 2-án szombaton rendezték 
meg a hódmezôvásárhelyi gyar-
mati dezsô Sportuszodában az 
országos diákolimpia Úszóver-
senyt. Az Algyôi Általános iskola 
színeiben versenyzett Rózsa Evelin 
100 m gyors úszásban, a megyei 
versenyen 1. helyezést ért el és így 
jutott az országos versenyre, ahol 
14. helyezést ért el. 

Evelin a második algyôi tanuló, 
aki az országos diákolimpián ver-
senyzett úszásból. Tavaly gyôrfi 
dávid hátúszásban mutathatta 
meg tudását. 

Felkészítôi: Retkes Zsolt (testne-
velô), Magosi Krisztina, Zsura Bri-
gitta, Zsura Zoltán (edzôk).

Nyers József mérnök ezredes (balról), 
Benkô tibor  vezérezredes, a hM 
honvéd Vezérkar fônöke, leléné Juhász 
erika, a MatasZ algyôi szervezetének 
elnöke, kovács József vezérôrnagy. 
Fotó: Fróman Gábor

rózsa evelin i.helyezett a Megyei Diák-
olimpián

Mozgalmas április a focistáknál
Gólkirály az algyôi Bella Dávid!

Április 1. – iV. korcsoport diák-
olimpia Zsombón, 4. helyezés. 
Április 4. – Akadémiai Kupa (18 
csapat) Hódmezôvásárhelyen, 7. 
hely. Április 1. és 15. – Bozsik 
Program focitorna röszkén, U7, 
U9, U11-es korosztály. Április 21. 
– gyEVi ZSongÁS labdarúgó 
torna (Algyô). Április 26. – Bemu-
tató mérkôzés az UTC – Szentes 
Futsal mérkôzés szünetében a 
2002-es korosztálynak. 

A gyEVi ZSongÁS labda-
rúgó tornán a iii. és iV. korcso-
port focistái mérték össze tudásu-
kat. Az ôszi fordulóhoz hasonlóan 
röszke, Tótkomlós, makkosházi 
Általános iskola és Algyô két csa-
pattal vett részt.

Eredmények: Algyô A – Algyô 
B 11-0, Algyô A – röszke 4-2. 
makkosháza – röszke 7-2 Algyô 
B – Tótkomlós 0-11. Tótkomlós – 
Algyô A 0-4, makkosháza – Algyô 
A 2-1. röszke – Algyô B 2-1, 
röszke – Tótkomlós 0-6. makkos-
háza – Tótkomlós 3-2, Algyô B – 

makkosháza 0-7. Végeredmény: 
1. makkosházi Ált. isk., 2. Algyô 
A, 3. Tótkomlós, 4. röszke, 5. 
Algyô B. A torna gólkirálya: Bella 
Dávid (Algyô, 10 góllal).

A tornát az Algyô Sportjá-
ért Közalapítvány, a gyEViÉP 
nKFT., és a Borbála Fürdô támo-
gatta. 

A eseményeken részt vett tanu-
lók: Demecs Botond, Papp Máté, Bíró 
Martin, Igaz Roland, Greksa Péter, 
Bogdán Bence, Dénes Balázs, Dancsik 
Dávid, Tápai Roland, Major Sza-
bolcs, Major Ernô, Tóth Gergô, Kere-
kes Péter, Pap Csaba, Pap Dániel, 
Molnár Gergô, Molnár Szabolcs, 
Molnár Krisztián, Belovai Krisztián, 
Tóth Norbert, Gyömbér Mihály, Bús 
Tamás, Lengyel Márk, Pajkó Gergô, 
Bíbor Martin, Szula Péter, Juhász 
Enikô, Szekeres Benedek, Pál Máté, 
Nagy Berta Roland, R. Nagy Imre, 
Kiss Levente, Bozóki Richárd, Miklós 
Péter, Miklós Dávid, Nacsa Norbert, 
Varga Máté, Tari Attila, Misku Péter. 
Edzô: Makra Zsolt.
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Kemencében sült gyevi kifli algyôi  
vendégszeretettel töltve 

Vásárhelyi óvodások rendhagyó kirándulása Algyôn
rendhagyó kirándulást szerve-
zett és így elsô alkalommal lát-
hatta Algyôt a hódmezôvásárhelyi 
mária Valéria Keresztény óvoda 
nagycsoportos ovis csapata, az 
óvodapedagógusok és az érdek-
lôdô kísérô szülôk április 13-án. 

A kirándulók megismerhették 
az igazi algyôi vendégszeretet: 
hímestojást készítettek a tájház 
foglalkoztatójában Bereczné Lázár 
Nóra tojásfestô segítségével. Az 
Algyôi Szôke Tisza nyugdíjas-
klub férfi tagjai a tájház kemen-
céjét készítették elô, az asszonyok 
keze alatt pedig ízletes és finom 
hagyományos gyevi töltött kiflik 

sülhettek. Szôkéné Bera Szilvia 
zsákbamacskával kedveskedett a 
gyermekeknek, Dudásné Molnár 
Adél pedig meglepetés ajándékok-
kal köszöntötte a vásárhelyi ven-
dégeket a Könyvtár gyermekrész-
legén. A vendégek megtekintették 
az algyôi Templomot és vidáman 
mesélték: utána olvastak Algyô 
védôszentjének, Szent Annának 
és a legközelebbi kiránduláson 
a Borbála fürdôbe szeretnének 
menni. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden kedves 
algyôinek, aki egy vidám délelôt-
tön fogadta a hódmezôvásárhelyi 
vendégeket.  B.L.N.

Köszönet a szemétszüretért
Az Algyôi Faluvédô Egyesület 
vezetôsége köszönetet mond 
mindazoknak, akik lelkes mun-
kával részt vettek, az április 2-án 
megrendezett szemétszüreten.

250 személy szorgoskodásának 
köszönhetôen ismét szebbé, tisz-
tábbá varázsoltuk környezetünket. 
A PoliP mûanyagfeldolgozó Kft. 
szemeteszsákok biztosításával segí-
tette a sikeres munkát. Az iskolások 
a tanító nénik vezetésével vidáman 
végezték a derékpróbáló feladatot.

Külön köszönete mondunk 
önkéntes „palacsintasütôinknek”: 
Herczeg Józsefnének, Bakos Gabri-

ellának, Becsei Jánosnénak, Karasz 
Bélánénak, Bakó Gábornénak és 
Borsosoné Bozóki Ágnesnek. Köszön-
jük Bakó Lászlónak és feleségének, 
hogy a munkában megéhezett tár-
saságot finom babgulyással várta. 
Szintén köszönet rendezvényeink 
„állandó fuvarozójának” Pósa Sán-
dornak, kinek segítségével gyor-
sabban megoldódnak a szállítási 
gondok. Végül, de nem utolsó 
sorban, hálásak vagyunk, Szôkéné 
Bera Edit kitartásáért és türelmé-
ért, hogy velünk volt a tájházban.

Bai István,  
a Faluvédô Egyesület elnöke 

Köszönet az adományokért
A magyar Vöröskereszt algyôi 
szervezete köszöni a támoga-
tóknak a felajánlásokat (bútor, 
ruhanemû, játék).

Továbbra is várjuk az adomá-
nyokat a gyermeknapra: fôleg 
játékokat, mesekönyveket. Fel-
ajánlásaikat leadhatják: a gyer-

mekjóléti Szolgálatnál (Piac 
tér 17.), a házi gondozóknál (a 
Pagoda ABC mellett) és a könyv-
tárban. 

Várjuk szeretettel a kicsiket és 
nagyokat a gyermeknapon, május 
29-én 9 órától a szabadidôköz-
pontban!

Helyesbítés: minôsült citerások
A Hírmondó áprilisi számában 
Citerás sikerek, sikeres citerások 
címmel cikk jelent meg. Ám az 
akkor írtakkal szemben nem az 
Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar minôsült, hanem annak 
négy tagja egyénileg.

A népzenei minôsítô zsûrijének 
tagja volt: Birinyi József, a KóTA 
társelnöke, népzenekutató, a 
Parlamenti Hungarikum Bizott-
ság vezetôje; dr. Alföldy - Boruss 

István, a magyar rádió Zenei 
Együttesének igazgatója és Dévai 
János, a magyar rádió népze-
nei szerkesztôje. ismét kitûnô 
volt a Csongrád megyei szín-
vonal. Többek között az Algyôi 
Hagyományôrzô Együttes dicsé-
retben részesült. Kiváló minôsí-
tést kapott: Fodor László (Algyô) 
citera, Gál Tibor (Algyô) citera, 
Király Imre (Algyô) furulya, Süli 
Tibor (Algyô) citera.

Húsvét a tájházban
Az Algyôi Faluház, Könyvtár és Táj-
ház április 21-re húsvéti játszóházba 
hívta a gyerekeket, a felnôtteket 
pedig süti versenyre. A szépszámú 
gyerek csapat lelkesen és örömmel 
fogott neki a tojástartó készítésnek. 
gyönyörû szép alkotások születtek.

A harmadik alkalommal megren-
dezett süteményverseny gyôztesét is 
ekkor hirdette ki a háromtagú zsûri: 
idén a legszebb, legfinomabb süti 
Bányai Andrea répás sütije lett. A 
program végén minden jelen lévô 
gyerek, megkóstolhatta a beérke-
zett sütiket. A nyertesnek gratulá-
lunk, jövôre mindenkit szeretettel 
újra várunk!

Ez úton is szeretnénk megkö-
szönni a segítségét azoknak, akik 
hozzájárultak az alapanyagokhoz!

íme, a nyertes süti receptje! 
Hozzávalók a tésztához: 500 g sár-
garépa, 250 g apróra vágott dió, 
250 g teljes kiôrlésû búzaliszt, 2 tk 
szódabikarbóna, 2 tk fahéj, 150 g 
mazsola (rumba vagy rumaromába 
áztatva), 200 g barna cukor, 4 tojás, 
250 ml növényi olaj, 1 narancs héja; 
és a krémhez: 250 g mascarpone, 

80 g porcukor, 50 g vaj, 1 cs. Bour-
bon vaníliás cukor, 1 narancs leve, 
a tepsi kikenéséhez evôkanálnyi 
vaj. Elkészítése: A sárgarépát meg-
pucoljuk, durvára reszeljük, a diót 
finomra vágjuk, a narancshéját 
lereszeljük és tálban összekeverjük 
ôket. A lisztet elvegyítjük a szóda-
bikarbónával, a cukorral, a fahéjjal 
és a mazsolával. Egy nagy tálban a 
tojásokat kézi habverôvel habosra 
keverjük, lassan hozzácsorgatjuk az 
olajat, majd felváltva hozzákeverjük 
a répás-diós mixet és a lisztes egy-
veleget. Az egészet egy kivajazott, 
mélyebb tepsibe öntjük (én egy 30 
x 25 x 4 cm-eset használtam) és 
elegyengetjük a tetejét. légkeveré-
sen 160 fokra elômelegített sütôben 
40 perc alatt megsül. A tepsiben 
hagyjuk kihûlni. 

A krémhez a hozzávalókat kike-
verjük és amikor a süti kihûlt, a 
tepsibôl tálcára tesszük, rákenjük a 
tetejére a krémet. 

Kockákra vágva tálaljuk. Cukro-
zott narancshéjjal díszítjük. 

Szôkéné Bera Szilvia 
gyûjteménykezelô

B.B.B – Borbála Bébi Buli!
B.B.B.? igen! Borbála Bébi Buli! 
Hagyományteremtô szándékkal 
május 28-án, szombaton reggel 
9 órától várjuk a Borbála fürdôbe 
vissza azokat a bébiket (szüleiket, 
nagyszüleiket), akik az eltelt 3 év 
alatt a Borbála fürdôben jártak 
bébi úszásra. Különleges zenés - 
bohócos, játékos, úszós gyermek-
nappal kedveskedünk minden 

kisgyermeknek. Az úszás mellett 
a kacagásé lesz a legnagyobb sze-
rep! Természetesen a nagy torta 
sem maradhat el!

információ kérhetô a 62/517-
520-as telefonszámon Zsura Zoltán 
fürdôvezetôtôl és Magosi Kriszti-
nától.  

Márton Mária Ügyvezetô,  
GYEVITUR Kft. 
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 „Találjuk ki együtt Algyôt!” 
Elkészült a Nagyközség Gazdasági Programja a 2010-2014. közötti évekre

Algyô nagyközség Képviselô-testü-
lete a 85/2011.(iii.30.) Kt. határoza-
tával fogadta el a település gazda-
sági Programját, melynek mottójául 
a svájci filozófus, költô és kritikus: 
Henri-Frédéric Amiel gondolatát 
választották: „ne becsüld le a hely-
zetedet: ebben kell élned, cseleked-
ned és gyôznöd!”. 

A gazdasági program az önkor-
mányzat részére helyi szinten hatá-
rozza meg mindazon célkitûzéseket, 
feladatokat, melyek a költségvetési 
lehetôségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazda-
sági adottságok átfogó figyelembe 
vételével a feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják. A program 
részletesen tartalmazza a fejlesztési 
elképzeléseket, a munkahelyte-
remtés feltételeinek elôsegítését, a 
településfejlesztési politikát, az adó 
politika célkitûzéseit, az egyes köz-
szolgáltatások biztosítását, a befek-
tetés-, támogatás politika és város-
üzemeltetési politika célkitûzéseit. 

