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ALGYÕI HÍRMONDÓ

TERHES GÁBOR

Valaki fogta a kezem
Torma Tamás emlékének

Szombat este volt, lángoló mécsesekkel,
Valaki megszólított kezemet fogva,
Elindultam Vele telve kegyelettel
És szívem vetettem az apró lángokba.
A Mindenség fájdalma ott beteljesült,
Síró földijeim álltak szótlanul,
Néma zokogásuk ólommá nehezült
S lelkükre gránitba vésett gyász borul.

Ennyi lenne csupán ez a földi élet?
Létünk elmúlását ki hajthatja végre?
Egy fiatal életet elvitt a végzet,
Mint hullócsillagot leáldozó fénye.
Engesztelô szóra hogyan nyissam ajkam?
Részvétem szavakba önteni nem tudom
És lelkemet elhagyja egy búcsúztató szólam,
Elnémít a szívet emésztô fájdalom.

Hosszú útra hívó irgalmatlan sorsot
Nem vezérel más, csak láthatatlan szellem,
S kik elhagyták már e földi boldogságot,
Érettük az Igazt esedezve kérem.
Vérszerzôdést kötök túlvilági léttel,
Ôsrégi hun imádság szívembôl felszáll
Eltávozó lélek; eredj hát békével!
Áldásos emléked mindig reánk talál.

Kezem még fogta az ismeretlen erô,
Kulcsolva ujjaim méltó Miatyánkra
S megnyugvásra vezet az örök Éltetô,
-Hallgass meg mártírok Királyné Asszonya!
Írásra még nem volt szomorúbb mementó,
Elszoruló szívvel mondok Requiemet,
Szállj közénk, oltalmazz áldott Vigasztaló,
Adjon nyugodalmat az örök Szeretet!
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Algyô napjának ünnepe
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját, barátait 
szep  tember 30-án, pénteken az 
ALGYÔ NAPJA alkalmából ren-
dezett ünnepi eseményekre. 

A program:
Algyô napjának délelôttjén fel-

avatjuk Fehér Ignác emléktábláját 
a volt fehér iskola épületén (Kas-
télykert u. 59.), ünnepi mûsorral és 

koszorúzással emlékezünk Süli And-
rásra a szülôházánál, elhelyezzük a 
megemlékezés virágait a temetôben 
a hôsök és az elhunyt díszpolgárok 
sírjainál. 13 órakor veszi kezdetét az 
ünnepi testületi ülés a Faluház szín-
háztermében, melynek keretében 
Herczeg József polgármester értékeli 
az elmúlt esztendôt, majd a kitün-
tetések és díjak átadása következik. 
A programot ünnepi mûsor zárja.

Idôsek világnapja
Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjas-
klub szeretettel meghívja és várja  
Algyô minden idôs lakosát és 
nyugdíjasait a FALUHÁZBA októ-
ber 8-án 15 órakor kezdôdô, az 
IDÔSEK VILÁGNAPJA ALKAL-

MÁBÓL TARTOTT MÛSOROS 
RENDEZVÉNYRE. Fellépnek: 
versmondók, táncosok, zenészek, 
énekesek A részvétel ingyenes! Az 
elôadás után minden résztvevôt 
vendégül látnak a büfé asztalnál.

Szaporhegyi kereszt
Algyô és Sándorfalva összetarto-
zását jelképezi, hogy a nagyközség 
civiljei kezdeményezésére közös 
erôvel helyreállították az immár 
a kisváros határához tartozó sza-
porhegyi terület egykori tanyai 
iskolája mellett álló vaskeresztet. 
Az augusztus 19-i keresztavató 
ünnepségen az algyôi polgár-
mester, Herczeg József arra emlé-
keztetett: az 1920-as években 
111 ember élt a környezô tanyá-
kon, de a vidék a téeszesítés után 
elnéptelenedett, az iskolát bezár-
ták, épületét lerombolták, majd 
a kereszt is ledôlt. „A” Víz után 
szinte elpusztult Algyôrôl benépe-
sült Sándorfalva polgármestere, 

Kakas Béla szerint a keresztállí-
tás jól példázza a két település 
összetartozását, s e testvériség az 
államalapítás ünnepének lényege. 

A keresztállító ünnepen algyôiek 
és sándorfalviak tettek közös 
fogadalmat: ezentúl minden év 
augusztus 20. napján közösen 
emlékeznek az államalapításra – 
a szaporhegyi keresztnél.
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55 millió forintos beruházás a Borbála fürdôben
Átadták a fürdô legújabb kültéri ülôpadkás medencéjét 

A Borbála fürdô gyógyvizével 
üzemeltetett kültéri ülôpadkás 
gyógymedencét július 29-én adták 
át. Az eseményt fitness bemutató-
jával a Hód - Fitness SE mûsora 
nyitotta meg.

Herczeg József polgármester 
az átadóünnepségen arról tájé-
koztatta a megjelenteket, hogy a 
fejlesztések nem állnak le. Beszé-
dében elmondta: néhány éve az 
önkormányzat azt vállalta, hogy 
meghonosítják a nagyközségben 
a fürdôkultúrát. Ennek egyik 
legfontosabb lépése a kültéri ülô-
medence átadása – hangsúlyozta. 
Hozzátette: Algyô több lábon 
szeretne állni, ezért fejlesztik a 
turizmust, a munka nem áll meg, 
hiszen a fürdôben további kültéri 
medencék épülnek. Elôször egy 
kültéri élménymedencét, majd 
egy sportmedencét alakítanak 
ki, sôt még idén egy játszóteret is 
felállítanak. A beszéd után a jelen-
legi és a korábbi polgármester, 
vagyis Herczeg József és dr. Piri 
József együtt vágta el a díszszala-
got, így adva át az építményt a 
fürdôzôknek. 

Az új gyógymedence egyik 
oldalán 35–36 C° vízzel töltöt-
ték fel, míg a másik oldalon a 
38–39 C°-t is eléri a víz hômér-
séklete. A gyógyvizes medence 
élményelemeket is tartalmaz. 
Mûködtetés szempontjából a 
medence töltô-ürítô jelleggel 
üzemel, ami azt jelenti, hogy a 
medence naponta leürítésre és 
feltöltésre kerül. Ezzel az eljárás-

sal biztosítható leginkább a kül-
téri ülômedence víz és gyógyha-
tásának legjobb kihasználtsága. A 
gyógyvízzé minôsítés eljárásakor 
kiderült, hogy a víz kiválóan alkal-
mas mozgásszervi megbetegedé-
sekben szenvedôk bántalmainak 
enyhítésére. A magas ásványi 
anyag tartalom több betegség 
kezelését is lehetôvé teszi, ezek 
pontos beazonosítása további 
vizsgálatok elvégzését indokolja, 
melyekre a jövôben kerülhet sor. 
A medencébe sakkasztalt is elhe-
lyeztek, így a pihenés, a gyógyulás 
mellett a szellemi sport gyakorlá-
sára is van lehetôség. 

A beruházási összeg: 55 mil-
lió 877 ezer 810 forint.

A kivitelezô: a STRABAG MML 
KFT. volt. 

A medence körül kialakított 
részben burkolt, valamint füves 
terület alkalmas napozásra, pihe-
nésre, kikapcsolódásra.

Július 29-én a medenceátadást 
követôen délelôtt szakmai szemi-
nárium keretében a Szabadidô-
központban dr. Bender Tamás és 
Gömör Béla tartott elôadást. Dél-
után a Klaszter Klub soron követ-
kezô szakmai ülését vezette le dr. 
Alber Andor elnök és Márton Mária 
alelnök. 

Július 30-án, szombaton egész 
nap Fritz Péter vezetésével animá-
torok invitálták sportos játékokra 
a fürdôvendégeket, július 31-én, 
vasárnap pedig RÁDIÓ88 Strand 
Party várta a pihenni és kikapcso-
lódni vágyókat. 

A Borbála fürdô új medencé-
jével, valamint a már több mint 
négy éve üzemelô fedett szolgál-
tatásaival továbbra is várja kedves 
vendégeit!

Bôvebb információ: a Borbála 
fürdô 62/517-520 telefonszámán. 

Zsura Zoltán 
fürdôvezetô

„…Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem…”
Állampolgársági eskütétel Algyôn

„Esküszöm, hogy Magyaror-
szágot hazámnak tekintem, a 
Magyar Köztársaság hû állam-
polgára leszek, Alkotmányát és 
törvényeit tiszteletben tartom és 
megtartom. Hazámat erômhöz 
mérten megvédem, képességeim-
nek megfelelôen szolgálom. Isten 
engem úgy segéljen!” – hangzott 
a megindító állampolgársági 
eskü szövege augusztus 22-én, 
az algyôi polgármesteri hiva-
tal dísztermében. Palágyi Gábor, 
felesége: Misinszki Mária, és fiaik: 
Palágyi Péter és Palágyi Miklós a 
délvidéki Topolyáról érkezett 
Algyôre, hogy a benyújtott hono-
sítási kérelmüket eskütétellel 
pecsételjék meg. Herczeg József 
polgármester ünnepi köszöntô-
jében kiemelte, hogy a trianoni 
békediktátummal – a magyar-
ság ellen – elkövetett súlyos iga-
zságtalanságot orvosolta a kettôs 
állampolgárságról szóló törvény 
elfogadása, mely a magyar nem-
zet határmódosítás nélküli egyesí-

tését tette lehetôvé. A Himnusz, a 
Szózat közös eléneklése, valamint 
az eskütételt követôen a Magyar 
Köztársaság Elnöke által ellen-
jegyzett honosító okirattal a dél-
vidéki magyar család törvényesen 
is magyar állampolgár lett. Algyô 

polgármestere az alábbi gondo-
latokkal búcsúzott a topolyai csa-
ládtól: „Kívánom, hogy legyenek 
büszkék magyarságukra. Derüljön 
fényre ez a föld, mely talpalatnyi 
ugyan, de magyar és a hazánk. 
Mutasson irányt a nemzet minden 
tagjának, bárhol is éljen a földön. 
Elmondhatjuk, ide hazatér min-
den lélek, aki közénk tartozónak 
hiszi magát.”

Anyakönyvi hírek
Születés:

Benedek-káplár Balázs – született: 
2011. 07. 16., édesnya: Turák erika, 
édesapa: Benedek-káplár Csaba.

GyörGy Claudia – született: 2011. 08. 
14., édesanya: Hangan Cristina nicoleta. 
édesapa: György antal.

perneki sára – született 2011. 08. 23., 
édesanya: nagy annamária dóra, édesapa: 
perneki zoltán.

Jó egészséget!

Házasság:
Vidács sándor és dinnyés Henrietta 2011. 
08. 05-én házasságot kötött.
Guth Gábor és ercsényi Judit aliz 2011. 
08. 06-án házasságot kötött.
kövér imre és nacsa Judit 2011. 08. 
06-án házasságot kötött.
Vincze Tamás és Halmosi Tímea 2011. 
08. 13-án házasságot kötött.

payrits zoltán és koritár Gabriella  2011. 
08. 27-én házasságot kötött.

sok boldogságot!
Halálozás:

simon Mihály 2011. 08. 08-án elhunyt.
Béke poraira!

Ebrendész kerestetik
A GYEVIÉP Nkft. vállalkozót keres az ebrendészeti feladatok ellátására azonnali 
kezdéssel Algyô nagyközség belterületén. Bôvebb információ és jelentkezés: 
GYEVIÉP Nkft., Katona Antal ügyvezetônél, cím: Algyô, Kastélykert u. 49., tele-
fonszám: 62/765-900, mobil: 20/913-4602. 
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Üléseztek a képviselôk: középpontban az iskola, a könyvtár
9 napirendi pontot tárgyalt Algyô 
Nagyközség Képviselô-testülete 
augusztus 22-i ülésén. 

A képviselôk tudomásul vet-
ték az Algyôi Általános Iskola 
2010/2011-es tanévben végzett 
oktató-nevelô munkájáról szóló 
beszámolót. Megköszönték a 
nevelôtestület oktatási évben 
végzett eredményes munkáját, 
valamint köszönetüket fejezték ki 
az intézményvezetônek, a peda-
gógusoknak, a gyermekeknek és 
a szülôknek, valamint minden 
segítônek, hogy rendben meg-
történt az átköltözés az új iskola 
épületébe. 

Aktualizálták az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola pedagógiai 
programját is. Így a 2011/2012-es 
tanévet a gyermeket és a pedagó-
gusok már a megújult program sze-
rint kezdhetik. A képviselô-testület 
az intézmény pedagógiai program-
ját a külsôs közoktatási szakértô 
véleményében megfogalmazott 
kie gészítésekkel hagyta jóvá. 

A szakemberek rendszergazda 
státusz létrehozását javasolják 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában. 

