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Augusztus 18.: (oüasnap
Kilencedik alkalommal rendeznek 
Algyőn lovasnapot. A mindig nagy 
érdeklődéssel várt esemény idén is 
augusztus 18-án (vasárnap) -  mint 
annyi éven keresztül -  az Algyői 
Gazdakör és a helyi önkormányzat 
hathatós segítségéveljön létre.
A lovasnap programja:
9-11 óra: Kezdő ló, kezdő lovas

ugrószám 100 cm-en. 
11-1230 óra: Gazdakör vándor

kupa, lovas ugrószám 
120 cm-en.

1230-13 óra: Ebédidő.
13-14 óra: Fuvaros verseny.
14-15 óra: Korlátugratás.
A pálya szélén most is lesz étel és ital, 
mi szem szájnak ingere. A belépés 
ingyenes.
Mindenkit szeretettel vár a szervező- 
bizottság!

A FALUHÁZBAN 
augusztus 18. vasárnap

start: 1800 
stop: 2230 

Belépő: 250 Ft

2002. augusztus 20.: 
Az új kenyér ünnepe

Az idei augusztus 20-ai állami 
ünnepen, Szent-István napján, az új 
kenyér ünnepén a faluház szabadtéri 
színpadán változatos program várja 
az algyőieket és a község vendégeit.
10 óra: A Dinamix ifjúsági
egyesület kézműves foglalkozást tart 
a gyerekeknek és a szülőknek a 
nagysátorban.
17 óra: Gabi, Tomi és az, állatok
címmel Szenti Gabriella és Száraz- 
Nagy Tamás zenés gyermekműsora.
1750 óra: Tombola sorsolás.
18 óra: Ünnepi köszöntőt mond:
dr. Piri Józse/polgármester.
1815 óra: Az Algyői Citerazenekar 
műsora.
1830 óra: Néptánccsoportok gála
műsora.
Fellép: a lettországi, a törökországi 
és az olaszországi néptáncegyüttes.
20 óra: Tombola sorsolás.
2015 óra: A Coco Bongo együttes 
koncertje.
A szünetben, körülbelül 21 órakor 
tombola sorsolás.
2230 óra: Tűzijáték.
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2 Algyői Hírmondó
Réqi ötlet, új alkatom: 

Tombola
Bálok, társas összejövetelek népszerű 
mozzanata a tombolasorsolás. Nagyon kevesen 
vannak, akik ellent tudnak állni annak a 
minimális kockázattal járó kísértésnek, 
„beruházásnak, ami egy vagy több tombolajegy 
megvásárlásával jár. Ugyanakkor valljuk be: a 
sorsolás végén majdnem mindenki megbánja, 
hogy tombolázott.
Minden valamirevaló tombola sorsolás fődíja 
valódi értéket képvisel, legyen az élő malac, 
belföldi hétvégi utazás, vagy egy hét a 
tengerparton. Ezek a báli szezon megszokott 
forgatókönyvéhez tartozó vendégcsalogató, 
marasztaló fogások.
A tombola ötlete régi, viszont a program, melyet 
felkínálunk minden olyan kedves 
vendégünknek, aki ellátogat a faluház 
augusztus 20-ai rendezvényére: új. Ugyanis 
szabadtéri rendezvényen még nem volt - 
legalábbis Algyőn -  tombolasorsolás. Az idén 
viszont lesz!
A helyszínen már délelőtt 10 órától áruljuk a 
tombolajegyeket -  darabját 100 forintért. A 
három fődíj: egy konyhai robotgép, egy MB 
kerékpár, egy színes tévé. Ezen kívül 
természetesen sok-sok egyéb értékes tárgy is 
gazdára vár azon az estén. Ezekért a díjakért 
már igazán érdemes tombolajegyet venni! 
Egyébként meg akik ellátogatnak a faluház 
rendezvényeire, bizonyos, hogy nem fognak 
unatkozni! A program összeállításakor a faluház 
munkatársainak egyetlen szempontja a 
tartalmas, érdekes, változatos szórakozás 
biztosítása volt.
Szórakozva izguljunk, izgulva szórakozzunk!

