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A tartalomból 
Képviselô-testületi leltár: voksok és arányok  ��������������������������������������� 3� oldal

A Madarak és Fák Napját ünnepeltük  ��������������������������������������������� 4�, 8� oldal

Hirdetések  �����������������������������������������������������������������  10�, 15�, 18�, 19� oldal 

Algyôiek a szegedi könyvhéten  ��������������������������������������������������������� 14� oldal

Nyári táborok Algyôn  ������������������������������������������������������������������������ 20� oldal

Helytörténet: emlékek és képek  �������������������������������������������������������� 21� oldal

II. Algyôi Pofonparti 
Második alkalommal rendezték 
meg az Algyôi Pofonpartit, ame-
lyen ismét népes mezônnyel kép-
viseltették magukat a szakosztá-
lyok. Az algyôi falunapok keretein 

belül megrendezett ökölvívó ese-
ményen 13 egyesület 98 verseny-
zôje mérette meg magát. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Új nyitva tartással várja  
a látogatókat az Algyôi Tájház

Megújult állandó kiállítással várja 
a kedves látogatókat, érdeklôdôket 
az Algyôi Tájház. A kiállítás Algyô 
mindennapjait mutatja be az 1930-
as és 1970-es évekbôl.

Várják gyermek és felnôtt csopor-
tok látogatását. Felnôtt jegy: 500 Ft. 

A jegy ára tartalmazza a kiállítás 
megtekintését és tárlatvezetést.

Nyitva tartás: szerda, péntek, 
szombat 8–12-ig. Más idôpontok-
ban telefonos bejelentkezés alap-
ján a 06-20/269-4090-es telefon-
számon.

Kihívás napja az Algyôi Szivárvány Óvodában
Hagyomány, hogy a települések 
részt vesznek a Kihívás napi rendez-
vényeken – a mozgást, az aktív élet-
módot szeretnék népszerûsíteni.

Algyô rendezvénysorozatában 
az óvoda is bekapcsolódott, mert 
nevelési programuk tökéletesen har-
monizál az esemény célkitûzéseivel.

„Közös zenés tornával alapoztuk 
meg a kollektív mozgásöröm át-
élését, majd csoportonként vették 
birtokba a gyermekek az új torna-
padokat, gyermekkerékpárokat és 
ugráló labdákat.

A játékos feladatok a koordiná-
ciós és kondicionális képességeket 

mozgósították, az új eszközök pedig 
a motivációs bázist biztosították.

Az egyes állomásokon a lelkes 
fiatal kézilabdás lányok és edzôik 
koordinálták a gyermekeket a fel-
adatok mintaszerû bemutatásával 
és segítésével.

Így megvalósult a pozitív minta 
megjelenítése és a hiteles szemé-
lyektôl való tanulás is.

A nap sikerét bizonyította 
az óvodás gyerekek és felnôttek 
lelkesedése.”

Szalainé Tombácz Erika  
és Kakuszi Ildikó
Óvodapedagógus

Kerékpárút a hídtól a Kastélyig
Valóra válik egy régi ígéret, az algyôi 
kerekezôk régi vágya: 2015 ôszére 
megépül a 47-es fôút melletti ke-
rékpárút a Vásárhelyi utca és 
a 47-es út keresztezôdésétôl, vagy-
is a Vámos cukrászdától kezdve 
egészen a nagyközség közigazgatá-
si határáig, vagyis a Kastélykert 
panzióig. A kerékpárútnak el kel-
lene érnie Szeged városig, nemcsak 
a közigazgatási határig! Errôl tár-
gyalt az algyôi polgármester, Molnár 
Áron és a szegedi alpolgármester, 
Nagy Sándor. A két vezetô egyetértett 
abban, hogy a Kastélykert panziótól 
induló Szeged szélén végzôdô 1,5 
kilométernek is meg kell épülnie 
a 47-es fôút felújításával párhuza-
mosan. Információink szerint 

az NFI ígéretet tett az algyôi hídtól 
Szegedig érô kerékpárút teljes meg-
építésre, bár még mindig megol-
dandó probléma, hogy le kell zárni 
egy kisebb, Szegedhez közeli sza-
kasznál a kisajátítási vitát. Szeged 
azt szeretné, hogy a kerékpárosok 
a város szélétôl a Budapesti körútig 
is eljuthassanak egy biztonságos, 
számukra kialakított úton. Algyô 
önkormányzata pedig azt gondol-
ja majd át, hogy belsô kerékpárút 
hálózatát miként kösse össze 
a 47-es út menti kerékpárúttal – az 
algyôi biciklisek és a turisztika szem-
pontjaira figyelemmel. Tehát mind-
két önkormányzat azt szeretné, ha 
kiírnának a belterületi kerékpárutak 
kialakítását segítô pályázatokat is. 
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Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:

Varró Oszkár László és Gulyás Lenke Kata-
lin 2015. 05. 22-én házasságot kötött�

Sok boldogságot!
* * *

SZÜLETÉS:

ZÁKÁNY ÁDÁM – született 2015. 05. 
15-én, édesanya: Sánta Csilla, édesapa: 
Zákány Zalán.

GABNAI ABIGÉL GABRIELLA – született 
2015. 05. 16-án, édesanya: Németh 
Ildikó Marianna, édesapa: Gabnai Rudolf 
Csaba.

Jó egészséget!

Az eddig elmaradt szemétdíj tartozások rendezésérôl
Alulírott Dr. Posgay Kázmér ügy-
véd a Csongrád megyei Település-
tisztasági Nonprofit Kft képvise-
letében tájékoztatom Önöket, 
hogy Dr. Nagy Emese ügyvédnô 
által megkezdett, az „elmaradt 
hulladékszállítási díjak” beszedé-
sével kapcsolatos személyes ügy-
félfogadást én folytatom. 