Számos szakmai feladatot 
kapott az ad hoc (oktatási-szak-
mai) bizottság, elôterjesztésükben 
határidô módosítási kérelmüket 

és javaslataikat tárgyalta a kép-
viselô-testület. A döntés értel-
mében az ad hoc bizottságnak 
2011. október 31-i határidôvel 
kell elkészítenie az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola marketing 
és kommunikációs stratégiáját. 
Az Önkormányzati Minôségirá-
nyítási Program átdolgozását 
Blahó János közoktatási szakértô 
által elkészített javaslatok alap-
ján a szeptemberi testületi ülésre 
kell összeállítani.  Az ÖMIP és 
IMIP aktualizálásának határideje 
2011. október 31. Algyô Nagykö-
zség Képviselô-testülete az ad hoc 
bizottság javaslata alapján felkérte 
dr. Gonda János alpolgármestert, 
hogy készítsen elôterjesztést a 
szeptemberi testületi ülésre az 
ad hoc bizottság más formában 
történô további mûködésének 
lehetôségeirôl, vagy új szakbi-
zottság, illetve albizottság létre-
hozásáról. Iván Zsuzsanna igazga-
tóasszonynak 2012. január 15-ig 
kell kidolgozni és elôterjeszteni a 
2012-2013. tanévtôl bevezetésre 
kerülô e-napló rendszert. A kép-
viselô-testület felkérte a Humán 
és Pénzügyi Bizottságot, hogy a 
közintézmények eszközjegyzék-
ütemtervének frissítését végezze 
el – az intézményvezetôk bevo-
násával – idén november 15-ig. 

Ugyancsak a Humán és Pénzügyi 
Bizottság feladata, hogy novem-
ber 15-i határidôvel fogalmazza 
meg a tehetséges gyermekek 
ösztöndíj-rendszerének lehetôsé-
geit. November 15-ig a Humán 
és Pénzügyi Bizottságnak felül 
kell vizsgálnia a bûnmegelôzési 
és közbiztonsági kerekasztal 
mûködését a közoktatási intézmé-
nyek bevonásának lehetôségével. 
A közoktatási, ifjúsági és sportre-
ferensnek minden év július 15-ig 
éves beszámolót kell készítenie 
munkájáról. Algyô Nagyközség 
Képviselô-testülete felkérte a 
Pénzügyi és Humán Bizottságot, 
hogy a 230/2011. (VII.27) Kt. 
határozat 3. pontjára hivatko-
zással az Algyôn mûködô peda-
gógiai szakszolgálati rendszer 
2011. szeptember 30-i határidô-
vel történô felülvizsgálatakor az 
ad hoc bizottság javaslata alapján 
vizsgálja felül a helyi szakemberek 
bevonásának lehetôsége. 

Az önkormányzat sikeresen 
pályázatott az Európai Mezôgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap LEA-
DER program keretében igénybe 
vehetô támogatására. Így a könyv-
tár épületének utcai és belsô 
udvari homlokzata újulhat meg, 
megvalósul a párkányok kijavítása 
és festése, az épület utcafrontján 3 

és az udvar felôli oldalon 1 ablak 
cseréje kerül kivitelezésre új, 
korszerû hôszigetelô üvegezésû 
nyílászárókra. A meglévô nyílás-
zárókat felújítják, az új utca felôli 
ablakok új spalettás árnyékolót 
kapnak. A meglévô homlokzati 
vezetékeket a falba süllyesztik. A 
projekt költsége összesen 3 millió 
689 ezer 380 forint, melybôl fel-
újításra az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésében elkülönített 
1 millió 618 ezer 736 forint mellé 
további 2 millió 70 ezer 644 forin-
tot, az Általános Fejlesztési Tarta-
lék terhére a testület biztosít. 

Tóbiás Klára szobrász- és 
tûzzománc mûvész levélben 
kereste fel az algyôi önkormány-
zatot, hogy egy mondabeli Turul-
madár szobor telepítését fontolják 
meg a döntéshozók a nagyközség 
valamelyik közterén. A képviselôk 
felkérték a Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Csoportot, hogy 
2012. januári határidôvel tegyen 
további szobortéma- és köztéri 
javaslatokat. 

A képviselôk zárt ülésen tárgyal-
tak a szállodaépítésre és üzemel-
tetésre vonatkozó együttmûködési 
ajánlatról, illetve egy külterületi 
terület ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adás igénylésérôl. 

B.L.N.

Polgármesteri fogadóórák a hivatalban
Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750, Algyô, Kastélykert 
utca 40., telefonszám: 62/517-

517) minden héten szerdán 14–17 
óra között fogadóórán várja a pol-
gárokat. Legközelebbi idôpontok: 
szeptember 14., szeptember 21. 

A 2011. évi határszemle ütemterve
A 2011. évi határszemle végrehaj-
tása a termôföld védelmérôl szóló 
2007. CXXIX. törvény rendelke-
zései alapján a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Körzeti 
Földhivatal az illetékességi terü-
letén lévô erdô nélküli termôte-
rületek 20%-án a határszemlét 
az alábbi ütemterv szerint hajtja 
végre: 

Algyô: 7577,0469; erdô: 
-931,7226; kivett: -1789,6838; 
4855,6405; a helyszínelés idô-
pontja: szeptember 1–15. 

A határszemlén a földhiva-
tal a mezôgazdasági termelésre 
alkalmas és ennek megfelelôen 
nyilvántartott területeken a hasz-
nosítási, valamint mellék- és 
ideiglenes hasznosítási kötele-
zettség teljesítését rendszeresen 
ellenôrzi. A határszemle ellenôr-
zése a termôföldeket, valamint 

a mezô-, erdôgazdasági mûvelés 
alatt álló belterületi földeket 
érinti. Ez kiterjed a mellékhaszno-
sítási kötelezettség teljesítésének 
ellenôrzésére a mûvelés alól kivett 
területek közül a beruházási terü-
letekre is. A hasznosítási, további 
az ideiglenes- és mellékhaszno-
sítási kötelezettség teljesítését a 
termôföld védelmérôl szóló 2007. 
évi XCCIX. Törvény 5. § szerint 
a földhasználó számára írja elô, 
ennek értelmében a határszemle 
alanya: a földhasználó. 

További információ: Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szegedi 
Körzeti Földhivatal, 6724, Sze-
ged, Kálvária sgt. 41-43, Telefon: 
62/592-060, szeged@takarnet.hu. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

Szegedi Körzeti Földhivatal

Bérletárusítási idôpontok
A Tisza Volán Zrt. tisztelettel tájé-
koztatja a lakosságot a 2011. II. 
félévi bérletárusítási idôpontokról: 
október 3., 4., 5. 9–17 óra; novem-

ber 2., 3., 4. 9–17 óra; december 
1., 2., 5. 9–17 óra. Helye: Szolgál-
tatóház (Algyô, Kastélykert utca 
49., telefonszám: 62/765-900).

Napközis nevelôt keres az iskola
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola, állást hirdet 1 személy számára teljes 
munkaidôs határozatlan munkakörbe. Feladat: napközis csoport vezetése, irá-
nyítása. Bérezés: a KJT szerint. Pályázati feltételek: fôiskolai tanítói végzettség, 
büntetlen elôélet, erkölcsi bizonyítvány. A munkakört legkorábban 2011. október 
1-jétôl tölthetô be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 22. 
Pályázat benyújtásának módja: postai úton a 6750 Algyô, Sport u. 5. címre.
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Korszerû, a 21. századi követel-
ményeknek megfelelô általános 
iskolát épített Algyôn a nagykö-
zség önkormányzata. Az ünnepé-
lyes iskolaátadó rendezvényt az 
új tanév nyitányaként augusztus 
31. délután négy órakor tartották. 
A nagyközség lakói közül is sokan 
kíváncsiak voltak településük leg-
újabb kincse, az új iskolaépület 
elôtti ünnepélyre.   

Országos viszonylatban is egye-
dülálló építkezés valósult meg 
Algyôn a Sport utca 5. szám alatt. 
Az új települési központban a 21. 
század követelményeinek meg-
felelô  multifunkcionális épü-
letegyüttes készült el: az algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola. 
A beruházás közel 1,7 milliárd 
forintból – az Európai Unió és az 
Európai Fejlesztési Alap 200 mil-
lió forintos támogatásával valósult 
meg. Az épületben 16 tanterem, 
6 szaktanterem, 488 négyzetmé-
teres aula, 100 fôs étterem, mele-
gítôkonyha, büfé, 1310 négyzet-
méteres, úgynevezett „C típusú” 
tornacsarnok és lelátó, igazgatási 
és orvosi szobák kaptak helyet. 
Az új iskolához 50 parkoló és 150 
kerékpártároló tartozik. 

A névadó, Fehér Ignác – Algyô 
postumus díszpolgára – egész 
alakos, fából faragott szobrának 
leleplezésével kezdôdött az isko-
laátadó ünnepség. Ezzel is tiszte-
legtek az algyôi polihisztor, az elsô 
iskolaigazgató pedagógus emléke 
elôtt. Fehér Ignác ugyanis – töb-
bek között – elemi iskolai népta-
nítóként, pedagógusként, isko-
laigazgatóként, az úgynevezett 
Sárga és Fehér iskola építésében 
közremûködve, illetve kántorként, 
a Hangyaszövetkezet alapítójaként, 
a gyerekeket és felnôtteket tanítva 
53 éven át dolgozott Algyôn, nyúj-
tott segítséget az algyôieknek a 
jobb életkörülmények megterem-
tésében. Az egész alakos faszobor 
idén nyáron készült a szabadidô-
központbeli alkotótáborban. 

– A következô 100 év meg-
határozó algyôi intézménye az 
új iskola – fogalmazott ünnepi 
beszédében Herczeg József. A nagy-
község polgármestere röviden 
ismertette az építkezés elôzmé-
nyeit. Köszönetet mondott az adó-
fizetôknek, akik lehetôvé tették és 

teszik, hogy Algyô önkormányzata 
olyan bevételi forráshoz jusson, 
amelybôl ilyen nagyságrendû 
beruházásokat valósíthat meg. 
Az elôzô önkormányzati testület-
nek is köszönte, hogy az akkori 
polgármesterrel, dr. Piri Józseffel 
az élen az iskolaépítés ügyét az 
elsô helyre sorolta és megvalósí-
totta. Kifejezte háláját a pályázati 
támogatásért, a tervezôk és építôk 
munkájáért. Köszönte a jelenlegi 
képviselô-testületnek, amit azért 
tett, hogy az algyôi iskola felsze-
relése megfeleljen a kor követel-
ményeinek. – Az épület még nincs 
befejezve – jelentette ki Herczeg 
József, magyarázatként pedig 
hozzátette: ahogy a családi ház a 
beköltözéssel válik otthonná, úgy 
az iskola is akkor teljesíti be kül-
detését, ha az aula a gyerekek zsi-
vajától hangos, ha a tantermeket 
tanulni vágyó diákok lakják be és 
tanító tanárok veszik birtokba, és 
minden évben javuló iskolai ered-
ményekkel mérik a sikert.

Országra szóló sikernek nevezte 
az algyôi iskolaépítést köszöntôjé-
ben a megyei közgyûlés el  nöke, 
Magyar Anna. Az ország gyûlési 
képviselô szerint az együttmûködés 
erejét, a tervszerû gazdálkodás 
értelmét, a kockáról kockára ter-
vezett jövôt példázza az épület. 
Kiemelte: a hagyományok tisztelete 
nélkülözhetetlen abban a közössé-
gépítésben, amelyben kulcsszere-
pet kap az iskola – a település, a 
megye háttértámogatásával.

– Hôsi tett az iskolaépítés 
akkor, amikor évrôl évre csök-
ken az ország lakossága 1980, 
vagyis azon esztendô óta, amikor 
hazánkban még többen születtek, 
mint ahányan meghaltak – tisz-
telgett Algyô erôfeszítése elôtt 
Katona András. A VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Nkft. stratégiai igazga-
tója örömét fejezte ki, hogy az Új 
Széchenyi Terv részeként való-
sulhatott meg a beruházás. Úgy 
vélekedett: a jövôrôl és a minô-
ségrôl szólt az iskolaátadó napja 
Algyôn, amely – a névtábla alatt 
is büszkén hirdeti önmagáról –: 
európai település.

A tervezô Pécsterv Stúdió Kft. 
munkáját, az alvállalkozók – pél-
dául a DÉLÚT Kft. – teljesítmé-

nyét is dicsérte a kivitelezésbôl 
oroszlánrészt vállaló STRABAG 
– MML Kft. direkcióvezetôje. Visy 
Attila beszédében arra kérte a gye-
rekeket: vigyázzanak az iskola 
épületére, hogy még sokáig olyan 
jó állapotú legyen, mint ahogy 
megkapták.

„…az egyetlen dolog, amiért 
küzdeni érdemes az életben: az 
új tudás vagy az új szépségek meg-
teremtése” – mondta tanítványa-
inak az a Szent-Györgyi Albert, , 
aki Algyôn tanult repülô pilótá-
nak. A tudásvágy, a tudományos-
ság szimbóluma, a bagoly. A Pal-
las Athéné szent állatát formázó 
alkotást adományozott Kligl Sán-
dor Magyar örökség-díjas szobrász 
az algyôi iskola oromzatára. 