A programban megtalálható 
Algyô SWoT-analízise, a demog-
ráfiai helyzet alakulása, a foglal-
koztatási helyzet, valamint Algyô 
gazdasági helyzetének alakulása. 
A közfoglalkoztatáson túl a mun-
kahelyteremtés eszközei: a vál-
lalkozások közvetlen támogatási 
rendszerének kialakítása, a foglal-
koztatást növelô beruházások (pl. 
új iskola, Borbála fürdô kültéri 
medence, szállásfejlesztés). 

Az önkormányzat egyszemélyes 
tulajdonában álló társaságok tevé-
kenységük alapján: a gyEViÉP 
nKFT., a gyEViTUr KFT., és 
az AKTV Kft. 

A vezetékes ivóvíz-ellátásért 
a Szegedi Vízmû Zrt. felel, 2009. 
óta a település részt vesz az ivó-
vízminôség Javító Programban. 
A csapadékvíz-hálózat nagyrészt 
nyílt rendszerû, indokolt a telepü-
lés teljes területére a zárt rendszer 
kiépítése. A szelektív és veszélyes 
anyag hulladékgyûjtés a 2009-ben 
átadott hulladékudvarban vált meg-
valósíthatóvá, a kommunális hul-
ladékszállítást a Csongrád megyei 
Településtisztasági Kft. végzi. Algyô 
2004. óta tagja a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulásnak, 2008. óta a 
dél-alföldi Térségi Hulladékgaz-

dálkodási Társulásnak, 2009. óta 
a „Szeged-Algyô” ivóvíz-minôség-
javító Önkormányzati Társulásnak, 
2004. óta a dél-alföldi regionális 
Környezetvédelmi Társulásnak. 

A gazdasági program bemutatja 
a településen mûködô oktatási, 
kulturális, közmûvelôdési, egész-
ségügyi, szociális és turisztikai 
intézmények munkáját, tevékeny-
ségi körét. A helyi turizmusban 
új fogalom jelent meg a „falusi 
vendégasztal” megalakulásával, 
melynek alapja a falusi vendég-
látó képzés elindítása, a helyi, a 
biokultúrából származó termékek 
kínálata. 

A polgármesteri hivatal 2010-
ben kialakított struktúrája sze-
rint 5 csoporttal mûködik, a köz-
igazgatási reformra, valamint a 
„járások” kialakításának pontos 
idôpontjára (a tervezett idôpont 
2012. január 1.) még vár a hiva-
tal. Jelenleg még nem lehet tudni, 
milyen feladatokat vonnak el az 
önkormányzatoktól. Jelen ciklus-
ban a település várossá nyilvání-
tásának szándékát a kormányzati 
intézkedések befolyásolják. 

A gazdasági program iV. fejezete 
taglalja a település anyagi bázisát, a 
vagyongazdálkodást és annak ered-
ményeit. A mérleg forrás oldalán 
80-90%-ot képvisel a saját tôke 
összege, mely azt mutatja, hogy a 
beruházások nagyobb részben az 
Önkormányzat saját forrásából 
valósulnak meg. Kisebb hányadot 
képvisel (5%) a hosszúlejáratú köte-
lezettségek idegen források (hitel) 
összege. A kötvény állománya, 
fizetési kötelezettsége az árfolyam 
emelkedésével jelentôsen növeke-
dett. A bevételek nagyobb részét a 
helyi adók teszik ki, az iparûzési adó 
bevételbôl számítják ki az önkor-
mányzat adó-erôképességét. 

Az önkormányzat összes kiadá-
sának 60-70 %-át a mûködés 
kiadások teszik ki. A dologi és 
személyi jellegû kiadások is jelen-
tôsen növekedtek az intézmények 
mûködtetése és az energiaárak 
emelkedése miatt. Ezért is kerül 
sor folyamatában az intézményi 
korszerûsítésekre, fejlesztésekre 
és beruházásokra, valamint az 
egyes szervezeti átalakításokra. 

2008-ban az új általános iskola 
megépítéséhez 600 millió forint 
értékû CHF alapú kötvény kibo-
csátásáról döntött a képviselô-tes-
tület. A kötvény kibocsátásakor az 
árfolyam: 159,25 Ft/CHF volt. A 
futamidô: 20 év. A tôke törlesztésére 
5 év türelmi idô áll rendelkezésre, 
így a törlesztés megkezdésének idô-
pontja: 2013. március 31. 

A gazdasági program V. feje-
zete tárgyalja a fejlesztési irányo-
kat, terveket. 

Fontos az új iskola beruházás 
befejezése, valamint a település 
termálenergia hasznosítására vonat-
kozó projekt: pályázati forrástól füg-
gôen 500-600 millió forintos beru-
házási összeggel kalkulálva az összes 
önkormányzati intézmény és a Bar-
tók Béla utcai 120 lakásos társasház 
fûtése termálenergiával történne 
A szabadidôközpont fejlesztése is 
fontos turisztikai feladat. Az út- és 
járdaépítésre évente meghatározott 
a keretösszeg, 2011-ben útépítésre 
82 millió., járdaépítésre 30 millió 
forintot költ az önkormányzat. Az 
infrastruktúra fejlesztések között 
fontos szerepet kap a csapadékvíz 
elvezetô árkok tisztítása és a fon-
tosabb szakaszok mederburkolása. 

Kiemelten fontos a lakosságszám 
növelése. A fejlesztések tervezése 
ennek figyelembe vételével történik, 
a lehetséges lakóterületek kijelölése, 
telkek kialakítása és értékesítése a 
négy éves program részét képezi. 

Az élhetôség szempontjából 
fontos beruházásokat tartalmaz a 
településkép és településbizton-
ság javítása. A parkok kialakítása, 
játszóterek bôvítése, az új iskola 
elôtti terület parkká alakítása több 
ütemben történik. 

A Borbála fürdô kültéri termál-
vizes ülômedencéjének építése 
áprilisban kezdetét vette. A meden-
ceépítés a tervek szerint kültéri 
úszómedence és további ülôme-
dence kialakításával folytatódik. 

Az V. fejezet második pontja 
tartalmazza a 2014-ig tervezett inf-
rastrukturális fejlesztéseket. lesz 
útépítés, kerékpárút kialakítása, 
aszfaltozás, a lénia út javítása, 
Szüret és Berek utca, valamint a 
dália és Patkoló összekötése. Terv 
új körforgalmi csomópont léte-

sítése a Téglás – Kastélykert utca 
keresztezôdésében, szállodaépítés, 
a Tüskevár utca meghosszabbítása 
a gátôrházig, járdarekonstrukció, 
a „négyszög tó” rekultivációja, a 
Bartók Béla utcai 120 lakás társas-
házzá alakítása és területrendezés, 
a Szüret utca folytatása a Komp 
utcáig, termálenergia hasznosítása, 
a polgármesteri hivatal, az óvoda 
és a bölcsôde környékén parkoló 
kialakítása. 

A településbiztonsággal kapcsola-
tos tervek: térfigyelô kamera-rend-
szer kiépítése, játszótérfejlesztések, 
parókia kert kialakítása, a Tégla-
gyári tó környékén sétaút kiépítése 
és parkosítás, forgalomlassító szige-
tek kiépítése a településen, a Búvár 
utcai légvezetékek földbe helyezése, 
szobor a Fô térre és az új iskola 
parkjába, piac létrehozása. 

A turizmus, sport és szabad-
idô-eltöltéshez szükséges tervek: 
a tanösvény karbantartása, szabad 
strand üzemeltetése, fürdôfejlesztés, 
sportpálya mûfüvesítése és új pálya 
kialakítása, mólóépítés, a Szabad-
idôközpont fejlesztése, teniszpályák 
kialakítása az iskola környékén. 

Szociális, oktatási és kulturális 
fejlesztések: óvodafejlesztés és 
tornaterem létrehozása, a „fehér”, 
a „zöld” és a „sárga” iskolaépület 
hasznosítása. 

gazdaságfejlesztési tervek: 
északi vízmû, az ipari park bôví-
tése, a vasúti hídnál kikötô és 
rakodó kialakítása, munkahely-
teremtô beruházások támogatása, 
ingatlanhasznosítás. 

Az önkormányzat 2011-ben az 
Új Széchenyi Terv programokat 
figyeli és pályázatokat nyújt be, 
melyek az Európai Unió 2013-ig 
érvényes költségvetése alapján 
lettek meghatározva. 

Algyô nagyközség gazdasági 
Programja 2010-2014. évekre teljes 
terjedelmében olvasható és letölt-
hetô a www.algyo.hu/stratégiák és 
koncepciók menüpont alatt. 

„Találjuk ki együtt Algyôt!” 
– ezúton is várjuk a lakosság ész-
revételeit, véleményét, fejlesztésre 
irányuló elképzeléseit a pm@
algyo.hu, vagy a 6750, Algyô, Kas-
télykert u. 40. elérhetôségeken. 

Herczeg József polgármester
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Felülvizsgálták a közlekedési forgalom biztonságát 
A közlekedési szakemberek felül-
vizsgálták az algyôi forgalom 
biztonságát, kiemelt figyelmet 
fordítva a felépült új iskola környé-

kére. Erre a feladatra Algyô nagy-
község Önkormányzatától a múlt 
év végén kaptak tervezési megbí-
zást – derült ki az április 29-én az 
új oktatási intézményben, a Fehér 
ignác Általános iskola épületében 
tartott közmeghallgatáson. 

Az úgynevezett közlekedési 
konfliktuspontokat helyszínrajzok 
segítségével mutatták be a lako-
soknak. Slyuch György (képünkön) 
építômérnök elmondta: a munka 
két részbôl állt. Egyrészt KrESZ 
jelzôtábla nyilvántartást kellett 
kialakítani digitális és papír for-
mában, valamint a konfliktus-
pontokat a forgalombiztonsági 
szempontból kellett feltárni. Ezt 

követôen ezeket megjelölték, 
majd elemezték, hogy mi a prob-
léma, végül megoldási javaslatot 
és annak megvalósítási árát is 
megadták.

A rendezvényen helyszínraj-
zok segítségével mutatták be az 
algyôieknek a konfliktusponto-
kat, amelyeket a szakemberek a 
mûszaki leírásokban elemeztek. 
Az általuk meghatározott 14-18 
konfliktuspont olyan forgalom-
biztonsági problémát jelöl, amely 
a településen gondot okozhat. 
Elképzelték azt a helyzetet, hogy 
ôsztôl az új iskolába járnak a gyer-
mekek, így figyeltek a gyalogjár-
dákra és a kerékpárutakra is.

A konfliktuspontok kialakítá-
sában az algyôiek is részt vettek, 
hiszen a képviselô-testületnek 
folyamatosan jelezték a prob-
lémákat. A szakemberek ezek 

alapján állították össze a tervet. 
A tervezés és a tájékoztatás után 
a településen a következô lépés az 
lesz, hogy bizonyos beavatkozáso-
kat a testület ütemezése alapján 
majd el kell végezni – tudtuk meg 
az építômérnöktôl.

Tûdôszûrés Algyôn
Dr. Bálint Beatrix fôigazgató fôorvos 
és Prof. Dr. Somfay Attila dél-alföldi 
regionális pulmonológus szakfôor-
vos úr jóváhagyásával, Algyô nagy-
községben a lakossági tüdôszûrést  
május 16 – május 20. között, azaz 
5 szûrési napra ütemezte be a 
Csongrád megyei Önkormányzat 
mellkasi Betegségek Szakkórháza 
Tüdôszûrô Állomás. 

40 éves kor felett a tüdôszûrô 
vizsgálat évente egy alkalommal, 
beutaló nélkül, térítésmentesen 
vehetô igénybe. 

40 éves kor alatt: a megelôzô 
célú tüdôszûrésért térítési díjat 
kell fizetni, melynek összege: 860 
forint. Járványügyi szempontból 
indokolt esetben (pl. tbc gyanú), 
háziorvosi beutalóval térítésmen-
tesen igénybe vehetô a szolgál-
tatás. A foglalkozás egészségügyi 
(„alkalmassági”) vizsgálat kortól 
függetlenül térítésköteles vizsgá-
lat; térítési díja: 860 forint. 

nem kell térítési díjat fizetni a 
tüdôszûrô vizsgálatért, ha annak 
igénybevételére a szakképzésrôl 
szóló 1993. évi lXXVi. Törvény 
2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja sze-
rinti szakképzési intézményekben 
oktatásban részesülôk szakmai 
alkalmassági vizsgálatai keretében 
kerül sor.  A szûrôvizsgálat térítés-
mentes igénybevételéhez minden 
esetben a vizsgálatkérô oktatási 
intézmény iskolaorvosának beuta-
lója szükséges.

A 40 év feletti biztosítottak 
részére az évente egy alkalom-
mal igénybe vehetô térítésmen-
tes lakossági tüdôszûrést csak 
abban az esetben tudják elvé-
gezni, amennyiben rendelkeznek 
a mobil szûrés helyszínén állandó 
vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek 
hiányában szíveskedjenek felke-
resni a lakóhelyük szerint illetékes 
tüdôgondozó intézetet!