Coca Bortqo
Az augusztus 20-ai ünnepen az algyői műsoros 
program utolsó fellépője a Coco Bongo együttes 
lesz. Az öttagú zenekar énekesnője most végzett 
a Zeneakadémián. A csapat hangulatos latin 
muzsikátjátszik többek között olyan előadóktól, 
mint a Gipsy King, vagy Matt Bianco, de 
szerepel repertoárjukban funky zene is a 
Kool the Gangtól. ígéretük szerint pergő
ritmusú, táncolható koncertet adnak majd este 
8 órától körülbelül fél 11 óráig.

Óvodából iskolába
A leendő első osztályos gyermekek az iskolai 
tanévnyitó ünnepély előtt fél órával az algyői 
Szivárvány óvodában gyülekeznek.

Jó tanácsok: 
Óvodás lett a gyermekünk

Szeptember első napjaiban sok három év körüli 
kisgyermek indul el szüleivel az óvodába. A 
várakozó kíváncsiságot gyakran az aggódás 
érzelme, az ismeretlentől való félelem veszi 
körül.
Vajon beszokik-e a gyermekem az óvodába? 
Elfogadja-e a megváltozott körülményeket? 
Ebben hogyan segíthetnek a szülők? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg az 
édesanyákban és az édesapákban.
Néhány jó tanács:

Mindig pozitívan emlegessük az óvodát! 
Soha nem legyen a fegyelmezés eszköze az 
óvodával való ijesztgetés!
Vigyük társaságba a gyermeket, ahol 
kapcsolatba kerülhet addig nem ismert 
gyermekekkel és felnőttekkel.
Mindig reálisan tájékoztassuk az óvodáról, 
ne magyarázkodjunk túl sokat, de soha ne 
csapjuk be gyermekeinket!
A közös beszélgetések, játékok, mesék során 
tájékozódjunk gyermekeink érzelmi 
állapotáról, tegyük stabillá a szülő-gyermek 
kapcsolatot, amely biztonságérzetet ad a 
gyermekszámára, és esetleg egy-egy „nehéz 
nap” után megnyugvást nyújt.

Étkezési díj
Minden napközit igénylő gyermek részére az 
étkezési térítési díjat az óvodában 
augusztus 30-án (pénteken) 8-16 óráig
kell befizetni-
Az étkezési támogatáshoz az igénylőlapok 
átvehetők az óvoda gazdasági irodájában.

Értekezlet az óvodában
Tájékoztatják a szülőket, hogy az új gyermekek 
szülei részére augusztus 29-én 17 órakor

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET
tartanak az algyői Szivárvány óvodában.

Anya, apa és gyerek az oviban
A szülőkkel együtt játék-délelőttre váljak a 
gyermekeket augusztus 30-án pénteken 9-től 
12 óráig.

„Évkezdet"
Az algyői Szivárvány óvodában az idei nevelési 
év kezdete: 2002. szeptember 2.
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Algyői Hírmondó 3
Céltámogatással már 2003-ra megépülhet: 