– Valósággá vált csoda: a föld-
bôl kinôtt egy iskola – idézte egy 
képzeletbeli diák képzeletbeli 
naplóját az intézmény igazga-
tója. Iván Zsuzsanna tanévnyitó 
beszédében a tanulók és tanítók 
szemszögébôl írta le a minden por-
cikájában ökoiskolát: a hatalmas 
aulától és a – régi iskolára utaló 
színû – sárga (alsós) és zöld (fel-
sôs) zsibongótól kezdve, a csúcsot 
jelentô sportcsarnokon át, egészen 
a tantermekig és biokertig. Külön 
köszöntötte az elsô osztályosokat, 
akiknek azt ígérte: az írás és olva-
sás alapmûveleténél sokkal többet 
tanulhatnak az ovis otthonossá-
got is ôrzô iskolában. Örömmel 
üdvözölte a más intézményekbôl 
ide újonnan beiratkozott diáko-
kat, akik bizton rácsodálkoznak 
a szuper-modern felszereltségre. 
Az igazgató a szülôkhöz szólva 
kifejezte reményét: meggyôzôd-
nek arról, gyerekkori álmaik isko-
lája lett az algyôi. Büszkeséggel 
emlegette volt tanítványaikat, akik 
az eddigi Zöld, Sárga és  Fehér 
iskolában szerzett tudásra alapozva 
értek el sikert. – Többféle háló 
tagja az algyôi iskola – emlékezte-
tett az igazgató és hosszan sorolta 
a partner szervezeteket és intéz-
ményeket. Németül köszöntötte a 
nemzetközi kapcsolatháló kiépí-
tésében kulcsszerepet játszó „test-
véreket”. Kollégáihoz fordulva az 
igazgató kiemelte: az új szaktanter-
mek növelik a pedagógus önbizal-
mát. Végül megköszönte az elôzô 
ciklusbeli és a jelenlegi önkor-

mányzati képviselô-testületnek, 
a korábbi és a mai polgármester-
nek, hogy – amint az egyik algyôi 
kisdiák fogalmazott –:  kinôhetett 
a földbôl egy iskola. – Magyaror-
szágon egyedülálló iskola épült 
Algyôn – zárta mondandóját Iván 
Zsuzsanna, aki ezennel megnyi-
totta a 2010–2011. évi tanévet.

Csodának – a széles körû 
összefogás, a saját talentum és a 
lehetôségek jó felmérésbôl fakadó 
jó döntés sikeres eredményének 
– nevezte Kiss-Rigó László, Sze-
ged-csanádi megyéspüspök az 
algyôi iskolát. A komplexumra és 
az ezért dolgozókra, a diákokra 
és tanítókra isten áldását kérve 
hangsúlyozta: - Aki fát ültet és 
iskolát épít, az a jövônek dolgozik.

Mûsort adtak az ünnepségen 
összesereglett több száz vendég-
nek az algyôi diákok. Szatmári 
táncokat mutatott be az iskola 
Gyöngyvirág Néptánccsoportja – 
Ciceri Attila és bandája húzta a talp 
alá valót. Szeptemberi csengetés 
címmel Szinetár György versét 
szavalta el Bukor Anna. „Minde-
nünk  a természet” címmel panto-
mim bemutatóval hangsúlyozták 
iskolájuk ökojellegét a felsô tago-
zatosok. Az elsôs Karasz Luca és a 
harmadikos Üveges László felváltva 
mondta Szepsy Eleonóra versét: 
Évnyitóra. A 3., 4. és 5. osztályo-
sok meglepetése volt a zárómûsor, 
melynek kifejezô címe: „Mi, 
együtt!” – záróképként pedig a 
színpad mellôl piros-fehér-zöld 
színû lufifelhô és hófehér galam-
bok szálltak a magasba.

Az intézmény átadó ünnepsé-
gen, az „Algyôi Általános Iskola 
informatikai fejlesztése” címû

TIOP – 1.1.1-07/1-2008-0728 
pályázat ünnepélyes projektzárója 
is volt. E pályázatnak köszön-
hetôen az iskola informatikai esz-
közparkját 7 millió forint értékkel 
gyarapították. Az így a 21. szá-
zad követelményeinek megfelelô 
komplex épületegyüttes átadása-
ként az ünnepi díszszalagot együtt 
vágta át: Iván Zsuzsanna iskola-
igazgató, Herczeg József polgár-
mester és dr. Piri József, Algyô 
elôzô polgármestere.

Megnyitotta kapuit az iskola az 
algyôi érdeklôdôk elôtt is. Egyik 
ámulatból a másikba estek a nagy-

„A földbôl kinôtt egy iskola”: Átadták, felavatták, a diákok és tanárok



5I n t é z m é n y i  h í r e k2 0 1 1  s z e p t e m b e r  •  H í r m o n d ó

szülôk, szülôk és gyerekek, ahogy 
átsétáltak az aulán, beléptek a jól 
felszerelt szertárral is ellátott 16 
tanterem valamelyikébe, az ott-
honos csoportszobákba, a rajz-, 
ének zene és technika szaktan-
terembe, a számítástechnikai és 
nyelvi laborok valamelyikébe, a  
természettudományi elôadóba. 
Többen hangsan fölkiáltottak az 

impozáns, C típusú öltözôkkel 
ellátott tornacsarnok láttán. De 
arról is meggyôzôdhettek a láto-
gatók, hogy a könyvtár, az igaz-
gatási és kiszolgáló helyiségek, a 
tanári szoba is barátságos. 

– Az új iskolát energetikai 
szempontból gazdaságossá teszi, 
hogy ellátták termál hôvel, ami 
a fenntartási és üzemeletetési 

költségeket jelentôsen csökkenti. 
Ez a költségmegtakarítás mellett 
környezetvédelmi szempontból is 
nagy elôrelépés – szólt a látoga-
tóknak a magyarázat. A projekt 
célja egy modern és racionálisan 
kialakított tanulási környezet 
megteremtése. Ennek részeként 
az új épületbe a régi, elavult 
tantermi bútorok helyett új isko-

lai berendezés kerül, továbbá a 
tornatermi eszközök és irodák 
bútorzata is megújul. Az épület 
akadálymentes. Az új iskolaépület 
segít a népességmegtartó képes-
ség növelésében és a remények 
szerint új betelepülôket vonz a 
nagyközségbe, a fiatalok helyben 
tartásával szerves része a telepü-
lési jövôképnek.  P. I.

belakják a 21. század követelményeinek megfelelô algyôi Fehér Ignác Általános Iskolát
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A német parakajak válogatott Algyôn 

Az Algyôi Sportkör Kajak – Kenu 
Szakosztályának szervezésében a 
német parakajak csapat 8 fô és 
a kísérôik a Hof-i kajakegyesület 
tagjai,4 fôvel érkeztek Algyôre 
Horst Schlisio vezetésével. Több 

éves kapcsolat eredményeként 
érkeztek a sportolók Algyôre, 
hiszen a válogatott edzôje a Hof-i 

kajakosok edzôje is. Az algyôi 
kajakosok már öt év óta résztve-
vôi a nemzetközi Hof Regatta ver-
senynek, így alakult ki a sportkap-
csolat. A Szegeden megrendezett 
Kajak-Kenu VB elsô két napján a 
mozgássérült sportolók is verse-
nyeztek a helyezésekért. A német 
para kajakválogatott szállását, 
pihenését az Algyôi Szabadidô-
központ biztosította.

Biztosított volt helyben is a felké-
szülés a versenyre, hiszen rendel-
kezésükre állt a hajótároló, a móló 
és a kedvezô hôfokú Tisza folyó.

A sportolók kísérôi kikapcsoló-
dásként közösen edzettek a folyó 
algyôi szakaszán az algyôi kajako-
sokkal, megcsodálták az új iskolát, 
igénybe vehették a Borbála fürdô 
szolgáltatásait. 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani támogatásáért és segít-
ségéért Herczeg József polgár-
mesternek. 

dátum kezd idô M I csapat kezd idô U 19 csapat kezd idô M III csapat
09. 11. vasárnap 16:30 Mórahalom VSE II - Algyôi SK II
09. 17. szombat 16:00 Mindszenti SE - Algyô 14:00 Mindszenti SE - Algyô
09. 18. vasárnap 16:00 Algyôi SK II - Gyálaréti LSC
09. 24. szombat 16:00 Algyô - Nagymágocs 14:00 Algyô - Nagymágocs 16:00 Röszke SK II - Algyôi SK II
09. 25. vasárnap
10. 01. szombat 15:00 Algyôi SK II  - Domaszék SK
10. 02. vasárnap 15:00 Kiskundorozsma ESK - Algyô 13:00 Kiskundorozsma ESK - Algyô
10. 08. szombat 15:00 Algyô - Kisteleki TE 13:00 Algyô - Kisteleki TE
10. 09. vasárnap 15:00 Pusztamérges FC - Algyôi SK II
10. 15. szombat 14:30 Kiszombori KSK - Algyô 12:30 Kiszombori KSK - Algyô
10. 16. vasárnap 14:30 Algyôi SK II - Ruzsa KSE
10. 22. szombat 14:30 Algyô - Röszke SK 12:30 Algyô - Röszke SK
10. 23. vasárnap
10. 29. szombat 14:30 IKV Alsóváros SE - Algyôi SK II
10. 30. vasárnap 14:30 Balástya KSK - Algyô 12:30 Balástya KSK - Algyô
11. 05. szombat 13:30 Algyô - Sándorfalva SK 11:30 Algyô - Sándorfalva SK
11. 06. vasárnap 13:30 Algyôi SK II - Öttömöti SE
11. 12. szombat 13:30 Újszegedi TC - Algyô 11:30 Újszegedi TC - Algyô
11. 13. vasárnap 13:30 Baktó-Petôfitp. - Algyôi SK II
11. 19. szombat 13:00 Algyô - Csanádpalota 11:00 Algyô - Csanádpalota 13:00 Szôregi RSE II - Algyôi SK II
11. 20. vasárnap
11. 26. szombat 13:00 Csongrád TSE - Algyô 11:00 Csongrád TSE - Algyô
11. 27. vasárnap 13:00 Algyôi SK II - Forráskúti SE
12. 03. szombat 13:00 Algyô - Ásotthalmi TE 11:00 Algyô - Ásotthalmi TE
12. 04. vasárnap 13:00 Szentmihály - Algyôi SK II

Ôszi-téli sportesemények

Gyôrfi Tamás Kajak K1 200 méteren megvédte 
magyar bajnoki címét!

2011.augusztus elsô hétvégéjén 
rendezték meg Szolnokon az U23 
és Ifjúsági Kajak-Kenu  Magyar 
Bajnokságot. Gyôrfi Tamás négy 
számban indult és a 2010-ben 
megszerzett Ifjúsági Magyar Baj-
noki címét sikeresen védte meg!
Eredmények: 
Ifjúsági: 
K1 200 m: 1. hely Gyôrfi Tamás 
K1 3*200 m váltó: 1. hely EDF 
DÉMÁSZ (Gyôrfi Tamás, Birkás 
Balázs, Nagy Vendel).
U23: 
K4 1000 m: 3. helyet szerzett az 
EDF DÉMÁSZ (Császár Gergely, 
Tóth Róbert, Kovács László, Gyôrfi 
Tamás). 

K2 200 m: 5. hely  - Pusztai Ferenc, 
Gyôrfi  Tamás.

Elôzô számunkban tévesen 
jelent meg, hogy Csamangó 
Attila algyôi versenyzô. Mert bár 
Csamangó Attila valóban algyôi, 
de már nem versenyzô, hanem 
edzô. Az érintettektôl elnézést 
kérünk!

Újabb országos siker az Algyôi Offroad Klubtól
Az Algyôi Offroad Klub 2011. 
augusztus 5–6-én rendezte meg 
az 5. Esôerdô Kalandot, melyre 
az ország számos pontjáról, illetve 
Szerbiából is érkeztek qvadok-
kal, terepjárókkal a versenyzôk. 
A sportolók a helyi nehéz, vál-
tozatos terepen tették próbára 
jármûveiket és technikai tudásu-
kat. A verseny végén nagy sikerrel 
és számos élménnyel tértek haza 
mind a nézôk, mind a versenyzôk. 

A szervezôk ezúton szeretnének 
köszönetet mondani támogatóinak: 

Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának és a GYEVITUR Kft.-nek. 

2011. augusztus 12–13-án a 
Nagybánhegyesen megrende-
zett Offroad versenyen indultak 
Algyô színeiben az Algyôi Offroad 
Klub tagjai két kategóriában és 
több versenyszámban. A csapat 
technikai tudásának és a jól fel-
készített autóknak köszönhetôen 
az algyôiek 2 arany és 3 bronz 
éremmel térhettek haza. 