A térítésköteles foglalkozás 
egészségügyi tüdôszûrést vala-
mennyi szûrésre jelentkezô biz-
tosított részére elvégezik. Térítési 
díj: 860 forint.

A tüdôszûrés térítési díjá-
nak befizetésére külön szabály 
érvényes. mivel a tüdôszûrô 
gépjármûben a készpénz kezelés 
technikai feltételei nem állnak 
rendelkezésre, ezért a tüdôszûrés 
térítési díját elôzetesen a polgár-

mesteri hivatalhoz eljuttatott csek-
ken tudják a lakosok befizetni. 
Kérik, hogy a tüdôszûrés elvég-
zése elôtt fizessék be a tüdôszûrés 
díját! A befizetést igazoló csekket 
a tüdôszûrés igénybevétele elôtt 
kell átadni a szûrôbuszon. A 
szûrôbusz dolgozói számlát állíta-
nak ki a befizetésrôl, melynek elsô 
példányát megkapja a szûrésre 
jelentkezô páciens.

A tüdôszûrési eredmények 
kiadásának is különlegesek a szabá-
lyai. A térítésköteles tüdôszûrések 
negatív eredményeit a tüdôszûrés 
elvégzése után 4 héten belül pos-
tázzák az orvosi rendelôbe dr. Bakó 
Ildikó háziorvos nevére. A térítés-
mentes szûrési eredmények az 
eddigi gyakorlatnak megfelelôen 
átvehetôk a szûrés elvégzése után 4 
héttel a területileg illetékes Tüdô-
gondozó intézetben, Szegeden. 
A tüdôszûrésen kiemelt lakosok 
továbbvizsgálása akár térítésköteles 
akár térítésmentes tüdôszûrésrôl 
van szó, az illetékes szegedi Tüdô-
gondozó intézet végzi el.

Algyôi szûrési idôpontok: 
05. 16. (hétfô) 11.00–17.00 óra 
között; 05. 17. (kedd) 11.00–
17.00 óra, 05. 18. (szerda) 11.00–
17.00 óra, 05. 19 (csütörtök) 
11.00–17.00 óra, 05. 20. (péntek) 
11.00–17.00 óra között. 

A szûrés helye: az algyôi faluház 
elôtti parkoló (6750, Algyô, Búvár 
utca 5.).

A digitális röntgen minôségi 
felvételeket készít, de a szûrés 
menete az eddig megszokottnál 
lassúbb. Az óránként megszûrhetô 
létszám kb. 20 fô.

A szûrésre jelentkezôk a TAJ kár-
tyájukat (betegbiztosítási kártya) és 
a lakcímkártyájukat szíveskedjenek 
magukkal hozni a tüdôszûrésre, 
várandós és szoptatós nôk a 
tüdôszûrést nem vehetik igénybe!

A szûrôvizsgálatokat a lakos-
ság egészségének megôrzése és a 
betegségek korai felkutatásának 
érdekében végzik a szakemberek!

Bôvebb információ kérhetô: 
Csongrád megyei Önkormányzat 
mellkasi Betegségek Szakkórháza 
Tüdôszûrô Állomás, 6722, Sze-
ged, mérey utca 13., telefonszám: 
62/549-834, www.deszkikorhaz.hu. 

dr. Makk László gondozóvezetô 
fôorvos

Köszönet a hétköznapok hôseinek –
 Lakástûzben meghalt egy idôs nô Algyôn

lakástûzben életét vesztette egy 
idôs asszony április 9-én Algyôn. 

Tátrai János, a Csongrád megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatóság 
sajtószóvivôje tájékoztatása sze-
rint a tûzoltóságra délelôtt tíz 
órakor érkezett a jelzés a Kas-
télykert utcában levô pizzériából, 
hogy az étteremmel szemben levô 
ház ablakából füst áramlik ki és 
lángok törnek elô. A tûzoltók elin-
dultak a helyszínre, közben azon-
ban a szomszédok is megkezdték 
az oltást, poroltó készülékkel és 
vízzel.

A lángokat sikerült eloltani, de 
az egyik, mintegy 25 négyzetmé-

teres helyiség kiégett. Ebben a 
tûzoltók megtalálták az ott lakó 
69 éves nô holttestét.

A haláleset körülményeit a Sze-
gedi rendôrkapitányság közigaz-
gatási eljárás keretében vizsgálja.

*

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani emberségükért, bátor-
ságukért, önzetlen segítôkészsé-
gükért az oltásban részt vett algyôi 
szomszédoknak: Balázs Zsoltnak, 
Nyilas Krisztiánnak, Kéri Jánosnak 
és Mészáros Sándornak.

Herczeg József  
polgármester
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Iskolai határidô napló
Május

9–13. Erdei iskola az 5.a és 5.b 
osztályok részére.
10. 9.00 megyei atlétika diákolim-
pia 3-4 évfolyam részére Hód-
mezôvásárhelyen – továbbjutás 
esetén.
11. 8.00 Fagott trió elôadása a 
sárga iskolában 6–8. évfolyam 
tanulóinak. résztvevôk: osztá-
lyonként 5–6 érdeklôdô tanuló. 
13. 9.00–13.00 megyei természet-
ismereti vetélkedô az 1–4. évfo-
lyam részére a faluházban. 
15. Cora futás, Szeged, Széchenyi 
tér.
16–20. Év végi diagnosztizáló 
mérések íratása.
16–20. Egészséghét. 
20. Egészséghét zárónap; napkö-
zis projektzáró.
17. 17.00 Dr. Mikulán Rita tart 
elô adást a Sárga iskolában szülôk-
nek az egészséges életmódról: 
Sport az egészséges táplálkozás 
tükrében.
17–22. Comenius program –tanul-
mányút Spanyolországba.
23. 8.00 Focibajnokság az 5–6. 
évfolyam részére mórahalmon.

27. Vetélkedô szervezése a napkö-
zisek részére.
25. 8–12.00 országos kompe-
tenciamérés 4., 6., 8. évfolyam 
részére.
27. 14.00 Csere-bere a napközi-
ben.
27. régiós ökovetélkedô nap álta-
lános és középiskolások részére 
az Algyôi Általános iskola szer-
vezésében. 
30. 8.00 „gyevi zsongás” – úszás.
31. 8-tól Csoportfényképezés. 8 óra: 
alsó, kb. 9 óra: felsô tagozatban.

Június
2. Vidám napközi zárás.
3. Tanulmányi kirándulás; év végi 
mérések értékelése.
9. osztályozó értekezlet.
10. 17.00 Ballagás.

Tanítási hetek május-június 
hónapban:

május 9–13.  A hét
május 16–20.  B hét
május 23–27.  A hét
május 30–június 3. B hét
június 6–10. A hét
Híreket olvashatnak az iskola hon-
lapján a www.algyoiskola.hu webol-
dalon is.

ADÓ 1%
Eljött az adóbevallások ideje. idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. 
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az 
algyôi iskola alapítványának és 
ezen belül tanulói helyzetének 
jobbítását, rendelkezô nyilatko-
zatán a következôket adja meg: 

Algyôi Általános iskola Alapítvány 
adószám: 18457177-1-06.

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszki-
adást, de nagyon sokat segíthet 
az Alapítvány munkájában!

Köszönettel az iskola tanulói

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel 
Környezetbarát tisztítószerek

A citrom fényesít, antibakterizál, 
és jó illatot ad. Ezüst tisztítására 
is alkalmas, olívaolajjal elkeverve 
pedig bútortisztítóként is használ-
hatjuk. 

A mosószóda, nátrium-karbonát, 
más néven sziksó, zsíroldó, vízlá-
gyító és tisztító tulajdonságú ter-
mészetes vegyület. Kiválóan 
alkalmas erôsen szennye-
zett felületek és textíliák 
tisztítására. Eltünteti pl. 
a fû- és tintafoltokat is, 
továbbá eldugult lefo-
lyók és csatornák felol-
dására is alkalmas. ruhák és 
kárpitok tisztítása elôtt, elôbb egy 
nem látható részen próbáljuk ki, 
mert elôfordulhat, hogy a termé-
szetes vegyület az anyag színét is 
oldja. 

A szódabikarbónát, amelyet a 
konyhában süteményekhez vagy 
barna kenyér sütéséhez haszná-
lunk, miután C-vitamin tartalma 
segíti az élesztô munkáját, vízzel 
elkeverve pasztaszerû masszát 
kapunk, ami kiváló zsiradék, folt 
és pecsét eltávolítására. nem 
karcol, ezért akár üveget, kényes 
mûanyagot vagy fémfelületet is 
tisztíthatunk vele. A szemetesvö-
dör aljára szórva pedig semlege-
síti a kellemetlen szagokat. 

A teafaolaj – az ausztrál melale-
uca Alterifolia fa leveleibôl nyert 
olaj – természetes módon anti-
bakteriális és antiszeptikus, így a 
természetgyógyászatban antibio-
tikum helyett is alkalmazzák a fa 
leveleibôl készített porral töltött 
kapszulát. mindemellett gom-
baölô szerként is használható. A 
konyhában és a fürdôszobában is 
fertôtleníthetünk néhány csepp 
olajjal készült meleg vizes oldat-
tal. 

Ablakok, üvegek, poharak, tük-
rök tisztítására alkalmazható az 
étkezési ecet meleg vízzel elkeverve: 
készítsünk kétharmad-egyharmad 
arányban keveréket, öntsük egy 
spriccelôs flakonba, és kész az 
üvegpucoló. Kerámiafelületekrôl 
jól oldja a vízkövet, a szappan-

lerakódást és a piszkot az egy 
szódabikarbónából, egy bögre 

vízbôl és két evôkanál ecetbôl 
készített elegy. Fürdôszo-
bai és konyhai csapokat 
fényessé varázsolhatjuk 

, ha ecetet mosószódával 
összekeverünk; kiváló zsíroldó 

szer is. A lefolyók dugulását meg-
szüntethetjük, ha forrásban lévô 
vízben feloldunk fél kilogramm 
sót, majd hozzáadunk nem kevés 
ecetet, és a keveréket az eldugult 
lefolyóba öntjük. Ez a házi szer 
egyúttal a kellemetlen szagokat is 
eltünteti. Kávé- és teafoltok ellen 
is hadba szállhatunk ecettel, sôt 
az izzadságszag ellen is hatásos, 
ha a meleg vizes eleggyel mosás 
elôtt 30 perccel a ruhát befújjuk a 
megfelelô helyen. Bútortisztítót is 
készíthetünk ecetet és olívaolajat 
fele-fele arányban elkeverve, de 
az antik fabútorokat és a tömörfa 
felületeket inkább lenmagolajjal 
vagy méhviasszal fényesítsük.

A borax, vagyis a nátrium-tetra-
borát színtelen természetes ásvá-
nyi só, amely fertôtlenít és fehérít, 
akár a klór, és oldja a zsírt, így a 
lefolyócsövek és a csatornaháló-
zat tisztítására is használhatjuk. 
A konyhai és a fürdôszobai felüle-
tek pucolásánál szintén hatékony, 
mosószódéval keverve a bor és az 
ételfoltot is eltünteti. 

Az ökoötleteket összegyûjtötte: 
Molnár Krisztián 8.b osztályos 
tanuló

Algyôi Zöld Diákparlament 4. ülése
Az Algyôi Zöld diákparlament 
március 25-én tartotta negyedik 
ülését a polgármesteri hivatal 
dísztermében. A diákparlamen-
ten az 1-8. osztályok két-két tanu-
lója képviselte az osztályközössé-
get. A diákképviselôket Bereczné 
Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és 
sportreferens köszöntötte, majd 
ünnepélyesen fogadalmat tettek 
az elsô alkalommal résztvevô 
diákképviselôk, ill. a régebbiek 
megerôsítették fogadalmukat: 

A diákparlament elnökének, 
Kutasi Leventének az irányításával 
a diákok beszámoltak az Algyôi 
Zöld diákparlament éves tevé-
kenyégérôl. így például: a Víz 
Világnapjától a Föld napjáig tartó 
egyhónapos rendezvénysorozat, 
KEoP pályázat záróvetélkedô 
általános- és középiskolásoknak, 
papírgyûjtés, zöldügyeletesek 
munkája, megyei természetis-
mereti vetélkedô, zöldkártyás és 
zöldleveles jutalomút, látogatás a 

Palicsi Állatkertben és a Hortobá-
gyi madárkórházban, erdei iskola 
Egyházaskozáron és Bükkszentke-
reszten, kirándulás a hebertsfel-
deni testvértelepülés diákjaival, 
évszaktúra – ôsszel kerékpáro-
zás, télen gyalogtúra a töltésen, 
látogatás a Szegedi Vadaspark-
ban, karácsonyi vásár, öko-hét az 
almával, kalandtúra Ôszapóval és 
barangolás a tudás birodalmában 
– iskolába csalogató rendezvénye-
ink, papírgyûjtés ôsszel és tavasz-
szal, tanösvény járôrözés, cikkek 
írása környezetvédelmi témában 
az Algyôi Hírmondóba, részvétel 
a régiós diákparlamenten. 

Az ülés végén határozatokat 
és javaslatokat fogalmaztunk 
meg, melyet a beszámolóval 
együtt fogunk átadni a település 
vezetôinek. A diákparlament lezá-
rásaként megöntöztük a 2008-ban 
elültetett szomorúfüzet.