A három medence és a Tisza-parti strand
Algyő önkormányzati képviselő-te stülete egy 
három medencés fürdő és a Tisza-parti 
strand megépítését tervezi. Erről szeptember
ben falufómmon tájékoztatja a lakosságot.
A Tisza az utóbbi időben egyre kevésbé 
alkalmas a fürdőzésre, illetve sohasem volt 
alkalmas az úszás oktatásra Algyőnél sem. 
Ezért az algyői gyerekek Szegeden vagy 
Hódmezővásárhelyen tanulnak úszni. 
Ugyanakkor itt a föld mélye értékes és
részben kihasználatlan termálvíz-vagyont 
rejt. A Mól Rt. tulajdonában lévő termálvizet 
Algyőn elsősorban kertészeti célra 
hasznosítják, ám a vállalattal egyeztetett a 
község önkormányzata, így lehetőség 
kínálkozik arra, hogy Algyő (termál) fürdőt 
építsen.
A község önkormányzati testülete legutóbbi 
ülésén foglalkozott a fürdő beruházás
tervezésével. Az elképzelés kidolgozását 
indokolja az is, hogy a kormányzat által 
támogatott célok egyike a fürdőprogram.
A község turisztikai vonzerejének növelése 
mellett az algyői fürdő alapvető funkciója 
lenne az úszásoktatás, továbbá a termálvíz 
előnyeinek kihasználása egy, az idősebb 
algyőiek igényeit is kielégítő melegvizes 
medence és egy pancsoló formájában -  
hangsúlyozta a Hírmondó kérdéseire
válaszolva dr. Piri József polgármester. Az 
előzetes elképzelések szerint a három
medencés algyői fürdő a Téglás utcai 
szabadidő központ területén épülne föl, így 
hozzájárulna az intézmény adottságainak 
(például a szálláshelyek) kihasználásához is. 
A tanmedence 25-33 méter hosszú és 
vízforgatós rendszerű, feszített víztükrű; a 6 
méter átmérőjű melegvizes ülőmedencében 
a víz 36-38 Celsius-fok hőmérsékletű lehetne; 
a több mint 11 méter átmérőjű pancsolót a 
kisgyermekek igényeinek megfelelően 
alakítanák ki. A program szerint a tan- és 
úszómedence mobil lefedése is megoldható 
lenne, így az algyői fürdő egész évben 
üzemelhetne. Az öltözővel kiegészített három 
medence az állami pénzforrások megléte, a 
céltámogatás elnyerése esetén
szakaszosan, már jövőre megépülhetne. 
Térségi szerepe nincs Algyőnek 
emlékeztetett a község helyzetére a

polgármester: két megyei jogú nagyváros 
között található, ezért magára marad, mikor 
egy-egy fontos feladatot (például 
szennyvízcsatornázás) kell megoldania. 
Ugyanakkor az algyői medence-építési 
program nem valami „élményfürdőt” takar, 
hiszen egy ilyen jellegű létesítmény iránti 
igényt Hódmezővásárhelyen, vagy Szegeden 
kell kielégíteni, ám a község lakosságát 
szolgáló, az úszásoktatást, a sportolást és a 
pihenést lehetővé tevő, egész évben 
üzemeltethető fürdőt jó lenne fölépíteni.
Az algyői hárommedencés fürdő, e közel 
százmillió forintos beruházás megvalósí
tásához vezető út egyik első állomása a 
tanulmányterv elkészítése, melyről legutóbbi 
ülésén döntött az önkormányzat. A vázlatok 
elkészülte után, szeptemberben az algyőiek 
véleményét falufórumon kéri ki és méri föl 
az önkormányzat a helyi fürdőprogramról, 
mely a lakosság támogatása esetén és 
megfelelő pályázati segítséggel a következő 
egy-két évben elkészülhet. Ugyanakkor az 
elképzelésekhez illeszkedve már az idén 
elkezdődik a szabadidő központ területének, 
a fürdő egyik lehetséges helyszínének 
parkosítása.
Algyő hagyományos, de idény jellegű 
fürdőhelyének, a Tisza-parti strand 
kiépítése az önkormányzat jövő évi 
programjának része. Ez a polgármester 
szerint óriási felelősség és nem kis 
beruházás, hiszen a strandnak kijelölt 
partszakaszt meg kell vásárolni és rendbe kell 
tenni, oda kell vinni a közműveket (például a 
vizet, az áramot), biztosítani kell a strandolok 
és a létesítmény biztonságát. Idén a Tisza 
járása lehetővé tette volna a folyóparton a 
strandolást, ám ott jó néhány éven át tilos 
volt fürdőhelyet kijelölni. Az elmúlt évek 
tapasztalata azt mutatja, hogy a Tisza szinte 
minden esztendőben kilép medréből, és ez is 
oka annak, hogy a folyóparti strandét csak 
egy-két hónapon át élvezhetik a pihenni és 
sportolni vágyók. Azonban az úszásoktatás 
ott nem szervezhető meg. Ez is indokolja, 
hogy Algyőn a Tisza-part közelében, például a 
szabadidő központban épüljön egy medencés 
fürdő, mely egész évben szolgálhatná a 
község lakóit és az ide látogató vendégeket.