Molnár Zoltán

Berkes az összetett bajnokságon második helyen áll
2011. augusztus 21-én került 
megrendezésre a területi Ladac-
ross Bajnokság 5. fordulója Tót-
komlóson. A végeredmény követ-
kezôképpen alakult:

Div. II. kategoria:
1. Dézsi Gábor (Békéscsaba) 
2. Balázs András (Hódmezôvá-
sárhely) 

3. Ferenczi Balázs (Hódmezôvá-
sárhely) 
4. Berkes István (Algyô) 
A bajnokság állása: 
1. Balázs András 91 pont 
2. Berkes István 83 pont 
3. Ferenczi Balázs 68 pont 
4. Dézsi Gábor 65 pont 

Forrás: Ferenczi Balázs,  
www.promenad.hu
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Hajrá Algyô!
Az FKSE-Algyô NBII-es férfi 
kézilabda csapata szeptember-
ben megkezdi a bajnokságot. 
Elsô hazai mérkôzésüket októ-
ber 1-jén, szombaton 18 órától 
(ifjúsági csapat 16 órától) játsz-

szák Algyô új tornacsarnokában 
a Sport utca 5. szám alatt. Minden 
érdeklôdôt szeretettel várunk! 
Szurkoljunk együtt a fiúknak!

További információ: Forgóné 
Canjavec Eszter sportmenedzser

Tamás Ferenc I. a Lengyel Vitorlázó Repülô  
Nemzeti Bajnokságon

A Síkvidéki Repülôsport Egyesület 
1930- Algyô színeiben versenyzô, 
Algyôhöz több szállal is kötôdô 
Tamás Ferenc klubelnöke, vitor-

lázó repülô versenyzô az augusztus 
12-21. között megrendezett Len-
gyel Vitorlázó Repülô Nemzeti 
Bajnokságon elsô helyezést ért el.

II. Borbála Strandfoci Kupa a Borbála fürdôben
Augusztus 29-én rendeztük meg 
a II. Borbála Strandfoci Kupát.

A Borbála Fürdô strandfoci 
pályáján 9 óra után kezdôdtek a két-
szer  10 perces meccsek.  A csapatok 
4+1 fôvel játszottak, izgalmas mér-
kôzéseket láthattak a fürdô nézôi.

Az elsô 3 helyen végzett csapatok 
között a gólkülönbségek döntöttek.

Eredmények: I. helyezett az 
SOS (Battonyai és Kecskeméti 
SOS Gyermekfalu volt lakóiból) 
csapat; II. helyezett: a Borbála 
Fürdô csapata; III.  helyezett: a 
Kapacsok (Szegedi Tûzoltók) csa-

pata; IV. helyezett: a Reneszánsz 
(szegedi fiatalok) csapata; V. 
helyezett: a Brazil gépsor (kübek-
házi, szôregi, újszentiváni, szegedi  
fiatalok) csapata.

A legjobb játékos: Horváth Zol-
tán (az SOS csapatból). A legjobb 
kapus: Grund Richárd (a Brazil 
gépsor csapatból). A játékvezetôk: 
Makra Zsolt és Hadár Attila.

Támogatók voltak: Algyô 
Sportjáért Közalapítvány, Gyevi-
tur Kft. - Borbála Fürdô.

Magosi Krisztina, Makra Zsolt 
szervezôk

III. Borbála strandkézilabda kupa
A Borbála fürdôben idén harma-
dik alkalommal rendezték meg 
augusztus 27-án, a Borbála fürdô 
pályáján a strandkézilabda kupa.

Nôi csapatok vettek részt a ren-
dezvényen. Helyzettek: Szegedi 
Kézilabdát Szeretô Istennôk, Bor-
dány SK, HKE – Hódmezôvásár-
hely, Juhász Szilvia csapata – Sze-

ged, Domaszék. Legjobb játékos: 
Draxler Dorottya (a Szegedi Kézi-
labdát Szeretô Istennôk csapatá-
ból). Szervezôk: Draxler Rita és 
Vízi Dávid. Támogatók: Gyevitur 
Kft – Borbála fürdô, Long Island 
Biliárd & Darts Klub, Szamóca 
Fagyizó.

Magosi Krisztina

Nyári sporttáborok a Borbála Fürdôben
Idén ötödik alkalommal szerve-
zett sporttábort a Borbála Fürdô 
az Algyô Sportjáért Közalapítvány 
támogatásával. Az Algyô Sport-
jáért Közalapítvány az elsô 60 
algyôi jelentkezô gyermeknek 
támogatta a táborozását.

Július 11–15. között  az elsô héten 
FOCI TÁBOR volt. Makra Zsolt lab-
darúgó edzô irányításával kicsik és 
nagyok ismerkedtek meg a labdarú-
gás fortélyaival a Sportközpontban. 
Persze a játék is szerepet kapott a 
gyerekek nagy örömére. A minden-
napi  foci foglalkozás mellett , a nagy 
melegben , természetesen a fürdô-
ben úsztak és játszottak a gyerekek.

Július 18–22. és július 25–29. 
között SPORT MIX táborban a 
gyerekek az úszás mellett számos 
sportággal ismerkedtek meg, pró-
bálhattak ki. Például görkorcso-

lyáztak, strandkéziztek , strandfo-
ciztak,  kerékpároztak ,  fociztak és 
más labdajátékokat  játszottak stb.

Augusztus 1–5. és augusztus 
8–12. között az OVIS sporttábor 
zárta az öt hétig tartó táborozást. 
Az óvodás gyerekekkel óvónô: 
Szénásiné Brigitta és Görög Anna-
mária, valamint képzett szakem-
berek foglalkoztak . A gyerekek 
életkori sajátosságuknak meg-
felelôen játszottak, vetélkedtek, 
ismerkedtek a vízzel és úszással. 
A kicsik is kipróbálták a kerékpár, 
görkorcsolya guruló világát. 

Támogatásukat köszönjük: 
Algyô Sportjáért Közalapítvány, 
Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola, GYEVIÉP - NKHT , Algyôi 
Nagyközség Önkormányzat, Gye-
vitur Kft - Borbála Fürdô.

Magosi Krisztina  táborvezetô

Együtt kirándultunk
A Szivárvány Óvoda Katica cso-
portjából, a vállalkozó szellemû 
gyerekek és a szüleik, Anita, Etike, 
Katika és Évike nénivel kerékpár 
túrán vettek részt.

Izgatottan készültünk a május 
28-i kerékpáros kirándulásra, 
mert az ôszi kerékpáros túránk 
az esô miatt meghiúsult. Sok 
szervezômunka után szerencsére 
napsütéses idôre ébredtünk és 
elindulhattunk. Célunk az Atka-i 
gátôrház volt, ahol Belovai János 
gátôr és családja várt ránk. A 
gyerekek számára nagy kihí-
vás volt az oda-vissza út kb. 17 
kilométeres távolsága. Az óvoda 
elôtt találkoztunk, innen indul-
tunk. Kis csapatunk 24 gyermek 
és 20 szülô, saját kerékpárral, 
láthatósági mellénnyel, vízzel 
és uzsonnával „felszerelkezve” 
vágott neki a kilométereknek. A 
gyerekek átkelését a 47-es fôúton 
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmes-
ter és Bakó Gábor polgárôr segí-
tette. A töltésen haladva láttunk 
kis gólyákat, ragadozó madara-

kat. Egy órai „kerekezés” után 
érkeztünk meg a gátôrházhoz, 
ahol már nagyon vártak minket. 
A kerékpárokat, az árnyat adó 
fák alá támasztottuk le, majd kis 

pihenô és frissítô után megnéztük 
az állatokat. Láttuk a gyöngyös 
„bölcsôdét”, „óvodát”, tyúkokat, 
libákat, birkákat, lovat. Rövid 
pihenô után újra felkerekedtünk, 
magunkhoz vettük a fényképezô-
gépeket és a távcsöveket majd 
elsétáltunk az ártéri erdô egyik 
ritkás helyéhez ahonnan jól meg 
tudtuk figyelni a szürke gémek 
fészkeit, benne a kis fiókákat, és 
a fel-felröppenô felnôtt madara-
kat. Visszatérve a gátôrházhoz a 
hátizsákokból ismét elôkerültek 
az otthonról hozott szendvicsek 
és frissítôk. A gyerekek miután jól 
laktak, jót játszottak az árnyékos 
udvaron, labdáztak szaladgáltak 
a szülôk, pedig beszélgettek. Dél 
körül búcsút vettünk a háziak-
tól, „kerékpárra pattantunk” és 

indultunk haza. A gyerekek nagy 
örömére Majó Zoli „bácsi” minden 
gyereket meghívott egy fagyira. 
A gyerekek és a felnôttek is ala-
posan elfáradtak a hosszú úton, 
hiszen oda-vissza 17 kilométeres 
utat tettünk meg a melegben 
kerékpárral.

Ez a túra remek lehetôség volt 
a gyerekeknek és a felnôtteknek 
egyaránt a természethez való 
közelkerülésre, barátkozásra, és 
tapasztalatok szerzésére.

Köszönjük a vendéglátást Belo-
vai János gátôrnek és családjának, 
Tóth Gábornak és Bakó Gábornak 
a fôúton való átkelésnél nyújtott 
segítséget, valamint Majó Zoltán-
nak a fagyit a Katica csoport nevé-
ben: 

Patakiné Laczik Etelka
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Ingyen tankönyv az elsôsöknek
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola elsô osztályos tanulói ebben 
a tanévben ingyenesen vehették át 
tankönyveiket. A szülôk nevében 
szeretnénk megköszönni polgár-
mester úrnak és a képviselô-tes-
tületnek ezen döntését, mellyel 
nagyban megkönnyítették az isko-

lakezdés terheit. Külön meglepe-
tésként a Magyar Vöröskereszt 
Algyôi Szervezete egy-egy tor-
nazsákkal kedveskedett, mellyel 
nagy örömöt szereztek gyerme-
keinknek.

Köszönettel: Tóth Ibolya  
és Temkóné Tóth Maja szülôk

Visegrád: iskolai sporttábor
Ebben az évben immár másod-
jára indult útnak a gondosan 
kiválasztott 24 fôs csapat a viseg-
rádi táborba. Hagyományteremtô 
céllal Varga Ágnes testnevelô tanár 
ilyen módon szerette volna meg-
jutalmazni az egész évben fárad-
hatatlanul dolgozó, versenyeken  
és rendezvényeken résztvevô 
diákokat. Természetesen mindez 
nem jöhetett volna létre a támo-
gató szervezetek: Algyô Nagykö-
zség Önkormányzata, az Algyôi 
Általános Iskola Alapítványa és 
a szülôk hozzájárulása nélkül. 
Köszönjük nagylelkûségüket és a 
fiatalokba vetett hitüket.

A tábor egy szentendrei sétával 
kezdôdött, majd irány Visegrád, 
ahol elfoglaltuk a patak parti, 
erdôszéli szállásunkat. A délutáni 
pihenôt Visegrád várának bevé-
tele követte. A történelmi hangu-
lat és különbözô fegyvernemek 
megismerése után nem marad-
hatott ki a háború. Mi számszám-
háborúztunk,  mely nagy megle-
petéseket tartogatott.
Másnap Esztergom volt a cél. 
Megismerhettük a Fô teret, a 
Bazilikát és a környezô területet. 
Átsétáltunk a Mária Valéria hídon 
keresztül Párkányra. Különle-
ges érzés volt egy másik ország 
területére lépni. Ebéd után érke-
zett a nagy kaland megmásztuk 
a varázslatos Rám szakadékot. 
Mindenki jól teljesítette a távot.  

Az energiák mégsem fogytak el, 
mert este a patakozás, gátépítés 
még teljesíthetô volt.

A harmadik nap reggelén egy 
madarász erdész kíséretében tet-
tünk nagy sétát a környéken. Sok 
olyan növényre, madárra termé-
szeti jelenségekre figyeltünk fel, 
ami mellett máskor talán elmen-
nénk. Ebéd után ellátogattunk 
Mátyás király palotájába, ami egyre 
szebb formájában mutatja be az 
egykori életet. A délután egy külön-
leges fa játszótéren és bôr karkötô 
készítéssel telt. Vacsora elôtt még 
sikerült a Dunán áthajózni a szom-
szédos Nagymaros településre.

Az igazi meglepetést azonban 
a minden évben megrendezésre 
kerülô Palota játékok adta. Egy 
hétvégére Visegrád átváltozik az 
íjászok, harcosok, solymászok, 
királyok földjévé. Az élethû, 
korhû találkozónak mi is részesei 
lehettünk.

Egyszer minden jó vége tér. 
Bennünket is várt a busz, mely 
rengeteg élménnyel és tapasz-
talással vitt haza Algyôre. Mert 
mindenütt jó, de legjobb itthon.
Reméljük jövôre is lesznek ilyen 
lelkes és szorgalmas diákok, aki-
ket hasonló élményekhez juttat-
hatunk.
A tábort vezetô felnôttek: Varga 
Ágnes, Magosi Krisztina, Süli Zsu-
zsanna, Jaksa Zoltán.