Boldizsár Anna  
8.b osztályos tanuló
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Találkozás hete a Fertô tónál
Az algyôi és a hebertsfeldeni diá-
kok nagy örömére ismét élmé-
nyekben gazdag hetet tölthettünk 
az ausztriai kisvárosban, neusidl 
im See-ben. Közös kirándulásaink 
során megismerkedhettünk Bur-
genland fôvárosával, Kismarton-
nal, ahol megtekintettük a város 
legfôbb nevezetességét az Eszter-
házy kastélyt. Kellemes sétát tet-

tünk a kastélykertben, megnéztük 
az orangerie épületét, melyben 
egzotikus növényeket teleltetnek 
manapság is. Gottfried tanár úr 
megmutatta nekünk Semmelweis 
ignác apjának a szülôházán talál-
ható emléktáblát is. Városszerte 
Haydn nyomaira bukkanhattunk. 
mindenki nagy izgalommal várta 
a köpcsényi csokiüzem látogatá-
sát, ahol láthattuk a csoki készítés 
egyes fázisait, majd megkóstol-
hattuk a Hauswirth cég fenséges 
termékeit. Kihasználva a magyar 
határ közelségét körsétát tettünk 
az egykori Pannónia provincia 
híres városában, Sopronban és 
számos érdekes kultúrtörténeti 
ismeretet gyûjtöttünk a világ-
örökség részeként számon tar-
tott pannonhalmi apátságról is. 
Az idegenvezetést filmvetítés és 
múzeumpedagógiai foglalkozás 
egészítette ki, melynek keretében 
a diákok képzelôerejére is szük-
ség volt: makettbôl 5 perc alatt 

kirakták az évszázadok folyamán 
épített pannonhalmi épületegyüt-
test. Ámulatba ejtett bennünket a 
kerengô, a háromszintes temp-
lom egyedisége, a 400.000 kötetes 
könyvtár is. másnap a Habsbur-
gok fôvárosában, Bécsben jár-
tunk, ahol feledhetetlen látványt 
nyújtott a , a  barokk stílusban  
épített schönbrunni kastély, a 

szobák rokokós berendezése és 
a gyönyörû kastélykert. Szép 
napsütéses idôben sétálhattunk 
a belvárosban, miközben meg-
csodáltuk a Hofburg és a Step-
hansdom épületeit. igazi felüdü-
lést jelentettek a Prater csúszdái, 
forgói, ügyességi játékai. A közös 
utazások, sport-és játékestek, 
vetélkedôk kiváló lehetôséget 
nyújtottak a kapcsolatteremtésre, 
ismerkedésre. A csoport nevében 
nagyon szeretnénk megköszönni 
ezt a csodálatos diáktalálkozót 
Algyô nagyközség Önkormány-
zatának, a gyermekek szüleinek 
és Iván Zsuzsanna igazgatónônek, 
akik lehetôvé tették, hogy a már 
hagyománnyá vált két évenkénti 
találkozó ismét megvalósulha-
tott. Bízunk abban, hogy diákja-
ink további ösztönzést, bátorítást 
kaptak az idegen nyelvek tanu-
lásához.

Bezdán Dóra 6.a osztályos tanuló, 
 Nagyné Szabó Andrea némettanár

Tavasztúrán az iskolások
Április 9-én kis kerékpáros csa-
pat gyülekezett a Fehér iskola 
elôtt. Hamarosan felmentünk a 
töltésre, megvártuk a hozzánk 
csatlakozó alsósokat is, majd elin-
dultunk. A híd felé vezetô úton 
az tetszett, ha hátszelet kaptunk, 
ilyenkor a bicikliket alig kellett 
hajtani, a szél miatt szinte maguk-
tól gurultak a kerekek. megérkez-
tünk az épülô hídhoz, amire nem 
mehettünk fel, de így is megcso-
dálhattuk. Késôbb visszaindul-
tunk, de korgott a gyomrunk, így 
lekerekeztünk az egyik töltésrôl 
levezetô úton, bementünk az 
erdôbe. itt tízóraiztunk, kavicso-
kat, ágakat gyûjtögettünk. Talál-

tunk egy szépen zöldellô tisztást, 
majd megnéztük a gyönyörûen 
csillogó Tiszát. Késôbb visszain-
dultunk az ágas-bogas erdôbe, és 
ismét felkapaszkodtunk a töltésre. 
Visszafelé nagyon lassan halad-
tunk. Páran leugrottak a kerék-
párjukról, inkább tolták. Több-
ségünk kitartott, de néhányszor 
így is meg kellett állnunk, hogy 
erôt gyûjtsünk, és újból szembe-
szálljunk az erôs széllel. dél körül 
mindenki visszaérkezett a Fehér 
iskola elé. nagyon jól éreztem 
magam ezen a délelôttön!

Csamangó Krisztián  
6. b osztályos tanuló

II. helyezés a természetismereti vetélkedôn
iskolánk csapata ii. helyezést ért 
el a március 18-án mórahalmon 
megrendezett Csizmazia györgy 
Komplex Természetismereti 
Vetélkedôn. A verseny helyszíne 
Ásotthalmon, a gárgyán-erdôben 
volt. Évszázados fák alatt sétálhat-
tunk a kijelölt útvonalon, mely 
mellett tájékoztató táblák, aszta-
lok és padok találhatók. A verseny 
feladatai nagyon színesek voltak: 
elôzetes feladatként móra Ferenc 
georgikonjából A fák jellemérôl 
címû novellát kellett elolvasni, 
majd ezzel kapcsolatos feladatok 
voltak. mivel 2011-ben az Erdôk 
éve van, a versenyfeladatok nagy 
része ehhez kapcsolódott: az év 
fája – a tiszafa, lábnyomkeresés 

az erdôben, talajvizsgálat, favizs-
gálat, növényfelismerés és határo-
zás. Az egész délelôttös program 
vidáman telt a friss levegôn. meg-
érte a sok munka, a felkészülés 
és nagyon jól éreztük magunkat; 
gyönyörû könyveket kaptunk és 
finom vaddisznó pörköltet.  Sokat 
tanultunk ismét, melyet remél-
jük, hogy hasznosítani tudunk. 
A csapatunk tagjai: Bezdán Dóra 
6.a, Szekeres Dzsenifer, Mandász 
Vivien és Furka Barbara 7. osztá-
lyos tanuló. A versenyre felkészí-
tett bennünket Csauth Zsuzsanna 
tanárnô. 
Szekeres Dzsenifer, Mandász Vivien 

és Furka Barbara 7. osztályos 
tanulók

Dobogós hely német szövegértési versenyen
Április 13-én Hódmezôvásárhe-
lyen rendezték meg a német szö-
vegértési területi versenyt. Bezdán 
Dóra 6.a osztályos tanulónk 21 

résztvevô közül iii. helyezést ért 
el a rendkívül szoros versenyben, 
felkészítô tanára Nagyné Szabó 
Andrea.

Játékos természetismereti verseny alsóban
A komplex tanulmányi verseny 
keretén belül fô hangsúlyt kapott 
az év fája a tiszafa, és az év madara 
a széncinege. A 2.-3.-4. évfolyam 
tanulói mérhették össze tudásu-
kat. Az izgalmas verseny eredmé-
nyei: a 2. évfolyamon i. helyezett 
lett Lantos Szabina 2.a, ii. lett 
Varga Enikô 2.a és Kertész Tekla 
2.b és iii. lett Mesterházy Máté 2.a; 

a 3. évfolyamon i. helyezést ért el 
Pipicz Dominika 3.b, ii. lett Bukor 
Anna 3.b és iii. lett Pál Krisztián 
3.b; a 4. évfolyamon i. helyezést 
ért el Szekeres Laura, ii. lett Qell 
Péter és iii. lett Kucsera Edina 
4.osztályos tanuló. 

Évfolyamonként az i. helyezést 
elért tanulók képviselik iskolánkat 
a megyei szintû versenyen.

Kiemelkedô siker az alsósok versmondó versenyén
iskolánkat a területi versmondó 
versenyen 4 tanuló képviselte: 
Zakar Zsanett 2.b, Üveges László 2.b, 
Bukor Anna 3.b és Szekeres Laura 4. 
osztályos tanulók. Bukor Anna 3.b 
osztályos tanuló i. helyezést ért el, 
felkészítô tanára: Tóthné Molnár 
Ágota. Üveges lászló 2.b osztályos 
tanuló iii. lett, felkészítô tanára: 

Torma Tiborné. Szekeres Laura 4. 
osztályos tanuló iii. helyezést 
hozott, felkészítô tanára: Szab-
óné Kálmán Mária. Bukor Anna 
továbbjutott a megyei versenyre, 
amelyet április 14-én Szentesen 
rendezték meg. Bukor Anna tanít-
ványunk színvonalas szerepléséért 
minden elismerést megérdemel.



12 H i r d e t é s e k ,  h í r e k 2 0 1 1  m á j u s  •  H í r m o n d ó

Apróhirdetés
Szakképzett gondozónô gyermekfelügyele-
tet vállal. Telefonszám: 06-70/329-27-55

*

„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: 20/943-3645

Hom lok zA ti és  
gu ru ló áll vány bé rel He tõ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no

zást, kül sõ, bel sõ hõ szi ge te lést 

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 

ér dek lõd ni  

a 0630/9874060as  

te le fon szá mon.

Algyô Rákóczi-telepen 
5,5 ha föld eladó 
– az M43-as út  

lejáratánál.

Érdeklôdni: 

06-30/214-29-55,  
06-30/432-9619

gumiszervíz
bôvült gumismûhelyünk tevékenységi köre:

Vállalunk futómû beállítást és ehhez kapcsolódóan futómû szervízelést is!
Továbbra is lehetôség van mindennemû gumiabroncs szerelésére, 

javítására és centírozására.
Autókozmetika.

Használt és új gumiabroncsok értékesítése:  
a legjobb áron és minôségben.

Cím: Algyõ, Géza u. 15. • Tel.: 06-20/455-83-00

magyar nyelv és iroda
lom, valamint történelem 
tantárgyból korrepetálást 

és érettségire való 
felkészítést vállalok
1200 Ft/60 perc

érdeklôdni:  
0630/6438727

Fûnyírást, 
kertrendezést, 
lomtalanítást, 
elhanyagolt 

területek, épületek 
takarítását, tisztán 
tartását vállalom.

Érdeklôdni: 
+36-20/261-8959

Eladó!
Új, újszerû állapotban:

• villanytûzhely 1 db
• automata mosógép 1 db
• heverô 2 db
• francia ágy 1 db
• babaágy-pelenkázóval 1 db

««« »»»
 Antik, felújításra szoruló:

• szófa 1 db
• fotel 2 b

Telefon:
+36-30-489-6965

Ebrendészeti 
feladatok

Algyô nagyközség területén az eb 
rendészeti feladatokat Samu István 
látja el, telefonszáma: 06 20/315-
7356.

Eboltás Algyôn
A veszettség elleni védekezés rész-
letes szabályairól szóló 164/2008. 
(Xii.20.) FVm rendelet alapján 
értesítjük a lakosságot, hogy Algyô 
nagyközség területén az összeve-
zetéses eb pótoltást dr. Major József 
magán-állatorvos május 19-én 
(csütörtök) 17-tôl 19 óráig végzi az 
Algyôi lovasklub lovasudvarában 
(Kastélykert u. 44.) Atkasziget, 
gyevi tanya, Farki rét, Külterü-
let, rákóczi telep és Csergô telep 
területén bejelentésre az ebek 
oltása a tartás helyén történik. Az 
oltás díja: 3000 Ft/oltás. A féreg-
telenítés díja: 100 Ft/db féregte-
lenítô tabletta (10 kg-ként 1db 
féregtelenítô tabletta szükséges.) 
A kisállat egészségügyi kiskönyv 
ára: 300 Ft/db. Az oltás kötelezô! 

A 3 hónapos kort elért ebet 
oltani kell, majd ezt követôen 
6 hónapon belül még egyszer, 
utána minden évben! Az oltás-
sal egyidejûleg történik az ebek 
féregtelenítése. Összevezetéses 
veszettség elleni oltáshoz csak 
az az eb vezethetô fel, amely az 
oltást megelôzô 2 héten belül 
embert nem mart, egészséges, 
nem agresszív, nem támadó. Az 
eb tartója szíveskedjen magával 
hozni a kisállat egészségügyi kis-
könyvet!

dr. major József magán-állat-
orvos rendelési idôben (7–9 óra 
között, 17 órától) a rendelô-
ben is folyamatosan végzi az eb 
oltást, illetve bejelentésre ház-
nál.

Bérletárusítás a szolgáltatóházban
A Tisza Volán Zrt. bérletárusí-
tásának következô idôpontja a 
szolgáltatóházban (6750, Algyô, 

Kastélykert u. 49.): június 1., 2.,3. 
(szerda, csütörtök, péntek) 9–17 
óra között.
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www.tiensalfa.hu

NEM CSAK EGÉSZSÉGBEN FELNŐNI…
KÍNAI EGÉSZSÉG ÁLLAPOTFELMÉRŐ NAP az algyői 

Faluházban május 14-én szombaton!
–  Megtudhatja ebből, hogy amikor megszületett, Ön milyen energetikával 

született le,- az egyes szervei, mint pl. a szíve, mája, gyomra, tüdeje, 
veséje és persze az összes többi is, milyen életképességgel rendelkezett.