AUGUSZTUS



Fatujáró fesztivál
Negyedik éve rendezik meg a dél-alföldi 
megyék településein a falujáró 
fesztivált. A gyermek és ifjúsági 
tánccsoportok idei nemzetközi
találkozójának egyik helyszíne: Algyő.
A mostani, a 

IV. Nemzetközi Falujáró Fesztivál
első programján, július 24-30. között 
Ásotthalmon, Domaszéken és Szaty- 
mazon a néptáncosok Romániából, azon 
belül is Erdélyből, pontosabban a 
Székelyföldről, illetve Moldvából
érkeztek.
Algyő Lettország együttesét

augusztus 16-22. között
látja vendégül. Ebben az időszakban 
Maroslele Portugáliából, Sándorfalva és 
Kunszentmárton Törökországból, Szeg
vár Észtországból, Pitvaros Olasz
országból fogad táncosokat.
A nemzetközi csoportok egy héten át 
élvezik a fenti települések ven
dégszeretetét, megismerkednek a helyi 
nevezetességekkel, a környező nagy
városok látnivalóival.
A lett csoport Algyőről indulva 
bemutatkozik 17-én Pitvaroson, 18-án 
Tiszaszigeten a falunapokon. A lett 
táncosok Kunszentmártonban 19-én a 
Szent István-napi ünnepségeken is 
fellépnek.
A nemzetközi gyermek- és ifjúsági 
tánccsoportok fergeteges gála
műsorában

AUGUSZTUS 20-ÁN 18 ÓRÁTÓL  
ALGYŐN

A FALUHÁZ SZABADTÉRI SZÍNPADÁN  
gyönyörködhet a közönség.
Községünkben. Algyőn lettek, törökök 
és olaszok mutatkoznak be. A gálára, 
továbbá az egész napos rendezvényre 
minden algyőit és minden vendéget 
szeretettel vár a faluház!

TUJÁK, SÖVÉNYEK, 
TÉLÁLLÓ PÁLMÁK

VIRÁGZÓ DÍSZCSERJÉK, SZIKLAK ÉRTI 
TÖRPEFENYŐK, PAMPAFŰ, BAMBUSZ, 
OLASZNÁD, LILAAKÁC, ISZALAGOK, 

ÓRIÁSVIRÁGÚ FAGYÁLLÓ KERTI 
HIBISZKUSZ

KIVI, FÜGE, GRÁNÁTALMA, LEANDER, 
VALÓDI BABÉR, DATOLYASZILVAFA, 

ÁFONYA, HORTENZIA, CITROMFA, 
NARANCSFA, MANDARINFA, NYÍRFA, 

SELYEMAKÁCFA 
és egyéb kerti dísznövények.

Egyes növényekre 15-20% kedvezmény 
Szeged, Körtöltés u. 31. (a Tescótól 100 m) 

62/486-387
Nyitva:

keddtől péntekig: 12-17, szombaton: 8-12 óra

Nemzetközi gyermektábor
Tiszának és Dunának egy a folyása. Ez 
a mottója és a címe annak a nemzetközi 
gyermektábornak, melynek augusztus 
26-tól egy héten át Algyő ad otthont.
Az algyői faluház az Ifjúsági és 
Sportminisztérium Mobilitás-pályázatán 
nyert pénzbeli támogatást ahhoz, hogy -  
a település nemzetközi kapcsolatait 
erősítve -  környezetvédelmi tábort szer
vezzen. így Algyőről, továbbá a község 
németországi, romániai és jugoszláviai 
testvér-településeiről 10-10 gyermek 
ismerkedhet a Tisza, és az árterület 
élővilágával, a Mól iparterületével, a 
szarvasi az arborétumban a védett 
növényekkel, valamint Szeged és 
Hódmezővásárhely nevezetességivei.

Algyői Hírmondó. A helyi önkorm ányzat lapja.

M egjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: dr. Piri József.

I 'elelós szerkesztő: M ohiam é Vida Zsuzsanna. 
Szerkesztőbizottság: Mai Islvánné, Bakosné Fekete Mária, 

Moibélv János, Kaisai Lászlóné, Kis Mihályiic, Ménesi 
Lajosné, Kis Nóra.

Levélcím : 0750 Algyő, Hánvász u. 2 ., Könyvtár.
Nyomás: GOLD Pk’ iíSS Nyomda 

Készüli: 1500 példányban
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