Süli Zsuzsanna

Sok a kóbor kutya Algyôn
Augusztus 26-án volt olvasható a 
Délmagyarország olvasói rovatá-
ban a 06/62/267-990-es számról 
betelefonáló algyôi lakos panasza, 
miszerint az algyôi körforgalomnál 
sok a kóbor kutya. Ezek az állatok 
Algyô belterületérôl szélednek rövi-
debb – hosszabb ideig ki a település 
területeire, a terület Algyô része. 
A közterületen lévô élô / elhullott 
állatok összegyûjtése a helyi önkor-
mányzat feladata.

Algyôvel az Orpheus Állatvédô 
Egyesületnek 2006-tól volt kóbor 
kutya / állattetem begyûjtô szer-
zôdése. Az állatvédô szervezet 
“SintértNE!” problémamegoldó-
és prevenciós programja révén 
2006-óta ebrendészeti (felelôs 
állattartást segítô, kóbor állatokat 
humánusan kezelô, egyéb környe-
zetvédelmi, hulladék ártalmatlaní-
tói) reformprogramot mûködtetett 
szeged egész területe mellett Algyô 
településen is. 2010-ben Algyô új 
polgármestere feltehetôen nem 
tartotta fontosnak az állatvédelmet, 
így az állatvédô nonprofit szervezet 
helyett egy helyi vállalkozót bízott 
meg a kóbor állatok befogásával, 
az elhullott állattetemek összesze-
désével. Algyôn ezután burjánzott 
el az utcán kóborló állatok száma. 
Az Orpheus Állatvédô Egyesület 
az általa érzékelt problémákat a 
lehetô leghamarabb megoldja. A 
szervezet lehetôségeihez mérten 
a Szegeden kívüli közterületen 
kóborló állatokon is próbál segí-
teni, de a kapacitás korlátozottsága 
miatt a szervezet Algyôn csak a 
nehezebben megoldható problé-
mák megoldásában vesz részt.

*

Sok állat végzi utcára kidobva...
Sokan felelôtlenül vesznek 

magukhoz házi kedvenceket. Az 
állatok tartása idôt, pénzt, tartási 
helyet igényel. Az örömteli pillana-
tok után a szürke hétköznapokban 
sokan belefáradnak az állattartásba, 
és egyszerûen utcára dobják a házi-
állataikat vagy azok utódait. Sok 
állat a házak rossz kerítései végett 
kóborolnak el. Az állatok az utcán 
szaporodnak, riogatják a népet, 
és nem ritka, hogy autók kerekei 
végett pusztulnak ott. A 2004. évi 
X. törvény szerint állatokat kidobni 
bûncselekmény, melyért letöltendô 
börtön is kapható. Ettôl függetlenül 

sok a lakosság által utcára dobott 
kutya / cica, és egyéb megunt állat.

*

Gazdit keresnek a magára hagyott 
házi kedvencek!

Az Orpheus Állatvédô Egyesü-
let Ebrendészeti Telepén utcára 
kidobált / megunt állatok tucatjai 
keresik végsô menedéküket, sze-
retô gazdáikat. A gyógyítás, szocia-
lizáció után az örökbeadás, a felelôs 
gazdák megtalálása a legnagyobb 
feladat. A +36/20/360-98-46-os 
telefonszámon elérhetôk az állat-
védôk, és informálódni lehet a 
négylábú védencekrôl, az örökbe-
fogadás menetérôl is.

*

Fejlôdni szükségszerû: Az 
Orpheus Állatvédô Egyesület 
a kilencvenes évektôl folytatja 
„SintértNE!” reformprogramját. 
Az országban 3200 település van, 
sok helyen az állatvédelmi nor-
mákat nélkülözô, sikolai végzett-
ség nélküli sintér / gyepmesteri 
telepek fogják be az utcára dobált 
kóbor állatokat. A korábbi barbár 
sintértelepeket modern, állatvé-
delmi normákat is fontosnak 
tartó ebrendészetekké kell alakí-
tani. Ennek mintaintézménye az 
Orpheus által mûködtetett Sze-
gedi Ebrendészet. Szeged város 
2006-óta az Orpheus Állatvédô 
Egyesület gondozásába adta a 
korábban évtizedekig elfogad-
hatatlan módon mûködô gyep-
mesteri telepet. Sok településen 
jelenleg is durva módon bánnak 
a lakosság által kidobált élô / élet-
telen állatokkal. Az elavult telepe-
ken se állati jólét, se pedig köz-
egészségügyi minimum nincsen. 
2009-tôl az Országos Képzési 
Jegyzékben önálló szakmaként 
jelölik az ebrendészt. Aki elvégzi 
a tanfolyamot, az menhelyeken, 
ebrendészeti telepeken szakkép-
zett munkaerôként vehet részt a 
környezetvédelmi munkában. Az 
ebrendészetekbôl idôvel kinôhet az 
ország állatbarát lakossága által oly 
régóta vágyott állatrendôrség is.

A háziállatokért az ember (az 
állat tartója) a felelôs!

Tisztelettel: Seres Zoltán
Orpheus Állatvédô Egyesület, 

telefon: 06-20-99-59-409 
Adó 1% az Állatok Védelmére: 

Orpheus Egyesület - 18464654-1-06 
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Faluvédôsök kalandtúrája
Az Algyôi Faluvédô Egyesület 
tagjaival augusztus 5-én, 6-án, 
7-én Szilvásváradi kiránduláson 
vettünk részt. A közös kirándu-
lás gondolata már többször is 
megfogalmazódott a fejekben, 
de most az ötletet tettek követ-
ték. Az önköltségi áron szervezô-
dött kirándulás mindannyiunk 
számára felejthetetlen élményt 
jelentett.

A hajnali kelés gyötrelmeit a 
buszon, a vidám beszélgetések, 
baráti viccelôdések hamar elfe-
ledtették. Oda felé pihenés képen 
meghódítottuk az Egri várat, és 
üdítô sétát tettünk az ôsi város-
ban. A szilvásváradi Hegyi Cam-
pingben birtokba vettük faháza-
inkat, és az árnyat adó fák alatt 
elfogyasztottuk bográcsban fôtt 
vacsoránkat. 

Másnap a reggeli lecsó után, 
felfedezôútra indultunk az erdei 
kisvonattal a Fátyol vízeséshez. 
A bátrabb vállalkozó kedvûek 
az „ôsember barlangját” is meg-

látogatták. A Pisztrángos tónál 
megpihenve erôt gyûjtöttünk a 
visszavezetô gyalogtúra megtéte-
léhez. Vacsoránkat ismét a bog-
rács füstje, na meg Becsei János és 
Gulyás Sándor „megbízott szaká-
csok” fûszerezték, nem kis meg-
elégedésünkre. Gyorsan eltelt 
a három nap, vasárnap reggel 
kissé szomorúan indultunk, illetve 
indultunk volna haza!

A kaland ekkor kezdôdött, 
ugyanis lerobbant a buszunk! 
Várakozás, alkatrész csere és sze-
relés után, sikerült elindulnunk. 
Szusszanásnyi pihenôt téve a 
Szépasszonyvölgyében, folytattuk 
utunkat, mely többszöri mûszaki 
és kényszerpihenôk után itt-
hon ért véget. „Hurrá kitartott 
a buszunk, és fôleg Elek, a lelki 
ismeretes sofôrünk!”  Elváláskor 
megfogadtuk, ez a kirándulás 
hagyományteremtô értékû lesz 
az egyesület életében! 

Bai Istvánné  
egyesületi tag

Egy kis kiruccanás
A Mozgáskorlátozottak  Egyesü-
lete algyôi csoportja eleddig csak 
egy napos kirándulásokat szerve-
zett, így az elmúlt években jártunk 
Pécsett, Egerben, Budapesten. 
Az idén úgy gondoltuk, hogy egy 
nagyobb lélegzetû kiruccanásra 
megyünk Debrecenbe, Nyíregy-
házára. Nem választottunk rosz-
szul, hiszen a két nap igen kel-
lemesen telt. A csoportunkból 
nem telt be a busz férôhelye, így 
a hódmezôvásárhelyi tagtársak 
csatlakoztak hozzánk tíz fôvel.

Debrecenben a fôutcán sétál-
tunk végig, megcsodáltuk az 
eklektikus, szépen felújított háza-
kat.  Az 1820-as években épült 
nagytemplom a maga purita-
nizmusával és hatalmasságával 
nyûgözött le bennünket. Egy-egy 
istentisztelet alkalmával ezernél 
több ember tölti meg a fô- és a 
kereszthajót. 62 méter magas 
tornyából szép látvány tárult a 
városra.

Aki Nyíregyházát már régen 
látta, az alaposan elcsodálkozott 
a belváros láttán. Valóságos met-

ropolisz lett, üvegpalotákkal, áru-
házakkal, sétálóutcákkal.

Szállásunk a háromcsillagos 
színvonalú Bessenyei Hotelben 
volt, ami iskolaidôben a helyi 
egyetem kollégiumaként szol-
gál. Irigylésre méltó a fiatalok 
helyzete, akik itt laknak majd a 
kétágyas apartmanokban. Más-
nap mi más is lehetett volna a fô 
programunk, mint a nyíregyházi 
állatpark megtekintése. A 30 
hektáros ôspark területén a Föld 
minden tájáról érkezett állatokat 
megcsodálhattuk, így a fókákat, 
amelyek igazi show-val leptek 
meg bennünket, majd az afrikai 
elefántokat néztük, nem messze 
onnan már a jegesmedvékkel 
barátkozhattunk.

Hazafelé a buszon – természe-
tesen – halk nótaszóval múlattuk 
az idôt. Jövôre is ellátogatunk 
valahová.

Augusztus 17-én szokásos havi 
klubnapunkon a negyedéves név-
naposokat felköszöntöttük, majd 
megbeszéltük aktuális dolgainkat, 
így a szeptember 10-i Nomád 
Napokon való részvételünket, a 
szeptember 21-i horgászversenyre 
való felkészülésünket, amely a 
Nyugdíjasklubbal együtt veszünk 
részt. Mi már most megkezdjük a 
damilok áztatását!

Szeptember 14-én csoportunk-
ban vezetôségválasztás lesz, ezért 
kérjük már most tagtársainkat, 
hogy lehetôség szerint vegyenek 
részt a taggyûlésen.

Sermann József
vezetôségi tag

ÖBK: Dalok szárnyán
22.

Látod édesanyám…

Látod édesanyám, kedves édesanyám, 
mért szültél a világra?
Inkább dobtál volna, inkább dobtál 
volna a zavaros Tiszába.
Tisza vize vitt volna a jeges Dunába,
Hogy ne lettem volna, sose lettem 
volna, senki megunt babája.

Nincsen páros csillag, nincsen páros 
csillag, mind lehullott a földre.

Nincsen hû szeretôm, nincsen hû sze-
retôm, mert el hagyott örökre.
Ha elhagyott nem sajnálom, menjen 
örökre.
Még a föld alatt is, még a síron túl is, 
csak Ô jár az eszembe.

Lassan forog babám, lassan forog 
babám a gépkocsi kereke.
Azon visznek engem, azon visznek 
engem ki a gyakorlótérre.
Ahány százszor megfordul a kocsi 
kereke,

Annyi százszor babám, annyi százszor 
babám jussak én az eszedbe.

*

23.
Lement a nap…

Lement a nap a maga járásán,
Sárgarigó szól a Tisza partján.
Sárgarigó meg a fülemüle, 
Szép a rózsám hogy váljak el Tôle.

Ha meghalok temetôbe visznek,
A síromra fakeresztet tesznek.

Jöjj ki hozzám holdvilágos este,
Boruljál le a sírkeresztemre.

Két alma van a szûröm ujjába:
Válogat a legény a lányba,
Egye meg a válogatós fene,
Mit válogat, ha nincs módja benne.
Két szárnya van a parti fecskének,
Jobb a lánynak, mint a menyecskének,
Mert a lánynak befonják a haját,
Fújja a szél piros pántlikáját.

*
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Apróhirdetés
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos családi ház (nyaralónak, 
vagy vállalkozásnak is alkalmas) nagy 
kerttel eladó, vagy – értékegyeztetéssel – 
kisebb algyôi házra / szegedi lakásra cse-
rélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdek-
lôdni: a 30/38-02-139 számú mobilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos magánház, gyümölcsos kerttel eladó, 
vagy – értékegyeztetéssel – szegedi, 

algyôi 1,5 szobás lakásra cserélhetô. 
Irányár: 12 millió forint. Érdeklôdni: a 
30/380-2139 számú mobilon.

*

Kerékpárok teljes körû javítását rövid 
határidôvel vállalom. Használt, jó álla-
potban lévô kerékpárok értékesítése. 
Telefonszám: 06-20/431-8503

*

Apróbb ruhajavítást vállalok
Telefonszám: 06-70/369-08-22

Dr. Major József
JOGOSULT  

ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

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.

simson s50es 
kismotor eladó
telefonszám: 

0630/5110814
Portörô lajosné

algyô, bartók b. u. 46.