–  Magyarázatot kaphat arra nézve, hogy miért voltak vagy jelenleg miért 
vannak  egészségügyi panaszai.

–  Megtudhatja, hogy a kép alapján milyen szervi problémákra haj
lamosabb Ön, mint más.

Ezek után az  Aculife tenyérdiagnosztikai készülékkel érezni fogja, 
hogy MOST hol jelez a teste. Vagy a már meglévő egészség károsodását 
igazolja vissza, vagy ami fontosabb, hogy azt jelzi, hogy hol van még csak 
kialakulóban valamilyen egészség károsodása.
 Itt kezdődik az igazi prevenció, ez az igazi betegségmegelőzés!
Konzultálhat orvossal  és  tanácsot kaphat, hogy mit tehet Ön  MOST a  
Tiens  termékek segítségével – az adott életkorban – annak érdekében, 
hogy az egészsége a lehető legtovább megmaradjon vagy az állapota  ne 
romoljon, sőt javuljon .
Természetesen ezt családtagjainak és ismerőseinek is megteszem, ha 
FONTOS AZ EGÉSZSÉGE!
Ön is vegye igénybe a tanácsadással egybekötött energetikai állapot el-
mérésünket! 
Díja mindössze 1500 Ft.

Együtt, az Ön felelősségével!  

TELEFONOS IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!
SÁNDORNÉ VASVÁRI KATALIN: 205357467

 (Az Ön algyői tienses személyes vevőgondozója)

DR. TÁPAI MÁRIA 
orvos, a Tiens független munkatársa, tapai.maria@gmail.com

Ahol a szálak összefutnak:  
Tiens Tréning Központ, Szeged, Ősz u. 5.sz. Tel.: 62440401

Jézus sebeiben meggyógyultam
I.Péter.2.24
Az én gyógyulásom az maga a csoda volt.
Azt is mondhatnánk hogy természet feletti amit 
csak Isten tud elvégezni annak az életében aki 
hisz.
Tavaj szeptemberben ismertem meg a Krisztus 
Szeretete Egyház szolgálatát. Egy szabadtéri 
Evangélizációs  alkalmon vettem részt.
Lelkileg és testileg teljesen összetörve sok fizi-
kai fájdalommal kerültem  a gyülekezetbe. Az 
elsô alkalommal. a lábaim meggyógyúltak. hosszú ideje éreztem a fáj-
dalmat és egy pillanat alatt elmúlt ,még táncolni is tudtam. Az egyik 
szememre 95% a másikra 100% vakságot állapítottak meg az orvosok.

Nem láttam olvasni sem. Mióta ide járok ebbe a szeretet közösségbe a 
látásom is vissza jött látok olvasni. Ezért hálát adok az Úr Jézusnak mert 
ô gyógyított meg.
Köszönetet mondok mindenkinek  aki segített talpra állni. Elôször is  
Herczeg József polgármester úrnak aki nagyon sokat segített, a téli tü-
zelôt is tôle kaptam. Azoknak az embereknek  akik segítetek bebútorozni 
az új otthonomat ahol megtaláltam a nyugalmam és békességem. Isten 
áldását kérem mindenkire aki segített. Ezt az utat soha el nem hagyom és 
kívánom hogy minden algyôi ismerje meg hogy milyen csodákat készítet 
Isten a számunkra.

Kovács Éva

Szögedi ló- és kisállat-ambulancia

Kastélykert u. 
(a KHT volt épülete)

Nyitva tartás: h.–p.: 8–12 • Tel.: 30/636-52-14, 30/275-38-14
Web: www.kisallatambulancia.hu • E-mail: szogedi@kisallatambulancia.hu

Algyő

állaTorvosi rENdElő  • NyíTás: 2011. 03. 16.

„Nyelvében él a nemzet” 
Helyesírási verseny alsó tagozatban

Az algyôi iskolai verseny a máso-
dik-harmadik és negyedik évfo-
lyam tanulóinak nyújtott lehetô-
séget arra, hogy nyelvtani és 
helyesírási ismereteikben össze-
mérjék tudásukat. Eredmények: 
2. évfolyamon i. helyezett lett 
Varga Enikô 2.a, ii. lett Bezdán 
Mihály 2.a és iii. lett Molnár Judit 
2.b; 3. évfolyamon i. helyezést ért 
el Hermán Ariella 3.b, ii. lett Bukor 

Anna 3.b és iii. Gyurcsik Andrea 
3.a; 4. évfolyamon i. helyezett 
lett Szekeres Laura, ii. lett Molnár 
Gergô és iii. lett Kucsera Edina 4. 
osztályos tanuló. Az iskolát évfo-
lyamonként az i. és ii. helyezést 
elért tanulók képviselik a területi 
versenyen.

Szebeni Lászlóné  
alsós munkaközösség vezetôje

MINDEN HÉTEN HÉTFŐN,  
SZERDÁN ÉS SZOMBATON  

7–12 óráig  
a Faluház előtti parkolóban:  

Női-, férfi- és gyermekruha vásár!

Forduljon hozzánk bizalommal!

szolgáltatásaink:
amivel foglalkozunk:
•  mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
•   árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szún-

yoghálók, reluxák, szalagfüggönyök) értékesítése, 
szerelése, javítása

•   Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsô-belsô 
párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Díjtalan és kötelezettségmentes helyszíni 
Felmérés és árajánlat készítés!

Pongrácz tamás
Algyô, Korsó utca 34.

06 70 615-4359 vagy 06 20 333-1084
alfoldablak.algyo@gmail.com
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Nyuszi Úszóverseny Algyôn 
48 érmet szereztek az AÚKE versenyzôi

Április 17-én elsô alkalommal 
rendeztünk Algyôn nyuszi Úszó-
versenyt egyesületek részére. Az 
Algyôi Úszó Közhasznú Egyesület 
(AÚKE) úszói mellett a Szarvasi 
-, makói -, orosházi Úszóegyesü-
let úszói versenyeztek. Az algyôi 
úszók sikeresen szerepeltek, 48 
érmet szereztek!

Eredmények: 40 m fiú gyors-
úszásban – a 2000-es korcso-
portban: 1. Rózsa Alex, 3. Csarnai 
Martin, 4. Bodó János; a 2002-es 
korcsoportban: 2. Karasz Bence; a 
2003-as korcsoportban: 4. Tóth-
Kása Bence, 5. Vincze Zsombor. 40 
m lány gyorsúszásban – a 97-98-as 
korcsoportban:1. Rózsa Evelin; a 
99–00-es korcsoportban: 2. Por-
törô Dorina, 3. Györfi Kinga. 40 
m fiú mellúszásban – a 2000-es 
korcsoportban: 1. Rózsa Alex, 2. 
Bodó János, 4. Csarnai Martin; a 
2002-es korcsoportban: 3. Karasz 
Bence; a 2003-as korcsoportban: 
2. Vincze Zsombor, 3. Tóth Gergô, 4. 
Tóth-Kása Bence, 7. Kutas Áron. 40 
m lány mellúszásban – az 1999-es 
korcsoportban: 1. Portörô Dorina, 
2. Györfi Kinga; a 2000-es korcso-
portban: 2. Jaksa Vivien; a 2001-es 
korcsoportban: 1. Vidács Bianka, 4. 
Mészáros Eszter, 5. Greksa Kinga; a 
2002-es korcsoportban: 3. Síkhegyi 
Luca, 4. Ónodi Boglárka, 5. Kertész 
Tekla; a 2003-as korcsoportban: 1. 
Molnár Anna 2. Szalontai Regina; a 
2004-es korcsoportban: 4 Szutor 
Adél; a 2005-ös korcsoportban: 1. 
Tóth Kása Sára, 4. Mészáros Dóra. 
40 m fiú hátúszásban – a 97–98-as 
korcsoportban: 1. Györfi Dávid, 2. 
Szutor Erik; a 99-00-es korcsoport-
ban: 1. Bodó János, 3. Rózsa Alex, 
4. Kiss Róbert, 5. Csarnai Martin. 
40 m lány hátúszásban – a 97-98-
as korcsoportban: 1. Rózsa Eve-

lin; a 99-00-es korcsoportban: 3. 
Portörô Dorina, 4. Györfi Kinga, 
5. Bartos Lilla, 6. Jaksa Vivien, 7. 
Vidács Bianka, 8. Síkhegyi Luca, 10. 
Kertész Tekla. 20 m fiú hátúszás-
ban – a 2002-es korcsoportban: 
3. Karasz Bence; a 2003-as korcso-
portban: 3. Tóth-Kása Bence. 20 
m lány hátúszásban – a 2001-es 
korcsoportban: 1. Vidács Bianka, 
2. Mészáros Eszter; a 2002-es kor-
csoportban: 3. Ónodi Boglárka, 4. 
Síkhegyi Luca, 5. Kertész Tekla; a 
2003-es korcsoportban: 1. Mol-
nár Anna, 2. Szalontai Regina; a 
2004-es korcsoportban: 5. Szutor 
Adél; a 2005-ös korcsoportban: 2. 
Tóth Kása Sára. 100 m fiú gyors-
úszásban – a 97–98-as korcso-
portban: 1. Györfi Dávid, 2. Szutor 
Erik; a 99–00-as korcsoportban: 
4. Rózsa Alex, 5. Bodó János, 6. 
Csarnai Martin; a 96-os korcso-
portban: 1. Temkó Bence. 100 m 
lány gyorsúszásban – a 97–98-as 
korcsoportban: 1. Rózsa Evelin; a 
99–00-as korcsoportban: 4. Györfi 
Kinga, 5. Portörô Dorina. 100 m 
fiú mellúszásban – a 97–98-as 
korcsoportban: 1. Györfi Dávid; a 
99–00-as korcsoportban: 1. Szutor 
Erik, 2. Kiss Róbert, 4. Rózsa Alex, 
5. Csarnai Martin, 7. Bodó János; 
a 96-os korcsoportban:1. Temkó 
Bence. 100 m lány mellúszásban – 
a 97–98-as korcsoportban:1. Rózsa 
Evelin, a 99–00-as korcsoportban: 
1. Portörô Dorina, 3. Györfi Kinga. 
4*40 m mix mellváltó: 1. Algyô 
(Györfi K, Portörô D, Szutor E., 
Kiss R.). 4*20 m fiú mellváltó: 2. 
Algyô (Ónodi B., Karasz B, Vincze 
Zs, Tóth-Kása B). 4*40 m fiú mell 
váltó1. Algyô (Györfi, Szutor, Rózsa, 
Csarnai). Felkészítôk, edzôk: Zsura 
Brigitta, Magosi Krisztina és Zsura 
Zoltán.

Ülésezett az Algyô Sportjáért Közalapítvány  
kuratóriuma

március 24-én tartotta meg az Algyô 
Sportjáért Közalapítvány kuratóri-
umi gyûlését. A kuratóriumi tagok 
megtárgyalták a tavaszi és nyári 
sportprogramok támogatását, 
valamint a beérkezett kérelmekrôl 
határozatokat hoztak. Ennek kere-
tében támogatják például az Algyôi 
Általános iskola 1–2. korcsoport 
focistáinak a sportszár vásárlását; 
az 1–4. korcsoport labdarúgóinak 
az nB ii-es meccs látogatását; vala-
mint a 2011-es évben megvalósuló 
olimpiai 5 próbán résztvevôket. 

A kuratóriumi tagok döntöttek 
a rendezvények idôpontjairól: 
gyEVi ZSongÁS Úszóverseny 
(tavaszi ) május hónapban. SPorT 
mAJÁliS május 7. Strandfoci és 
Vízifoci május 22. gyereknapi 
Horgászverseny május 29. Sport-
táborok – FoCi TÁBor július 
11–15., SPorT miX TÁBor 
július 18–22., július 25-29.; oViS 
TÁBor augusztus 1–5.

Bajusz János Algyô Sportjáért  
Közalapítvány elnöke

Algyôi Sportnaptár: rendezvények
Május

14. (szombat) – nyílt nap a lovas-
udvarban (Algyôi lovasklub); Sze-
ged  Szentmihály (gyermek ügyes-
ségi verseny, Algyôi lovasklub).
15. (vasárnap) – Szeged – Szent-
mihály (fogathajtás, Algyôi lovas-
klub).
22. (vasárnap)– Pusztaottlaka; 
Strandfoci és Vízifoci (Algyô 
Sportjáért Közalapítvány)
28. (szombat) – mindszent (díjug-
ratás, Algyôi lovasklub)

29. (vasárnap) – gyermeknap 
(Algyôi lovasklub); gyereknapi 
Horgászverseny (Algyô Sportjáért 
Közalapítvány)

Június 
4. (szombat) – Hódmezôvásárhely 
(fogathajtás, Algyôi lovasklub).
Az eredményekrôl az Algyôi 
Hírmondó hasábjain, ill. a www.
algyo.hu internetes oldalon folya-
matosan beszámolunk.
Csapatával együtt minden szurko-
lót és érdeklôdôt szeretettel várnak!

Áprilisi sporteredmények dióhéjban
Április 2-án a T-Home Vivicittà 
futógáán mi is növeltük Szeged 
csapatának táborát. Az algyôi gye-
rekek most is megtapasztalhatták, 
hogy a futásra sokan elcsábíthatók 
kortól és nemtôl függetlenül.

Április 14-én és 18-án isko-
lai atlétika verseny rendeztünk, 
melynek legjobbjai készülnek a 
területi versenyre. Az alábbi ered-
mények születtek az i. korcsoport-
ban a lányoknál i. helyezést ért 
el Lantos Szabina 2.a, ii. lett Péter 
Fanni 2.a, iii. lett Zakar Zsanett 
2.b, iV. lett Szekeres Rebeka 1.b, V. 
lett Bodó Réka 1.b és Vi. lett Kovács 
Angelika 2.a; a fiúknál i. helye-
zést ért el Szula Péter 2.a, ii. lett 
Demecs Botond 2.a, iii. lett Szabó 
Dániel 2.b, iV. lett Molnár Tamás 
2.b, V. lett Belovai László 2.b és 
Vi. lett Nemcsok Dávid 1.b osztá-
lyos tanuló. A ii. korcsoportban a 
lányoknál i. helyezést ért el gábor 

Zsófia 4.osztály, ii. lett Szekeres 
Anna 4.osztály, iii. lett Balázs 
Anna 3.a, iV. lett Bukor Anna 3.b, 
V. lett molnár Viktória 4.osztály, 
Vi. lett Tóth Vanessza 4.osztály; a 
fiúknál i. helyezést ért el Szekeres 
Márton 3.b, ii. lett Nemcsok Balázs 
4.osztály, iii. lett Rózsa Alex 4. osz-
tály, iV. lett Demecs Bálint 4.osz-
tály, V. lett Belovai Krisztián 3.a és 
Vi. lett Major Ernô 3.a osztályos 
tanuló. 

Az i–ii. korcsoport legjobb 
futói Lantos Szabina 2.a, Szula 
Péter 2.a, Szekeres Anna 4. osztály 
és Szekeres Márton 3.b, a legjobb 
dobói Karai János 2.a, Péter Fanni 
2.a, Gábor Zsófia 4. osztály és Nem-
csok Dávid 1.b, a legjobb ugrók a 
ii. korcsoportban Szekeres Anna 
4. osztály és Szekeres Márton 3.b 
osztályos tanuló.

Jó SPorTolÁST!
Varga Ágnes testnevelô
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Új iskola várja az algyôi diákokat
Algyôn fölépült a Fehér ignác 
Általános iskola! A minden ízében 
korszerû és tanulásra, tanításra 
ösztönzô épületet Herczeg József 
polgármester április 29-én ünne-
pélyes projekt záró rendezvényen 

mutatta be az algyôieknek. A ren-
dezvényen megjelent Bohács Zsolt 
országgyûlési képviselô is.

„olyan lesz a jövô, mint a 
ma iskolája” – idézte a szegedi 
kutatásaiért nobel-díjat nyert és 
az algyôi repülôtéren pilótának 
tanuló tudóst, Szent-györgyi 
Albertet a nagyközség polgármes-
tere az általános iskola új épület-
ében. mert országos viszonylatban 
is egyedülálló a Sport utca 5. szám 
alatti komplexum. A település új 
központjában a 21. század köve-
telményeinek megfelelô 16 tan-
termes iskola, tornacsarnokkal 
ellátott, multifunkcionális épület-
együttes készült el. A beruházás 

közel 1,7 milliárd forintból – az 
Európai Unió és az Európai Fej-
lesztési Alap 200 millió forintos 
támogatásával valósult meg. Az 
épületben 16 tanterem, 6 szaktan-

terem, 488 négyzetméteres aula, 
100 fôs étterem, melegítôkonyha, 
büfé, 1310 négyzetméteres tor-
nacsarnok és lelátó, igazgatási és 
orvosi szobák kaptak helyet. Az 
új iskolához 50 parkoló és 150 
kerékpártároló tartozik. de nem 
csupán az új oktatási intézményt 
jellemzô adatokat ismertette 
Herczeg József, hanem bemutatta 
azokat a személyeket is, akiknek a 
keze nyomát ôrzi az épület. A pol-
gármester elismerését fejezte ki az 
elôzô önkormányzati képviselô-
testületnek és dr. Piri József akkori 
polgármesternek, mert kiemelten 
fontos feladatnak tekintette az 
iskolaépítést, s hogy a Borbála 
Fürdô és a Sportközpont köze-
lébe telepítette azt. Köszöntötte 
a tervezôket: 72 pályamû közül 
a Pécsiterv Stúdió munkatársai 
– Köves András, Lukács István és 
Bokor Csilla – elképzelése való-
sult most meg. Elmondta: nagy 
élmény volt az algyôiek számára, 
mikor a kivitelezô, a Stradel 2010 
Konzorcium gépei ásni kezdték 
az alapokat, majd kiemelkedett a 
földbôl ez a bonyolult szerkezetû 
épület – a munkát Mészáros András 
fô-építésvezetô irányította. Köszö-
net illeti a polgármesteri hivatal 
munkatársait is, köztük a projekt-
vezetô Keresztes Attilát. Hangsú-
lyozta Herczeg József: ez a közel 2 
milliárd forintos beruházás döntô 
részben a település adófizetôinek 
pénzébôl valósulhatott meg. Az 
épület kész, berendezték, a kör-
nyezet parkosítása és kialakítása, 
illetve a költözés a nyár feladata. 
Arra kérte az algyôieket, hogy 
észrevételeikkel mindig segítsék 
a képviselô-testület és a hivatal 
munkáját! 

A kivitelezés idôrendjét mészá-
ros András ismertette: 2010. feb-
ruár 15-én kezdôdött a munka, 
április 10-én az alapozással végez-
tek, július közepére szerkezetkész 
volt az épület, augusztus közepére 
a tetôszigeteléssel is elkészültek, 
novemberben az üvegfelületek 

kerültek a helyükre, decemberben 
beindították a fûtést, idén május 
2-án pedig az építôk átadják az 
iskolát a használóknak. A munká-
ban algyôi vállalkozók – például a 
konzorciumi tag délút Kft., illetve 

a bútorokat készítô lambris Kft. 
– is részt vettek.

„itt a földbôl kinô egy iskola?” 
– emlékeztetett egy kisdiáknak az 
alapkô letételkor mondott kétel-
kedô szavaira az iskola igazgatója, 
Iván Zsuzsanna, majd hozzátette: 
az alapkôbôl mint magból szárba 
szökkent a növény, vagyis az új 
iskola. Örülnek ennek a diákok, 
a tanárok, a szülôk – az algyôiek. 
Egy csoda és egy álom valósult 
meg: az eddigi épületeket kiváltja 
egy új iskola, ezzel egy helyen 
lehetnek az alsósok és a felsôsök, a 

tanárok, miközben a szaktantermi 
oktatás is biztosított. Az energiata-
karékos, termálvízzel fûtött épü-
letben zöldtetô, biokert és sza-
badtéri tanórákra alkalmas hely 
is várja a diákokat szeptembertôl. 

mindez új programokat, rendez-
vényeket és szabadtéri elfoglalt-
ságokat is jelent a több mint 300 
diák számára. Öröm lesz tanulni 
és tanítani az algyôi Fehér ignác 
Általános iskolában! Az igazgató 

arról is beszélt, hogy a nevelôtes-
tület a fenntartóval és a szülôkkel 
együtt már régóta azon dolgozik, 
hogy a pedagógiai programot 
korszerûsítsék, melyhez kiváló 
technikai hátteret ad az új iskola. 
A következô tanévtôl az elsôsök 
körében bevezetik az emelt szintû 
idegennyelv oktatást és több cso-
portbontás is megvalósulhat.

Egyik ámulatból a másikba 
estek miközben szétnéztek az új 
iskolában a projektzáró rendez-
vényen megjelent szülôk, gyere-
kek, pedagógusok és vendégek. 

„mázlisták az algyôi gyerekek!” 
– mondta az egyik vendég. „de 
jó lenne itt újra iskolásnak lenni!” 
– sóhajtott föl az egyik nyugdíjas 
asszony az Algyôi Fehér ignác 
Általános iskolában. A. H.

herczeg József polgármester

iván Zsuzsanna iskolaigazgató (jobbról), mellette (jobbról balra haladva) a tervezô: 
köves andrás, Mészáros andrás fôépítés-vezetô, valamint a polgármesteri hivatal 
munkatársa, Bereczné lázár Nóra.
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Az önkéntesség jegyében: „TEszedd!” – országos szemétszedési akciónap
A Vidékfejlesztési minisztérium 
Környezetügyi Államtitkársága 
és a Közigazgatási és igazságügyi 
minisztérium a „2011 az Önkén-
tesség Éve” keretében „Önkén-
tesen a tiszta magyarországért!” 
avagy „TEszedd!” elnevezésû 

országos szemétszedési akciónap 
megszervezését kezdeményezte, 
melynek elsôdleges célcsoportja 
a 14-39 év közötti magyar lakos-
ság, a teljes hazai és európai 
nyilvánosság. Az akció tervezett 
idôpontja: május 21. (szombat). 

A program célja magyarország 
területén a lehetô legtöbb hul-
ladék körültekintô, szakszerû 
begyûjtése, rendeltetési helyükre 
történô elszállítása, újrahaszno-
sítása, illetve ártalmatlanítás cél-
jából. 

Bôvebb információ: Alsó-Tisza 
vidéki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi igazgatóság (ATiKÖViZig), 
6720, Szeged, Stefánia 4., Nagy-
szöllôsi Nóra, n.nora@atikovizig.hu, 
telefonszám.: 62/599-500, www.
atikovizig.hu.

Bakosné Fekete Mária: Az önkéntesség öröm
Önkénteskedni régen is lehetett, nemcsak idén, az önkéntesség európai 
évében. Igaz, a rendszerváltozás elôtt „társadalmi munkának” nevezték, 
ha valaki a köz javára cselekedett. Az akkori „szabad szombatokat” 
sokan kényszernek élték meg. Nem úgy Bakosné Fekete Mária, a sokszoros 
véradó, a vöröskeresztes mozgalom elsôszámú aktivistája, Algyô csatorná-
zásának egyik szervezôje, több civil szervezet alapítója és éltetôje, lapunk 
egyik alapítója és szerkesztôbizottsági tagja, akivel oklevelek, elismerések, 
ajándéktárgyak halmaza fölött beszélgettünk az önkéntesség örömeirôl.

– A szívem csücske a vöröske-
resztes mozgalom! – jelenti ki 
idôutazásunk kezdetén Bakosné 
Fekete Mária, miközben a vörös 
kereszttel, szívecskékkel, vércsep-
pes rajzokkal ékesített emlék-
lapok, jelvények, kulcstartók, 
tégelyek, tagkönyvek, bélyegek 
sokaságában igyekszünk idôren-
det tenni. – 19-20 éves lehet-
tem, mikor elôször vért adtam 
az akkori körzetorvos, Szobonya 
miklós biztatására. ritka, mert 
0-s a vércsoportom, vagyis min-
denki számára alkalmas. Életem 
elsô véradására máig emlékszem: 
a szegedi kórházban egy palánk 
választott el attól a mórahalmi fia-
talasszonytól, akinek a szülés után 
akadt gondja, s szinte közvetlenül 
csorgatták neki a vért, amit tôlem 
levettek. Annyira megragadott, 
olyan gyönyörûnek éreztem, hogy 
a véremet adom egy másik ember-
nek, akinek épp erre a segítségre 
van szükség az élethez! Azzal a 
fiatalasszonnyal még sok-sok éven 
át leveleztünk…

„A fény éltetô sugárzásához 
hasonló, a testünket át meg átjáró 
vért és kimondhatatlan késztetést 
jelent: gyújts magadból éltetô 
fényt, ha az életet pislákolni, 
kihunyni látod” – írták a Konecsni 
györgy grafikusmûvész 1963-
ban rajzolt, a véradást jelképezô 
olajmécses motívumát ábrázoló 
lapra. mellette egy ezüstérem. A 
sokadik oklevélen ott a magyar 
Vöröskereszt egykori fôtitkárának 
az aláírása, fölötte a biztatás: „a 

köszönet a megmentett vagy meg-
gyógyított életek felôl sugárzik”.

– „maca, összeakad a lábam!” – 
idézi mesélônk Zaránd rózsa, az 
egykori algyôi háziorvos, a vörös-
keresztes mozgalom itteni meg-
alapítójának izgatott mondatát, 
mellyel akkor is titkárára, Fekete 
máriára, vagyis macára támaszko-
dott, mikor elismerésben része-
sült. mert elismerésre méltónak 
tartották a magyar Vöröskereszt 
vezetôi, hogy az akkor jobbára 
szegények lakta faluban is moz-
gósítani tudtak esetenként 50-60 
véradót. de azt is értékelték, hogy 
elsôsegélynyújtó tanfolyamokat 
tartottak a kultúrházban.

Kôbe zárt fájdalom – lapozok 
a könyvbe, michelangelo életre-
gényébe, Karel Schulz mûvébe, 
melyet jutalomként kapott maca a 
vöröskeresztes munkáért. „Jogosult 
a Véradásért törzsgárda jelvényre” 
– olvasható egy 1979-es dokumen-
tumon. de elismerést kapott „A 
környezet védelméért” is.