„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

Az Isten szeretet!
Az Ô akarata az, hogy egészséges légy!

Jézusban meggyógyulhatsz minden 
betegségbôl!

Adj lehetôséget magadnak és gyere el 
Isten szent jelenlétébe, ahol imádkozunk 

a gyógyulásodért-

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô Géza u. 1

Minden csütörtökön 16,30 órakor
Részvétel ingyenes

Szolgál Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Tel: 06-20/46-66-138

Email: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséretet Fróna Mihály vezeti

www.ksze.erg, Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.

Amivel foglalkozunk:

•  mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, 
beépítése

•   árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, 
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzôk) 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

forduljon hozzánk bizalommal!

MINDEN HÉTEN  
HÉTFÔN, SZERDÁN  

ÉS SZOMBATON  
7–12 óráig 

a Faluház elôtti parkolóban:  
Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár!
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Várszegi Zoltán EV
A u t ó s z e r e l ô  m e s t e r

AUTÓSZERVÍZ
klubkártya tulajdonos 

kedvezmény. 
Bôvebb tájékoztatás telefonon.

Klíma töltés, javítás. • Mûszeres futómû állítás.
Vezérlôegység diagnosztika. 

Fék- futómû javítás, motorfelújítás, javítás.
Vizsgára felkészítés.

Vizsgáztatás, környezetvédelmi vizsgálat.
Gumiszerelés, centrírozás.

Algyô, Bartók B. u. 34. •  Tel.: 06-30/249-51-65

TAKARÉKPONT PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALGYÔ
Amennyiben még nem vagy ügyfelünk, nyiss most TakakékPont Gyorsítás számlát, 
hiszen 2011. július 12-tôl 2011. szeptember 30-ig történô számlanyitás 
esetén most egy éven keresztül 0 Ft a számlavezetési díja. Mindezen felül a 
számlacsomaghoz most az elsô Takaékpont MasterCard© PayPass™ karórát 
ingyen adjuk Neked.

GYORSÍTÁS számlacsomag: azoknak a 18 és 27 év közötti egyetemistáknak, fôis-
kolásoknak és pályakezdô fiataloknak, akik felgyorsult életritmusunknak megfelelôen 
szeretnének idôt spórolni az internetbankolási lehetôséggel.

Számlacsomag tartalmazza:
•  a kibocsájtott TakarékPont Gyorsítás maestro fôkártya éves díját
•  a havi számlavezetési díjat
•  internetbankolás belépési és havi díját, illetve
•  a havi elsônek elszámolt, saját vagy integrációs ATm-en végrehajtott kész-

pénzfelvétel díját.

Jelen hirdetés nem minôsül hivatalos tájékoztatásnak vagy ajánlattételnek, kizárólag 
a figyelem felkeltés a célja. A tájékoztatás nem teljeskörû, bôvebb információért 
kérjük forduljon Takarékszövetkezetünk Önhöz legközelebb lévô fiókjához, ahol 
munkatársaink további részletek ismertetésével szívesen állnak az Ön rendelkezésére. 

PARTISCUm  XI  Takarékszövetkezet • 6750 Algyô, Búvár u. 2.
 /fax:  62/267-055, mobil: 70/932-1900 • E-mail: algyo@partiscum.tksz.hu

Nyitva tartás: h.: 8.00–16.30, k–csü: 8.00–15.00, p.: 8.00–13.00
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Megyei alkotódíj az algyôi citerásoknak
Évrôl évre a Szent István napon 
adja át a közgyûlés elnöke, Magyar 
Anna a megye alkotói díjait, melyet 
az idén többek között községünk-
bôl az  Algyôi Hagyományôrzô 
Citerazenekar kapott meg.

Mint már hírt adtunk róla, Dr. 
Gonda János elôterjesztésére a 
Csongrád Megyei közgyûlés úgy 
határozott, hogy 2011-ben az Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekart 
alkotói díjban részesíti a hagyomá-
nyok ápolásáért, a népzene és népi 

hagyományok továbbadásában vég-
zett kimagasló munkájáért.

Dr. Gonda János, a Csongrád 
Megyei közgyûlés Pénzügyi és 
Területfejlesztési Bizottságának 
elnökeként elôterjesztésében az 
együttes eddigi munkásságát, 
megmérettetéseken elért kiváló 
eredményeit is fontosnak tartotta 
az elôbb felsoroltakon kívül meg-
említeni.

Ezúton is gratulálunk az elis-
meréshez!

Bóbita hírcsokor
Díjfizetés. Az algyôi Bóbita Bölcsô-
dében a térítési díj befizetésének 
legközelebbi idôpontja: szeptem-
ber 13. (kedd) 12–17 óra között.

*

Szülôi értekezlet. Szeptember 
28-án (szerdán) 17 óra kezdettel 
szülôi értekezlet lesz a bölcsô-
dében. Minden szülô jelenlétére 
számítunk. Részletes információ 
a kisgyermeknevelôktôl.

*

Jelentkezés. A bölcsôde a nyári 
szünet után, augusztus 22-tôl újra 
fogadja a bölcsôdés gyermekeket. 
Jelenleg a beszoktatás tart, ütem-
terv alapján. A 2011/2012 nevelési 

évre az elôjelentkezettek száma: 
33. A bölcsôdében jelenleg szabad 
férôhely nincs. A 2012/2013 neve-
lési évre elôjelentkezettek száma: 
19 gyerek. A bölcsôde folyamatosan 
fogadja az elôjelentkezéseket szemé-
lyesen a bölcsôde épületében, tele-
fonon az 517-368-as telefonszámon. 

*

Felújítás. A bölcsôde a nyáron 
megújult. A homokozó nagyon 
szép árnyékolót kapott így a gyer-
mekek játék közben védve vannak 
a napsugártól. A csoportszobák új 
játékokkal gazdagodtak . A böl-
csôde hátsó bejáratánál elkészült 
a fedett kerékpártároló. 

Néhány napig zárva a fürdô
A Borbála Fürdô értesíti ked-
ves vendégeit, hogy szeptember 
5-tôl várhatóan szeptember 11-ig 
idôszakos karbantartási munka 
elvégzése miatt a nyitva tartás szü-
netel. A nyitás várható idôpontja: 
szeptember 12. (hétfô) 8 óra.

Felhívjuk vendégeink figyel-
mét, hogy az algyôi kedvezmény 
csak Borbála-kártya megváltásával 
vehetô igénybe. A kártya a fürdô 

pénztáránál 1 éves idôtartamra 350 
forint befizetésével váltható. A szep-
temberi jegyáremelés a Borbála-
kártyával rendelkezôket nem érinti. 

A Borbála Fürdô minden meg-
vásárolt jegy mellé egyénre szóló 
balesetbiztosítást nyújt a fürdôben 
tartózkodás idejére.

További információ: a fürdô 
pénztárában, vagy a 62/517520 
telefonszámon, és a weboldalon. 

Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 
97,6 MHz-es frekvencián, ahol 
a hagyományteremtô mûsorral: 
Algyôi Magazinnal jelentkezik a 
szerkesztôség. A magazin minden 
hónap második hetének pénteki 
napján hallható 13.15 és 13.45 
óra között. A rádiómûsorban 
beszámolnak a nagyközség életé-
nek legfontosabb híreirôl, esemé-
nyeirôl, rendezvényeirôl.

Író olvasó találkozó
Szeptember 14-én 13 órakor Lackfi 
János költô lesz a könyvtár vendége 
a TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0066 

- Tudásdepó Expressz pályázati 
projektnek köszönhetôen. Minden 
iskolást szeretettel várunk!

Rendôrök Algyôn
Algyô körzeti megbízottainak 
neve és elérhetôsége minden helyi 
lakos számára fontos információ.

Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmes-
ter telefonszáma: 06 20 209 5319,

Horváth Zoltán rendôr fôtörzs ôr-
mester telefonszáma: 06 20 209 5318,

Magyar Béla rendôr törzsôrmes-
ter telefonszáma: 06 20 852 0673.

A körzeti megbízottak Algyôn 
a Kastélykert utca 44. szám alatti 

KMB irodában tartanak fogadó-
órát hétfôn: 14-tôl 16.00 óráig, 
szerdán: 16-tól 18.00 óráig.

A rendôrségi segélyhívó szá-
mok: 107, 112. 

A Tiszai Vízi Rendészeti Rend-
ôrkapitányság Szolnoki Rend-
ôrkapitányság telefonszáma: 
56/375-145, honlapja: www.police.hu 
A szegedi vízi rendészeti rendôrôrs 
telefonszáma: 62/420-528

A rend ôrei a gyerekekért
A CSMRFK Bûnmegelôzési Osz-
tálya évek óta kiemelt figyelmet 
fordít a térségben élô gyermek- és 
fiatalkorúak biztonságának meg-
teremtésére. 

Az óvodás korosztály számára 
az Ovizsaru programot adaptál-
ták.  A bûn- és baleset-megelôzési 
témájú Ovizsaru játékos, figyelem-
lekötô,  kommunikációra törekvô 
prevenciós programsorozat, mely 
több modulból áll, ezek mesékre, 
történetekre, szerepjátszásra 
épülnek. Szerepet vállal benne az 
egyenruhás rendôr, az óvodás, az 
óvónô, és akár a család is. Eddig 
17 megyei intézmény csatlakozott 
a programhoz, melyek körét sze-
retnénk tovább bôvíteni.  

Az általános iskolás korosztály 
esetében az országos programok 
közül legjelentôsebb az Iskola 
rendôre, a 107 esély a sporttal 
(hátrányos helyzetû gyerekek 
felzárkóztatását segítô modell), 
továbbá a DADA - oktatás. Saját 
oktatási, prevenciós programjaink 
közül kiemelkednek az általános 
bûnmegelôzési ismereteket átadó 
TINI-KÉK, valamint a drog-pre-

venciós 2D (Drog Dimenziók) 
megelôzési elôadások, melyekre 
a megye különbözô oktatási 
intézményeiben rendszeresen 
tartunk. Emellett minden évben 
meghirdetjük speciális esély-
egyenlôségi programunkat hát-
rányos helyzetû, illetve problémás 
viselkedésû fiatalok részére. 

A PoliceMail-ek mellett Ebadta 
néven az oktatási irodák támoga-
tásával juttatjuk el elektronikus 
diák bûnmegelôzési hírlevelein-
ket a megye oktatási intézménye-
ibe. 

Egyedi prevenciós eszköz 
a Charlie angyalai nevû „zsa-
rublog”, amely a helyi médium 
online - www.delmagyar.hu - olda-
lán kapott felületet. 

Amennyiben bármelyik progra-
munk felkeltette az érdeklôdését, 
várjuk jelentkezését az alábbi elér-
hetôségek bármelyikén:

Csongrád Megyei Rendôr-fôka-
pitányság Bûnügyi Igazgatóság 
Bûnmegelôzési Osztály

Telefon: 6722 S z e g e d Kos-
suth Lajos sgt. 22-24 sz. ; 62/562-
400/11-65, 62/562-410
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (4.)
Fényképen a múlt

Közös emlékezésre, az algyôi tée-
szek történetének föltárására kéri 
és hívja az algyôieket az önkor-
mányzat. Az itteni termelôszö-

vetkezetek históriáját leíró hely-
történeti kötetet elôkészítve az 
Algyôi Hírmondó kérdéseivel 
segíti a múlt emlékcserepeinek 
összegyûjtését. Lapunkban eddig 
a 85 éves Bite Vince emlékeibôl 
villantottunk föl egy részletet. 
Majd a 73 éves Kovács Sándorné 
született Sarusi Erzsébet idézte 
föl, hogy édesapja, Sarusi Ferenc 
miként lett téesz-tag. Augusztus-

ban a 76 éves Podonyi Károlyné 
Biacsi Piroskával folytatott beszél-
getésbôl közöltünk részleteket. 
Most néhány fotót teszünk közzé 
azzal a kéréssel, írják meg, ki(k) 
látható(k) a fotótn?. 

Továbbra is várjuk az emlé-
kezôket és a korabeli fényképeket 
– az algyôi könyvtárba (Kastély-
kert utca 63, telefonszám: 517-
170), vagy a szerkesztôségi e-mail 
címre: algyoihirmondo@gmail.com, 
vagy a községházán (Kastélykert 
utca 40., telefonszám: 517-517, 
132-es mellék)!

egy régi május 1-jei felvonulás algyôn.

pihenôk.

Rendszergazdát keres az iskola
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola állást hirdet 1 személy számára 2011. 
október 1-jétôl, napi 8 órás munkarendbe. Elvárások: Windows 2008 R2 és 
Exchange szerver teljes körû ismerete, hálózatüzemeltetés és hardver ismeret 
és gyakorlat, szofterverüzemeltetés, valamint webszerkesztésben való gyakorlat 
(PHP, mySQl). Bérezés: a KJT szerint. Pályázati feltételek: felsôfokú képesítés, 
büntetlen elôélet, erkölcsi bizonyítvány. A munkakört legkorábban 2011. október 
1-jétôl tölthetô be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 22.  
Pályázat benyújtásának módja: Postai úton: 6750 Algyô, Sport u. 5. 