– A Vöröskereszttel, az ott meg-
ismert elmélettel és gyakorlattal 
függ össze a gyógynövények ter-
mesztése, az egészséges életmódra 
való törekvésem – ismeri el Fekete 
maca, aki egy idôben az algyôi 
iskolásoknak is tartott bemutató-
kat a gyakorló kertben például a 
citromfû, a borsmenta, a csalán 
titkairól. Vallja: amit a Föld ad, 
egészséges a testnek – a terményt 
csak az ember ronthatja el…

„Tiszta udvar, rendes ház” – 
idézi a közelmúltat egy újabb okle-

vél. „Emléklap az 1965. évi 120 
napos árvíz károsultjai megsegíté-
sére alakult Társadalmi Bizottság 
gyûjtési akciójában végzett áldo-
zatos munkájáért” – mutat egy 
újabb irányt az emléklap, s egy 
másik: „Az 1970. évi Tisza völ-
gyi árvízvédelemben tanúsított 
helytállásért – dicsérô Elismerés”. 
de ott az az Emléklap is, ame-
lyen az áll: „A szövetkezeti moz-

galomban kifejtett eredményes 
munkájáért. 1944-1969”, amit 
a algyôi földmûves szövetkezet 
takarékszövetkezetének 25. éves 
jubileumán kapott Fekete mária 
de tettereje még mindig maradt 
– igazolják a további dokumen-
tumok: például az 1982. február 
13-i keltezésû oklevél, melyet az 
„Ady Endre mûvelôdési Ház népi 
együttesében 1972-tôl végzett 
folyamatos és eredményes mun-
kájáért” kapott. Vagy az 1987. 
augusztus 20-án átvett plakett „Az 
ópusztaszeri nemzeti Történeti 
Emlékpark Fejlesztéséért”.

oklevelek, emlékérmek, dísz-
tárgyak juttatják eszébe Bakosné 

Fekete máriának az Ôsgyeviek 
Baráti Körének alapítását. – Azok-
kal az iskolatársaimmal hoztuk 
létre az ÖBK civil szervezetét, akik 
– velem, az alapítók közötti egyet-
len nôvel egyetemben – hálásak 
szülôfalujuknak az indíttatásért 
– emlékezik szeretettel maca, 
miközben finoman végig simítja a 
10. évfordulót idézô érmet, rajta a 
föliratot: „A kanyargó Tisza part-
ján, ott születem…”

ringatta az algyôi nyugdíjasok 
klubjának bölcsôjét is – derül ki, 
mikor fölolvasom a másik csu-
por föliratát. – Az alapításkor 
lehettünk vagy húszan a régi 
kultúrházban, ahol másodállás-
ban dolgoztam –veszi föl a mese 
fonalát Bakosné Fekete mária. – 
Én az adminisztrációért feleltem, 
illetve igyekeztem Bajusz lajos, 
a kultúrházban tüsténkedô talp-
raesett, szakszervezeti körökben 
mozgolódó, aktív vasutas keze alá 
dolgozni. „mariskám, csináljunk 
nyugdíjas klubot!” – állt elô az 
ötlettel. „írjunk” – adta kii nekem 
a feladatot, én pedig addig szer-
veztem, míg végül 25-30 taggal 
megalakítottuk az algyôi nyugdí-
jas klubot. Ennek az elsô önkén-
tes civil szervezetnek jó pár évig 
elnöke is voltam – nosztalgiázik. 
Késôbb a mozgáskorlátozottak 
egyesületének helyi mozgató-
rugójaként ismerték. Az elôtte 
tornyosuló oklevél és elismerés 
halom is igazolja, mennyire jó 
helyre érkezett hozzá az 1999-ben 
átvett Algyô Községért Kitünte-
tés „a település érdekében végzett 
eredményes tevékenysége elisme-
réseként”, továbbá az ezredfordu-
lón a Fônix Újrakezdô nôk Egye-
sületének a Falusi nôk Világnapja 
alkalmából Bakosné Fekete mári-
ának átadott cím: „Kistelepülések 
nagyasszonya”.

P. I.

Bakosné Fekete Mária életének legszebb 
élményeit az önkéntes munkának köszön-
heti. Fotó: a szerzô felvétele
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A helyi iparûzési és  
a vállalkozók kommunális adójáról 

Tisztelt Adózók!
Az iparûzési valamint a vállalko-
zók kommunális adóbevallások 
beadási határideje: május 31.

Az iparûzési adó mértéke: 2 %.
Algyô nagyközség Önkor-

mányzat Képviselôtestületének 
33/1999. (Xii.19.) helyi iparûzési 
adóról szóló rendelete alapján, ha 
vállalkozási szintû adóalapja nem 
haladja meg a 2,5 millió forintot, 
akkor mentes az iparûzési adó 
fizetési kötelezettség alól.

Az iparûzési adó befizetését az 
alábbi számlaszámra kell teljesí-
teni: 

12067008-00329207-00100004

A vállalkozók kommunális adó-
járól tudni kell, hogy 2011. január 
1-jétôl hatályon kívül helyezte az 
önkormányzat, de a 2010. évre 
vonatkozóan kötelezô bevallást 
tenni. A helyi rendeletek és beval-
lási nyomtatványok a www.algyo.
hu honlapról letölthetôek.

Amennyiben a vállalkozónak 
nincs lehetôsége a nyomtatvá-
nyok honlapról való letöltésére, 
úgy térítésmentesen átveheti 
Algyô nagyközség Önkormány-
zat Adóirodájánál ügyfélfogadási 
idôben, vagy a bevallást, kérésre, 
postázzuk.

Adócsoport

Cél az esélyegyenlôség növelése– 
Másfél millió forintos támogatás az algyôi iskolának

Algyô nagyközség Önkormány-
zata sikeresen pályázott az esély-
egyenlôséget szolgáló intézkedé-
sek és az integrációs rendszerben 
részt vevô intézményekben dol-
gozó pedagógusok támogatásáról 
szóló 5/2011. (ii. 15.) Kim rende-
letben foglaltakra. A támogatás 
feltétele volt, hogy a fenntartó az 
általa fenntartott intézményben 
az integrációs Pedagógiai Prog-
ram (iPr) szerint képesség-kibon-
takoztató, integrációs felkészítést 
szervezzenek. 

Az Algyôi Általános iskola 
összesen: 1.496.650 forint támo-
gatásban részesül, melyet az 
esélyegyenlôséget szolgáló intéz-
kedések (program támogatása: 
882.450 forint) és az integrációs 

rendszerben részt vevô intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusok 
támogatásárára (pedagógusok 
kiegészítô bérpótlék: 614.200 
forint) kell fordítani. 

Az ún. iPr program folytatá-
saként a halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekek szakmai 
integrációjára és képesség-kibon-
takoztatására kerül sor. Az érin-
tett tanulók nevelése és oktatása 
speciális egyéni fejlesztési tervek 
szerint valósul meg. 

Bôvebb információ kérhetô: 
Algyôi Általános iskola, telefon-
szám: 62/517-192, algyoisk@free-
mail.hu, www.algyoiskola.hu, www.
algyo.hu.

Bereczné Lázár Nóra közoktatási, 
ifjúsági és sportreferens

Pályázatok
Titkárnô munkakör  

betöltésére
Algyô nagyközség Önkormányzat 
Polgámesteri Hivatal a Köztisztvi-
selôk jogállásáról szóló 1992. évi 
XXiii. törvény 10. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet Algyô 
nagyközség Polgámesteri Hivatal 
Titkárnô munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Csong-
rád megye, 6750 Algyô, Kastély-
kert utca 40.

A munkakörhöz tartozó fôbb 
tevékenységi körök: titkársági és 
adminisztrációs feladatok ellá-
tása, iroda napi mûködésének 
biztosítása, testületi és bizottsági 
ülések elôkészítése. gondosko-
dás a testület elé kerülô anyagok 
összegyûjtésérôl, sokszorosításá-
ról, postázásáról, valamint az ülé-
sen elhangzottak jegyzôkönyvbe 
vételérôl. Hivatali értekezletek, 
megbeszélések szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a „Köztisztviselôk jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXiii. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

A pályázatnál angol/német 
nyelv ismerete elônyt jelent.

A munkakör betölthetôségének 
idôpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követôen azonnal 
betölthetô.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. május 12.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Apagyi 
Vivien nyújt, a 06-62-517-517 -os 
telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2011. május 16.

A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje: www.algyo.hu 

*

Pénzügyi elôadói állás  
betöltésére 

Algyô nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal a Köztiszt-

viselôk jogállásáról szóló 1992. évi 
XXiii. törvény 10. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet Algyô 
nagyközség Polgármesteri Hiva-
tal pénzügyi elôadó munkakör 
betöltésére.

A munkavégzés helye: Csong-
rád megye, 6750 Algyô, Kastély-
kert utca 40.

Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a Köztisztviselôk jogállásáról szóló 
1992. évi XXiii. törvény rendel-
kezései az irányadók. 

A munkakör betölthetôségének 
idôpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követôen azonnal 
betölthetô.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. május 12.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Apagyi 
Vivien nyújt, a 06-62-517-517 -os 
telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2011. május 16.

A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye: www.algyo.hu.

*

Büfé  
üzemeltetésére

Pályázat Algyô, Sport u. 5. szám 
alatti iskolai büfé üzemelteté-
sére, 2011. szeptember 01-jétôl. 
Beadási határidô: 2011. június 
20. A pályázatokat az Algyôi Álta-
lános iskola igazgatójának kérjük 
benyújtani a következô címre: 
6750 Algyô, Kastélykert u. 59.

Az ajánlat tartalmazza a büfé-
választék tervezetét (az oÉTi 
ajánlás az iskolai büfék korszerû 
táplálkozáshoz illeszkedô válasz-
tékának kialakításához alapján) és 
a tervezett árjegyzéket.

A büfé megtekinthetô 2011. 
május 23-tól, elôzetes telefonos 
egyeztetés alapján, a 62-517-
192-e telefonon.

Egészséghét Algyôn!
Június 7-tôl 11-ig az algyôi orvosi 
rendelôkben a következô vizsgá-
latokon vehetnek részt:

Kedd: Fül-orr-gégész – délután 
14-tôl 17óráig.

Szerda: ortopédia – délelôtt 
szürôbusz, igény szerint.

Urológus – délután 15–17 óra 
között.

Csütörtök: nôgyógyászat – dél-
után 14–17 óra között.

Péntek: Tüdôgyógyász: légzés-
funkciós vizsgálat– délelôtt 8-tól 
12 óráig,  délután igény szerint;
Bôrgyógyász – 14-tôl 16.30 óráig.

*

Jelentkezni a 267-234-es telefon-
számon a védônôknél lehet mun-
kanapokon 8.30-tól 10.00 óráig.

Gazdasági ügyintézô és portások az iskolában
Az Algyôi Általános iskolában 
meghirdetett álláshelyekre a 
meghirdetett határidôig több 
mint 160 pályázat érkezett. Az 
iskola vezetése úgy döntött, hogy 

a gazdasági ügyintézô: Kispeti 
Zsuzsanna; a portás: Vanyó Ferenc, 
Golhovics György és Gyôrfi László. 

Iván Zsuzsanna igazgató, 
 Algyôi Általános Iskola
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DR. BAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Május 9-tôl 13-ig: 12.30–16.30 óra között.
Május 16-tól 20-ig: 8.00–12.30 óra között.

Május 23-tól 27-ig: 12.30–16.30 óra között.
Május 31-tôl június 3-ig: 8.00–12.30 óra között.

Június 6-tól 10-ig: 12.30–16.30 óra között.

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszámok: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12.00-tôl 18.00 óráig. • Kedd 12.00-tôl 18.00 óráig.
Szerda 8.15-tôl 14.15 óráig. • Csütörtök 7.00-tôl 13.00 óráig.

Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások 
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés, 

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfô, szerda 12.30 órától 16.30 óráig (délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30 órától 11.30 óráig (délelôtt).

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

DR. MOlNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

RENDEl:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.

Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11 – 15 óra között

Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/638-18-63

GyEVI PATIKA
algyõ, egészségház u. 42., telefon: 62/517-261

NyITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

GyERMEK éS FElNôTT KÖzPONTI SÜRGôSSéGI 
ORVOSI ÜGyElET

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

Telefon: 62/433-104 

DR. SzÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5. 
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.

Bejelentkezés: +36-20/965-0997

• Fogpótlás minden fajtája  
• zirkon kerámia koronák, hidak

• Fémre égetett porcelán koronák  
• Ultrahangos fogkõ eltávolítás

• Fogfehérítés, fogpolírozás  
• Fogékszer felrakása garancia idõvel

• lézeres nyálkahártya kezelés  
• Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
MOL, OTP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

TÖRÖKNé DR. KÁlMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl: 
Május 9–13. között: 7.30-tól 12.00 óráig.

Május 16–20. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Május 23–27. között: 7.30-tól 12.00 óráig.