Elindulhatnak a turisztikai szolgáltatások Algyôn
A humán szakértelem, mint min-
den más területen, a turizmusban is 
elengedhetetlen. Mondhatni: hab a 
tortán. A torta pedig az a természeti- 
gazdasági és kulturális potenciál, 
ami Algyôn adott: érdekes turisz-
tikai látnivaló középkori templo-
munk; a Tisza közelsége, a Borbála 
Fürdô, mint rekreációs lehetôség; 
a sokszínû kézmûves tevékenység, 
kiváló gasztronómiai hagyomá-
nyaink és szolgáltatóink; a faluház 
és tájház tartalmas programjai, 
mind-mind nagyszerû lehetôséget 
kínálnak, akár több napos prog-
ramcsomagok kialakítására is. Algyô 
tehát kitûnô adottságokkal rendel-
kezik ahhoz, hogy komoly terveket 
szôhessenek azok, akik megélhetést, 
vagy akár csak jövedelem kiegészí-
tést remélnek valamely turisztikai 
tevékenység végzésébôl.

Falusi vendéglátóként számtalan 
turisztikai szolgáltatásba bekapcso-
lódhatunk: szálláshely- adással, 
falusi vendégasztal programmal, 
kézmûves bemutatóval, lovaglás, 
sport, horgász tevékenység biztosí-
tásával kiváló programcsomagokat 
állíthatunk össze, a többi szolgálta-
tóval összefogva.  szkrita

*

A szegedi székhelyû Katedra Ala-
pítványi Szakképzôi Iskola szer-
vezésében 2011. februárjában 
indult OKJ-s végzettséget nyújtó 
panziós- falusi vendéglátó képzés 
Algyôn.  Szombatonként a falu-
házban zajló képzésre 25 algyôi 
jelentkezett, akik már megízlelték 
a turizmusban rejlô lehetôsége-
ket. Aki lemaradt volna a februári 
kezdésrôl, de – a fentieket is figye-
lembe véve – szeretne turisztikai 
tevékenységekkel foglalkozni, s 
ehhez megfelelô elméleti hátte-
ret és gyakorlati tapasztalatokat 
is szerezni, 2011. szeptemberétôl 
jelentkezhet a faluházban újrain-
duló, egy éves, OKJ-s végzettséget 
nyújtó tanfolyamra.

A képzés államilag támogatott, 
tehát ingyenes, egyszeri 15.000 
forint regisztrációs díj fizetendô, 
mely tartalmazza a tankönyvek 
és a záróvizsga árát is. A képzést 
a Falusi Vendéglátók Országos 
Egyesülete szakmailag támogatja. 
Jelentkezési lap kérhetô a falu-
házban, vagy érdeklôdni lehet a 
20 452 89 98 telefonszámon. 

Tanyafejlesztési program
A Nemzeti Vidékstratégia egyik 
kulcsfontosságú eleme. kiemelt 
célja a tanyarendszer korszerû 
megújítása, valamint az ott élôk 
helyzetének, gazdálkodásának 
támogatása.

Jellegzetes földrajzi, építészeti, 
nyelvi, néprajzi és tájképi sajátos-
ságai alapján a tanyás település-
rendszer a magyar nemzeti örök-
ség részét képezi.

Idén szeptember 1. és 30. 
között lehet benyújtani pályázatot 
vissza nem térítendô támogatásra 
– a de minis/81/2011.VII.11 VM 
rendelet alapján.

1.: A tanyák, valamint az alföldi 
tanyás térségek megôrzését és fej-
lesztését célzó települési és tér-
ségi fejlesztésekhez. Ezen belül az 
alábbi célokra: A) Tanyai termé-
kek piacra jutásának elôsegítése. 
B) Tanyás térségek külterületi 
földútjainak karbantartása, rend-
szeres felújítását biztosító gépek, 
eszközök beszerzése. C) Villany 
nélküli tanyák energiaellátásának 
megújuló energiaforrásokat bizto-
sító önkormányzati fejlesztés. D) A 
tanyán élôk egészséges ivóvízzel 
történô ellátása érdekében szüksé-
ges vízminôség vizsgálatok elvég-
zése. E) Tanyagondnoki szolgálat 
fejlesztése. F) Térségi tanyafejlesz-
tési program kidolgozása.

2.: A tanyák és az alföldi tanyás 
térségek megôrzése, fejlesztése 
érdekében a tanyagazdaságok fej-
lesztéséhez. Ezen belül: a. Tanyai 
lakóépület felújítása. b. Gazdálko-
dási célú épület felújítása, építése. 
c. Gazdálkodási gépek, kisgépek, 
eszközök fejlesztése, beszerzése. 
d. Karám, kerítés létesítése, fel-
újítása. e. Vetômag gyümölcsfa 
csemete vásárlása, beszerzése. f. 

Állatállomány kialakítása, bôví-
tése. g. Tanyagazdaságok meg-
újuló energiával történô energe-
tikai megújítása. h. Egészséges 
ivóvíz beszerzéséhez szükséges 
létesítmény beruházása. i. Ter-
mészet közeli , egyedi szennyvíz-
kezelés és elhelyezés.

Az igénybevétel feltételei: Az 1. 
célterület esetén Önkormányzat 
és konzorciuma, Önkormányzat 
által alapított nonprofit gazdasági 
társaság, Megyei agrárkamarák, 
Többcélú kistérségi társulás, 
Egyházak , Civilek. A 2.célterület 
esetén Mezôgazdasági tevékeny-
séget végzô ôstermelô, egyéni vál-
lalkozó vagy családi gazdálkodó 
jogosult, aki életvitelszerûen az 
ingatlan nyilvántartás szerint saját 
vagy házastársa vagy a családi gaz-
daság valamely tagjának tulajdo-
nában levô tanyán él; illetve a 
tanyagazdaságban mezôgazdasági 
tevékenységet folytat.

Az összes bevételének legalább 
50%-a mezôgazdasági tevékeny-
ségbôl származik és 2010-ben a 
mezôgazdasági tevékenységbôl 
származó bevétele nem haladja 
meg a nettó öt millió forintot.

A támogatás mértéke: Az 1. 
célterület esetén 90% vissza nem 
térítendô. A 2. célterület esetén 
75% vissza nem térítendô.

A pályázat benyújtása: Külön 
pályázati felhívás alapján és adat-
lapon írásban a Vidékfejlesztési, 
képzési és Szaktanácsadási Intézet 
(VKSZI). Az egyes célterületeken 
belül egy pályázó egy célra kizá-
rólag egy pályázatot nyújthat be. 
Bôvebb információ: az ügyfélszol-
gálati telefon: 06-30-6025-385/

Tonkó Tibor Agrárkamara 
ügyfélszogálati tanácsadó
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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 • 06-30/9633-756

DR. BAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Szeptember 12–16. 12:30–16:30
Szeptember 19–23. 8:00–12:30
Szeptember 26–30. 12:30–16:30

Október 3–7. 8:00–12:30

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁlmÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl: 
Szeptember 12–16-ig 7:30–12:00

Szeptember 19–23-ig 12:30–16:30
Szeptember 26–30-ig 7:30–12:00

Október 3–7-ig 12:30–16:30
Október 10–14-ig 7:30–12:00

Tel.: 06-30/249-57-08

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 !

ELÔjEGYZÉS CSIRKÉRE!
Fehér húshibrid  
kb. 2,20 kg 440 Ft/kg
Érkezik:  
szeptember 15-én 18 órakor.
Fehér húshibrid  
kb. 2,60 kg 440 Ft/kg
Babos és vörös húshibrid  
kb. 2 kg 500 Ft/kg
Kettôs hasznosítású  
kb.1,5 kg  550 Ft/kg
Érkezik:  
szeptember 25-én 6 óra.
Koppasztás  100 Ft/db.
Cím: Berek u. 22.
Telefonszám: 267-093

tûzifa eladó

érdeklôdni: 

20/4557231

OLASZ és LATIN nyelvbôl nyelvvizsgára felkészítést;
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL korrepetálást, 

érettségire felkészítést vállal diplomás tanárnô Algyôn.
Érdeklôdni. 06-30/511-80-34

Földmunkagép, traktor, kamion és személyautó 
gumiabroncsok javítása, szerelése, centírozása.

Motor és robogó gumi javítása,  
szerelése és centírozása.

Új és használt gumi értékesítése  
(személyautóra és motorokra is).

Új és használt felnik, alufelnik forgalmazása.
Futómûbeállítás.

Cím: 6750 Algyô, Géza u. 15.
Telefonszám: 06-20/455-83-00
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Az ország minden pontjáról érkeztek  
fafaragók Algyôre

Algyô elsô alkalommal fogadott az 
ország minden tájáról érkezô amatôr 
és profi fafaragókat. Oláh Ernô áldo-
zatos szervezômunkájának, valamint 

az Önkormányzat és a Faluház erköl-
csi és (nem utolsó sorban) anyagi 
támogatásának köszönhetôen  a 
szabadidôközpontban éltek és dol-
goztak egy héten keresztül a hagyo-
mányôrzôk. Kiss János Budapestrôl, 

Tapolcai Sándor Balatonfenyvesrôl, 
Naszvadi István Pakodról, Csináth 
Lajos Mesztegnyôrôl, Lôrinc Ervin 
Szegedrôl, Garay Imre Fonyódról 
érkezett a nagyközségünkbe. A fafa-
ragó tábor ideje alatt az alkotók 4 
szobrot faragtak és ajánlottak fel 
Algyônek: Fehér Ignác egész alakos 
szobrát az új iskola elôtti parkban állí-
tották fel, Géza fejedelem és a gyevi 
halász szobrának helyérôl a képvi-
selô-testület fog dönteni. A Béka 
királyfi a Borála Fürdô elôterében 
köszönti a vendégeket. A tábor utolsó 
napján Herczeg József polgármester 
Algyôt bemutató ajándékcsomaggal 
köszönte meg a kézmûvesek alkotó-
munkáját.  B.L.N.

Harmonika fesztivál
Az újszegedi Bálint Sándor 
Mûvelôdési Házban mûködô 
Dél-Alföldi Harmonikabarátok 
Klubja, melynek mi, algyôi har-
monikások is tagjai vagyunk az 
eddigi legnagyobb és legszínvo-
nalasabb zenei rendezvényére 
készül, szeptember 23-án és 
24-én. 

A klub 2010. májusi megala-
kulása óta nagy eredményének 
tekinti, hogy a környékbeli har-
monikazenét mûvelôk és ked-
velôk táborát igazi zenebaráti 
közösséggé tudta kovácsolni, 
mindenkor törekedve a teljesség 
igényére. A havi rendszeresség-
gel megtartott klubestek hangu-
latának, és egyre növekvô számú 
sikeres fellépéseinknek köszön-
hetôen, örvendetesen növekszik 
a mûfaj iránt érdeklôdôk száma. 
Ez a növekvô tendencia országos 
szinten is látványosan jelenik meg 
az utóbbi idôben. A szegedi, illetve 
délmagyarországi ébredést meg-
elôzôen már több nagysikerû har-
monika- és harmonikás találkozót 
bonyolítottak le az ország számos 
pontján. Kecel például több éven 

keresztül adott helyet harmoni-
kafesztiváloknak, de említhet-
ném Sümeget, Tökölt, Ráckevét 
vagy Pécsudvardot is – hogy csak 
néhány „harmonikabarát” helyi-
séget nevezzek meg azok közül, 
melyekrôl tudomásunk van. És ott 
van Paks, mint a megmérettetés 
legfôbb színtere, az országos és 
nemzetközi harmonika verseny 
házigazdája, ahol szintén képvi-
seltük a délalföldi színeket. 

Most rajtunk a sor, hogy ven-
dégül lássuk az ország legkivá-
lóbb harmonikásait! Két nap – 
két helyszín: szeptember 23-án, 
pénteken este 18 órakor az algyôi 
faluház színházterme; másnap, 
szombaton 17 órakor az újszegedi 
Bálint Sándor Mûvelôdési Ház 
lesz a harmonika szerelmeseinek 
találkozóhelye. Mindkét helyszí-
nen változatos, színes, mint egy 
3-4 órás, folyamatos programmal 
várjuk az érdeklôdôket. Sztár-
vendégeink lesznek: Weszely Ernô 
zongora- és harmonika mûvész, 
Váradi Aranka mûvésztanár, az 
idei Paksi Nemzetközi Harmo-
nikaverseny elsô helyezettje, aki 
a vajdasági Magyarkanizsáról 
érkezik hozzánk – és még sokan 
mások, valamennyien a helyi és 
országos harmonikamûvészet 
ismert és kevésbé ismert képvi-
selôi. Minden érdeklôdôt szere-
tettel várunk! 

A szervezôk nevében: Bakos József

Újra miénk volt a tér
 A 2010-ben elsôként meghir-
detett szabad mûfaji válogatású 
összeállítás sikerén felbuzdulva, 
az idén is meghirdette a Gyevi 
Art Kulturális Egyesület Tollfor-
gatók Köre a második ”Miénk a 
Tér” elnevezésû kavalkádját. A 
szépszámú résztvevô jelentkezése 
már elôre vetítette a rendezvény 
sikerét, melyhez nagyban hozzá-
járultak fáradhatatlan nyugdíja-
saink finom süteményeikkel, az 
almaosztással és a „Búzavirág 
Asszonykórus” színes mûsorával.

Pergôs mûsort láthatott a nagy-
számú közönség. Volt itt például 
cigányzenekar az algyôi halász-
csárdából, a Parlandó Ének-
együttesbôl Fábián Péter pedig az 
operett mûfaját jelenítette meg, 
majd következett a méltán híres 
Algyôi Hagyományôrzô Cite-
razenekar, a szép népdalokkal. 
Lele Krisztián hallgató nótákkal 
szórakoztatta a közönséget. Újra 
egyre népszerûbb hangszer a 
tangóharmonika. Nóta csokrot 
hallhattunk Kalusi Dénes virtuóz 
elôadásában. A könnyû mûfaj 
mellett a komolyzenébôl is kap-
tunk egy kis ízelítôt Pataki Andrea 
és kis tanítványai, Gyurcsik Andrea 
és Kertész Tekla elôadásában.  A 
zene után a tollforgatók adták elô 
Perjési Katika egyik rövid írását, 
ami nem kis derültséget keltett 
a közönség soraiban. A próza, 
zene után a tánc következett. A 
nagy népszerûségnek örvendô 
- de egyáltalán nem könnyû – 
Zumba, melyet a szegedi Mozgás 

Mánia Stúdió fürge lábú táncosai 
roptak. A Talent Tehetségkutató 
Énekstúdió fiatal énekesei új 
oldalukon mutatkoztak be: roma 
mulatós mûfajból adtak ízelítôt. 
A csoportos tánc egy másik lát-
ványos formáját mutatták be a 
Szeged Linedance Klub country-
tánc  tagjai, akiket Farkas Sándorné 
rigmusba szedve mutatott be. Az 
együttesben korhatár nincs. Min-
den résztvevô táncos korát meg-
hazudtolva járta a rafinált kore-
ográfiát. A közönség nagy tapssal 
bíztatta ôket. 

Az idôjárás kegyeibe fogadta 
a szereplôket és a térre látogató 
lelkes közönséget.  A kavalkádot 
színesítette az Algyôi Kézmûvesek 
kiállítása. 

Ismét itt voltunk, szép volt, jó 
volt. Köszönet a faluház hangtech-
nikusának a zavartalan hangosítá-
sért, Ménesiné Jusztikának a remek 
összeállításért, a közremûködôknek 
az odaadó kitûnô szereplésért. 
Köszönet a Gyeviép Kht-nek és a 
Faluvédô Egyesületnek a segítsé-
gért, és köszönet mindazon nézô-
nek, akik megtisztelték jelenlétük-
kel az elôadókat.

Oláh Ernô

Köszönet a lovasnapok támogatóinak
Ezúton még egyszer köszönjük 
az augusztusi lovasnapok összes 
támogatójának a segítséget, fel-
ajánlást, közremûködést! Támo-
gatóink voltak: Algyô Nagyközség 
Önkormányzata; Algyôi Faluház, 
Könyvtár és Tájház; GYEVIÉP 
Nonprofit Kft.; Borbála Fürdô; 
Gyevitur Kft.; Bakosné Terhes 
Anita; Algyôi Kábel Tv; Vámos 
Cukrászda; Herczeg József és csa-
ládja; Algyôi Halászcsárda; Guba-
csi Zoltán és Szilárd; Délút Kft.; 
Hódplaszt Kft.; Bakos Karosszéria 
Mûhely; Mangalica Húsbolt; Mol-
nár Balázs és családja; MATASZ 

Algyôi Klubja; Koltai Enikô és 
a Booming Dance Club tagjai; 
Fábián Péter; Mizsei Zoltán; 
Lele Krisztián; Boldizsár Dénes; 
Aranypatkó lovasbolt; Szögedi 
ló- és kisállat ambulancia (Algyô, 
Kastélykert u. 16.); Temko 2000 
Kft., Szeged – Zöld fa húsboltok; 
Agrokosár Bt.; Agrohelp Kft.; 
Makai Zoltánné Éva; Lecsó Piz-
zéria; Napsugár ABC; Hevesiné 
Sebôk Andrea; Eurotész Kft.; az 
algyôi körzeti megbízottak.

Az Algyôi Lovasklub Egyesület 
nevében: 

Bakos István



Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi faluház, Könyvtár és Tájház

felelõs szerkesztõ: Bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné fekete mária, Bereczné lázár Nóra,  
Dr. Gonda János, Harcsás Gizella, Karsai lászlóné, Kis mihályné,  

Koczka Ágnes, Némethné Vida zsuzsanna, Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 

A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63. • E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

16 M i t ,  h o l ,  m i k o r ? 2 0 1 1  s z e p t e m b e r  •  H í r m o n d ó

Várja Önt is Algyô új tornacsarnoka!
Szeptember 1-jén megnyitotta 
kapuit Algyô új tornacsarnoka 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola mellett a Sport utca 5. szám 
alatt. Sportprogramok, mérkôzé-
sek, rendezvények szervezésével 
kapcsolatban bôvebb információ 

kérhetô Forgóné Canjavec Eszter 
sportmenedzsertôl a 06-20/226-
0445 telefonszámon, vagy: sport-
menedzser@algyo.hu, www.algyo.
hu/sport

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

rendezvénynaPtár
SZEPTEMBER 12. (hétfô) 17 óra – Civil Fórum a földszinti kis-
teremben.
SZEPTEMBER 14. (szerda) 17 óra – a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete algyôi csoportjának találkozója a Faluház elôcsarnokában.
SZEPTEMBER 14. (szerda) 18 óra 30 perc – zumba® party a faluház szín-
háztermében.
SZEPTEMBER 15. (csütörtök) 16 óra – kézmûves foglalkozás a Tájházban. 
SZEPTEMBER 15. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi 
Kerecsen Egyesület szervezésében a Faluház földszinti kistermében. 
SZEPTEMBER 16. (péntek) 18 óra – az ôsgyeviek Baráti Köre vezetôségi ülése 
a Faluház földszinti kistermében.
SZEPTEMBER 20. (kedd) 18 óra – Sok-mindent-tudás Egyeteme a Faluház 
emeleti klubtermében – Téma: 70 éve született Gion Nándor, a vajdasági és az 
egyetemes magyar irodalom kiemelkedô alakja. Elôadó: dr. árpás károly iro da-
lomtörténész, tanár.
SZEPTEMBER 22. (csütörtök) 17 óra – kiállítás megnyitó a faluház Galériában: 
Magyarné Varga anna és süli-zakar zita közös tárlata. Megnyitja: dr. Gonda János 
alpolgármester.
SZEPTEMBER 22. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi 
Kerecsen Egyesület szervezésében a Faluház földszinti kistermében.
SZEPTEMBER 23. (péntek) 18 óra – Harmonika fesztivál a színházteremben. 
Fellépnek: a Dél-Alföldi Harmonikabarátok Egyesülete, Weszely ernô zongora- és 
harmonikamûvész, valamint Váradi aranka mûvésztanár. A belépés ingyenes!
SZEPTEMBER 24. (szombat) 13 óra – Helyismereti vetélkedô gyerekeknek.
SZEPTEMBER 24. (szombat) 16 óra – Magyar Népmese Napja. Közremûködik 
Toldi istván és Vörös endre mesemondó (Kupuszina, Vajdaság).
SZEPTEMBER 28. (szerda) 17 óra – Életreform Klub. Téma: Gyógygombákkal 
az egészségünkért. Elôadó: Berek ágota természetgyógyász.
SZEPTEMBER 29. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás a tájházban. 
SZEPTEMBER 29. (csütörtök) 18 óra – 10 éves a Tájház – kiállítás megnyitó 
a tájházban. „Csodáknak csodája” Válogatás a máriaradnai ferences kolostor 
fogadalmi képeibôl. A tárlatot átadja: dr. Mód lászló néprajzkutató
SZEPTEMBER 29. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi 
Kerecsen Egyesület szervezésében a Faluház földszinti kistermében. 
SZEPTEMBER 30. (péntek) 13 óra – Algyô Napja – ünnepi testületi ülés a 
faluház színháztermében.
OKTÓBER 5. (szerda) 17 óra – VKKK – VilágKörüliKalandokKlubja – Úti 
élménybeszámolók a faluház emeleti klubtermében. Téma: Thaiföld, laosz, 
Kambodzsa. Utazó: Bardócz attila fotós, tanár, világjáró.
OKTÓBER 6. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi Kerecsen 
Egyesület szervezésében a Faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 8. (szombat) 16 óra – Idôsek Világnapja a faluház színháztermében

vásárnaPtár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
SZEPTEMBER 14. (szerda) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár;
SZEPTEMBER 15. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha vásár;
SZEPTEMBER 22. (csütörtök) 9–11 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
SZEPTEMBER 27. (kedd) 8–13 óra Vegyes iparcikk vásár.

Vásárok más helyszíneken:
mINDEN HÉTEN HÉTfôN, SzERDÁN ÉS SzOmBATON 7–12 óra a faluház elôtti  
parkolóban:  Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.

Termékbemutatók:
SZEPTEMBER 13. (kedd) 10–15:30 óra Orin Hungary Kft. Termékbemutatója.

Világdivat Algyôn!
Megérkezett a Zumba® községünkbe is

A Pálinkó Lujza Tánciskola dip-
lomás tánctanára, nemzetközi 
licence-szel rendelkezô Zumba®-
instruktor, Lengyel Zoltán és 
asszisztensei ingyenes Zumba® 
partyt tartanak szeptember 14-én 
(szerdán) 18.30 órakor az algyôi 
faluház színháztermében. Minden 
nô és férfi, aki szeret mozogni, 
szereti a latin-amerikai zenét, és 
mozgásformákat, nem zavarja, 
ha leizzad és elfárad, jöjjön el, 
és garantáltan jól fogja magát 
érezni!

Ha kipróbálta, és megtetszett 
ez a csoportos, intenzív „bulizás”, 
a helyszínen regisztrálhat a heti 
foglalkozásokra.

A Zumba® egy egyedülálló 
program, amely ötvözi a kardió 
edzést, a feszesítést, a forró latin 
ritmusokat, a felhôtlen kikapcsoló-
dást és a pozitív életerôt. Az órákon 
szinte az összes latin tánc alaplé-
péseit megtanuljuk észrevétlenül. 
Salsa, merengue, cumbia, quebra-
dita, reggaeton, calypso, bachata, 
samba, latin funk, flamenco. Nincs 
szükség tánctudásra, a lépések 
egyszerûek, könnyen követhetôk! 
A Zumba csodálatosan formálja az 
alakot, az intenzív csípô derék és 
fenék mozgásnak, emellett pozitív 
energiával tölti fel a lelkedet.

Mára a világ minden konti-
nense Zumbázik!

Nomád fôzônap
A Gyevitur Kft. tisztelettel meg-
hívja Önt a szeptember 10-én, 
szombaton megrendezendô 
Nomád fôzônap rendezvényére 
cégével, vállalkozásával, barátai-
val egy kis nomád fôzésre. Hely-
szín: Algyô, Téglás utca 151., sza-
badidôközpont.

A 2011-es Nomád Fôzônapot a 
hamuban, parázson, bográcsban 
készült ételek jegyében hirdetik 
meg a szervezôk.

A TERVEZETT PROGRAM: 
9.00 óra - Áldás a fôzôkre, ünne-

pélyes megnyitó és tûzgyújtás, 
nomád tábor, felvonulás a Bor-
bála fürdôtôl (Algyô, Sport u. 9.) 
az L&D Majorett csoport zászló-
forgatóival.

10.00 óra – Néptáncbemutató.

11.00 óra – A Grimbusz Színház 
elôadása.

12.00 óra – Az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar mûsora.

14.00 óra – A zsûri értékelése, 
díjátadás.

14.30 óra – Az Akropolisz Tánc-
színház musical összeállítása.

16.00 óra - A Firebird’s Zenekar 
Queen összeállítása.

17.30 óra – Varga Miklós mûsora.
19.00 óra – Máté Péter emlék-

zenekar.
20.30 óra – Máté és Robi 

nosztalgiamûsora.
A szervezôk a mûsorváltozás 

jogát fenntartják!
INFO: Gyevitur Kft. – tele-

fonszám: 62/267-426, Pál Ildikó 
20/388-3110.