Május 30–június 03. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Június 6–10. között: 7.30-tól 12.00 óráig.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

Sokszínû kézmûves tárlat
Az Algyôi Faluház, Könyvtár és 
Tájház deszkkel, Zsombóval és 
röszkével konzorciumban nyert 
el csaknem 8 millió forint összegû 
támogatást a TÁmoP-3.2.3-08 
számú, mûvelôdési házak a nem 
formális tanulás szolgálatában 
címû pályázati kiíráson.

A TÁmoP-3.2.3-08/2-2009-
0012 azonosító számon nyilván-
tartásba vett pályázati projekt 
során leginkább gyerekeket fog-
lalkoztatunk, akik iskolaidôben 
hétrôl hétre különbözô kézmûves 
tevékenységeket próbálhatnak ki, 
ezáltal fejleszthetik kézügyessé-
güket. A nyári szünidôben pedig 
alkalmunk volt a gyerekek tábo-
roztatására, amely ebben az évben 
sem marad el.

A pályázatnak köszönhetôen 
kialakult két önálló csoport: Oláh 
Ernô fafaragó csapata, illetve a fel-
nôttek egy foltvarró kört hoztak 
létre Izbékiné Cseuz Gabriella veze-
tésével, ezen kívül hétrôl hétre 
sok gyerek vesz részt a tematikus 

foglalkozásokon (a dekupázstól 
az üvegfestésen át a festésig igen 
széles a választék).

A pályázat lassan a végéhez 
közeledik, fontosnak tartjuk meg-
mutatni, hogy mennyit fejlôdtek 
a résztvevôk. Úgy véljük, ennek 
legjobb módja egy kiállítás, mely-
nek, miként az egész folyamatnak 
2009. szeptembere óta, a tájház 
ad otthont

A tárlat május 12-én, csütörtö-
kön 17 órakor nyílik meg, átadja 
dr. Gonda János, Algyô nagyközség 
alpolgármestere, közremûködik: 
Gál Tibor és gyerekciterás csapata.

A kiállítás július 1-jéig lesz meg-
tekinthetô. 

Gál Boglárka,  
projektfelelôs
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Az új helyszínen is sokan voltak kíváncsiak a Falunapokra
Április 29-én este, a móra Ferenc 
népszínház bemutatójával kezdô-
dött az idei falunapi rendezvény-
sorozat. Kátó Sándor ezúttal, az új 
algyôi iskolára is gondolva, Kovách 
Aladár Téli zsoltár címû darabját 

állította színpadra, amely Apáczai 
Csere János életét dolgozza föl. A 
bemutató telt ház elôtt zajlott – s a 
nehezen szûnô tapsból következ-
tetve nagy sikert aratott.

másnap a Szabadidôköz-
pontban folytak az események, 

s az új helyszín jól vizsgázott. 
A több mint 30 csapat, amely 
fôzni készült megtalálta a helyét, 
kényelmesebben, szellôsseb-
ben fértek, mint a korábbi esz-
tendôkben a Faluház körül, ame-
lyet mint helyszínt, mára kinôtt 
a rendezvény. A halételek fôzô-
versenyére 22 csapat nevezett, 
a finomabbnál finomabb étkek 
közül 5 tagú zsûri választotta ki a 
legízletesebbeket. A zsûri elnöke 
Nacsa József, a magyar Turiszti-
kai Egyesület országos alelnöke 
volt, tagjai pedig: Barta László, az 
Algyôi Halászcsárda tulajdonosa, 
Török Ferenc, a Corvin mátyás 
Szakiskola szakács oktatója és két 
helyi civil szervezet képviselôje: 
Kapota Ágnes és Süli-Zakarné Juli. 
A zsûri végül két kategóriában 
osztotta ki a díjakat: a sült halak 
között a Vöröskereszt algyôi szerve-
zete szerezte meg a harmadik, a 
Nôegylet a második, míg „sült hal 
magyarosan” fantázianevû ételé-
vel az Algyôi Kerecsen Egyesület az 
elsô helyet. A legjobb halászlevet 
a Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
algyôi csoportja készítette („bice-

bóca halászlé” fantázianéven), 
második helyen a Citerazenekar, 
harmadik helyen a Lecsó Pizzéria 
végzett. A díjazottak az elismerô 
oklevelek mellett ajándéktárgya-
kat kaptak, s minden, a fôzôver-
senybe nevezett csapat gazdagabb 
lett lele Juliska hajószakácsnô 
süteményes könyvének egy pél-
dányával. 

Az ínycsiklandó illatok mellett 
számos produkció vonta magára 
a figyelmet. A hangár elôtt föl-
állított színpadon elôször a Boo-
ming Dance Club mutatkozott 
be, Koltai Enikô tanítványai fer-
geteges mûsorral szórakoztatták 
a közönséget, utánuk a Szilver 
Tánc Sport Egyesület fokozta a 
hangulatot. délben Koltai Zol-
tán és Tamon Erika nótáztak a jó 
ebédhez, majd az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar, a Algyôi 
Hagyományôrzô Asszonykórus és 
a Nyugdíjas Klub Asszonykórusa 
lépett a deszkákra. Két órától 
Badár Sándor szórakoztatta a 
nagyérdemût, majd az igénybe 
vett rekeszizmokat a Parlandó 
Énekegyüttes melódiái nyugtatták 

meg. A Parlandó után a Sheket 
világzenei koncertje következett. 
Orosz Zoltán harmonikamûvész 
fellépését ugyan félbeszakította 
egy rövid zivatar, ám a közönség 
kitartott, s Király Viktor produk-
ciójának idején már újra sütött 
a nap, és a Summer Sisters néven 
éneklô nyári-lányok – nevükhöz 
híven – végleg visszacsalogat-
ták a jó idôt. Este 8 órától Somló 
Tamás és zenekara, valamint a 
vendégmûvészként színpadra 
lépô KFT-s Bornai Tibor koncertje 
következett, a napot végül utcabál 
zárta a Robin-Hód zenekarral. 

Ezen a helyen is szeretnénk 
köszönetet mondani a GYEVIÉP 
Nkft-nek a rengeteg segítségért, 
ami nélkül a rendezvényt meg-
tartani lehetetlen lett volna. 
Köszönjük továbbá a fôzôver-
seny zsûritagjainak a szakértô 
közremûködést és végül, de távol-
ról sem utolsó sorban a Faluvédô 
Egyesületnek, hogy végig jelen és 
mindenben a segítségünkre vol-
tak, 

a Faluház  
dolgozói
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Az Ezerjófû  
Egészségvédô Klub 

programja
Május 17. 17.00 óra: Ezerjófû 
Egészségvédô Klub a tájházban.
Téma: Kertészkedés. gyógyító 
táplálkozás 2. A zöldségfélék 
gyógyhatásai.

vásárnAptár
VÁSÁROK A CIVIL SZERVEZETEK HÁZÁBAN (A VOLT VADÁSZ, KASTÉLY-
KERT U. 38.):
MÁJUS 12.(csütörtök) 8–13 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 17.(kedd) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 19.(csütörtök) 8–12 óra: Katonai- és munkaruha vásár.
MÁJUS 23.(hétfô) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
MÁJUS 26.(csütörtök) 9–11 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
JÚNIUS 10. (péntek) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.

*
VÁSÁROK MÁS HELYSZÍNEKEN:
MÁJUS 15.(vasárnap) 17 óra Ruha, cipô vásár.
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház 
elôtti parkolóban: Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.
Április elsejétôl minden nap (kivéve vasárnap) „Muskátli és egynyári virágok” 
vására a faluház elôtti  parkolóban (Bálint károly ôstermelô).

rendezvénynAptár
MÁJUS 11. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi cso-
portjának találkozója a faluház elôcsarnokában.
MÁJUS 12.(csütörtök) 16 óra – Fafaragó foglalkozás a tájházban oláh ernô 
vezetésével.
MÁJUS 19. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás a tájházban tessényiné 
Fogarasi Margit vezetésével.
MÁJUS 20. (péntek) 18 óra – Mozgo(lódó) Képkör a faluház emeleti klubter-
mében.
MÁJUS 21. (szombat) 16 óra – Szomszédoló a faluházban. Vendégül látjuk 
Zsombó mûvészeti csoportjait.
MÁJUS 26. (csütörtök) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: oláh 
ernô fafaragó csoportja.
MÁJUS 29. (vasárnap) 9 órától – VIII. Algyôi Repüléstörténeti Emléknap, 
Hôsök napja és családi gyermeknap a szabadidôközpontban, valamint I. Algyôi 
Nemzetközi Vitézi Találkozó.
JÚNIUS 2. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás a tájházban süli-Zakar 
Zita vezetésével.
JÚNIUS 4. (szombat) 15 óra – Trianon-emléknap: koszorúzás az országzászlónál, 
majd 16 óra – megemlékezés a faluházban.
JÚNIUS 9. (csütörtök) 16 óra – Fafaragó foglalkozás a tájházban oláh ernô 
vezetésével

Szomszédolók Zsombóról
Május 21-én, szombaton 16 órá-
tól Zsombó civiljei, mûvészeti és 
kulturális csoportjai látogatnak 
el Algyôre, hogy viszonozzák 
az algyôiek február 12-i zsom-
bói vendégeskedését. A hajdani 
Szomszédoló hagyományait 
követô eseményre várunk minden 
érdeklôdôt a faluházba!

Hazajött Hollandiából − meghalni
Apáczai Csere János életérôl szóló 
drámát mutatott be péntek este az 
algyôi móra Ferenc népszínház. 
Telt ház volt, és a közönség izgult, 
mert az egyik szereplôt az elôa-
dás elôtt két órával berendelték 
munkahelyére. A rendezô ugrott 
be helyette.

A gonosz erdélyi fejedelmet ala-
kító Cseszkó Mihályt – aki „civilben” 
a Csongrád megyei rendôr-fôka-
pitányság tiszthelyettese – Kátó 
Sándor, a népszínház mûvészeti 
vezetôje helyettesítette: jelmez-
ben, nagy, régi fedelû könyvvel a 
kezében, abba nézett bele, amikor 
kellett. A beugrás miatti izgalom 
azonban nem ártott az elôadás-
nak, amely Apáczai Csere János 
életét mutatja be: a fiatal, tehet-
séges tudós, pedagógus, a magyar 
Enciklopédia szerzôje Hollandi-
ában, apósa házában lakik, pro-
fesszori állást kínálnak neki az 
utrechti egyetemen, mégis hazatér 
feleségével együtt Erdélybe, hogy 
modern pedagógiai módszerekkel 
a legkorszerûbb tudást adja át a 
fiataloknak. Tiszta, jó szándékkal 
érkezik, erkölcsös életet él, de a 
messzirôl hazatérteknek kijáró 
irigység fogadja. Ô pedig nem 
hajlandó a megalkuvásra, ami a 
szívén az a száján, és ezzel magára 
haragít majdnem mindenkit. A 
fejedelem beledobatja a marosba, 
a meghûlés pedig a tüdôbeteg 
ember számára a halált jelenti.

A népszínház hazai elôadásainak 
sajátossága, hogy a közönség ismeri 
a színjátszókat, és ez eleve szoro-
sabb kapcsolatot teremt a darab és 
a befogadó között. Ennek köszön-

hetô, hogy a nézô érzékenyebb 
azokra a fordulatokra, monda-
tokra is, amelyek aktualizálhatják 
a mûvet. A faluház nagytermében 
a nyugat-Európába szakadt, onnan 
hazatérô, változtatni akaró fiatal 
története szemlátomást szíven 
ütötte a jelenlévôket: majdnem 
mindenki családjában, rokonsá-
gában van külföldön dolgozó fiatal.

A mû a második világháború 
elôtt született, szerzôje, Kovách 
Aladár a budapesti nemzeti Szín-
ház dramaturgja, rövid ideig 
igazgatója volt, 1947-ben emig-
rált, 1979-ben halt meg Bécsben. 
Ilia Mihály irodalomtörténész, aki 
szintén eljött a bemutatóra, leve-
lezett a szerzôvel. 

– Kiss Ákos – nagyon nyugodtan 
és természetesen alakította Apá-
czai Csere János (Fodor Ákos) és 
Aletta van der maet (Simonits And-
rea) kisfiát. Pieter van der maet 
megformálója Dubecz György, 
Kat, a hollandiai házvezetônô Pál 
Anita, Bora, az erdélyi szolgáló-
lány Szabó Szilvia, Bese András, 
fiatal tanár Kiss Róbert, Kereszturi, 
Apáczai barátja Kothencz Tibor, 
Basirius professzor Ádok Róbert, 
lórántffy Zsuzsanna fejedelem-
asszony pedig R. Nagy Mária.

− nagyon kemény, hátborzon-
gató darabot láttunk, nem ismer-
tem ezt a drámát – mondta Ambrus 
Attila, a Brassói lapok címû erdé-
lyi hetilap fôszerkesztôje, dédszü-
lei révén szintén apácai, aki az 
elôadás kedvéért utazott több száz 
kilométert. – nem az az Erdély 
rajzolódik itt ki, amit a mítoszok-
ból és a történelemkönyvekbôl 
ismerünk; tényleg nem tartozik 
ez a legdicsôbb idôszakához az 
önálló fejedelemségnek. 

A népszínház – szokásához híven 
– a hazai bemutató után tájolni fog 
a darabbal, várhatóan Erdélyben 
is játssza, így Apáczai Csere János 
szülôfalujában, Apácán is. 

Bakos András, delmagyar.hu