A következô idôpont: 2015. jú-
nius 11. napjának 17.00 órája, 
mely ügyfélfogadást Algyô Kastély-
kert u. 49. (Szolgáltatóház) szám 
alatt tartjuk. 

Kérjük, aki részletfizetési ked-
vezményben részesült, a követ-

kezô részletet ekkor fizesse be! 
Illetve: akinek 2014. december 
31. napjáig hátraléka van, 
az adott napon azt rendezni 
tudja. Ez alkalommal a korábban 
nyújtott kedvezmények igénybe 
vehetôk. 

Felhívom a Tisztelt Lakosság 
szíves figyelmét hogy mindezen 
díjbefizetések a 2014. december 
31. napjáig lejárt tartozásokra vo-
natkozik, aki a 2015. I. negyed-
évre kapott csekket, azt azon ren-
dezze, az ügyfélfogadáson nincs 
lehetôség a 2015. évi díjak befize-
tésére.

Találkoztunk 55 év után is
Esôs reggelre ébredtünk 2015. 

május 16-án szombaton. Bíztunk 
benne, hogy szép napos idô lesz, 
ami teljesült. 

Sajnos már többen nem lehettek 
közöttünk, így az elôzô napokban 
a temetôben kezdôdött a megemlé-
kezés és minden elhunyt sírját fel-
kerestük egy-egy szál virággal. (Kiss 
Mihály tanárunkat és volt osztály-
társainkat Terhes Lászlót II, Sötét Ve-
ronkát, Nyári Katit, Miklós Lacit, Beke 
(Nagy) Sándort, Kiss Ferencet, Farkas 
Juliannát, Süli Lacit,, Süli Marikát, 
Pataki Andrást, Dr. Szilné Dr. Hegedûs 
Marikát, Kiss Balázst. Sajnos az aláb-
bi személyekrôl – Láng István osztály-
fônökrôl, Uhercsák Jánosról, Hajdú 
Marikáról – nem tudtunk informá-
ciót szerezni. Délelôtt az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolát tekin-
tettük meg, majd a korszerûen ki-
alakított tájházat, valamint a szépen 
parkosított temetôben Fehér Emma 
sírjára is vittünk egy szál virágot.

Az 55 éves általános iskolai ta-
lálkozó végcélja a Levendula Hotel 

volt, ahol közös ebéden vettünk 
részt. Mindenki megelégedésére 
gyönyörû tálalással finom falatokat 
fogyaszthattunk.

Nagy örömmel láttuk vendégül 
a 80 éves Palágyi Istvánné osztály-
fônökünket, és 82 éves dr. Berecz-
ki Tiborné Erzsike nénit. A többi 
tanárunk, sajnos, nem tudott el-
jönni. Az osztályfônökünket egy 
csodálatos tortával köszöntöttük, 
amelyet Vámos Zolikának köszön-
hetünk, mivel édesanyja is osztály-
társunk, és részt vett e jeles napon.

Borbély János házi pálinkáját kós-
tolhattuk meg, majd ebéd után dr. 
Piri József vörösborával koccintot-
tunk. Köszönet érte. A szervezô-
munkát, az odafigyelést köszönjük 
Karsainé Manyikának. Reméljük, 
hogy lesz még rá lehetôségünk, 
hogy TALÁLKOZZUNK!

Rendkívül jól éreztük magun-
kat, sok emléket felidéztünk.

Az osztály nevében mindenki-
nek jó egészséget kívánok: 

Papné Hegyi Erzsi

Az EZERJÓFÛ Egészségvédô 

Egyesület alapfokú tanfolyamot 

indít Gyógynövényismeret cím-

mel�

A tanfolyamot elsôsorban olya-

noknak ajánljuk, akik nagyobb 

felelôsséggel szeretnék gondozni 

saját maguk és családjuk egész-

ségét� 

A tanfolyam részt vevôi elsajátítják 

a gyógynövényekkel kapcsolatos 

alapvetô ismereteket, úgymint: 

természetes élôhely, feldolgozás 

(gyûjtés, szárítás, stb.), gyógy-

hatás, felhasználás�

A gyógynövényeket a fôhatásuk 

(elsôdleges gyógyhatásuk) sze-

rinti csoportosításban mutatjuk be 

diaképek segítségével. Amennyi-

ben lehetséges, a friss növényt is 

kézbe lehet venni, megfigyelni 

jellegzetességeit, megszagolni, 

megízlelni a belôle készült teát, 

megnézni szárított, aprított válto-

zatban� Az egyesületünk által lét-

rehozott és gondozott gyógynö-

vénykertekben jelenleg 110 féle 

gyógynövény látható.

A 8x2 óra elméleti foglalkozást 2 

óra gyógynövénykerti gyakorlat, és 

gyógynövénytúra teszi teljessé.

Tanfolyamunkon sok gyakorlati 

tanáccsal segítjük a résztvevôket, 

amelyek segítségével könnyebben 

el tudnak igazodni a gyógynövé-

nyek csodálatos világában.

Egyesületünk 00865-2012 szá-

mon regisztrált felnôttképzési in-

tézmény�

A tanfolyam tervezett kezdési idô-

pontja: 2015. június 15. 
Érdeklôdni lehet: Berek Ágotánál, 

telefonszáma: 30/6053978, email 

címe: ezerjofu2011@gmail.com
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Üléseztek a képviselôk: leltár voksok és arányok alapján
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete május 21-i 
nyílt ülésén közel harminc témával foglalkozott. A képviselôk mun-
káját Molnár Áron polgármester irányította.

A szavazati arányok alapján is 
elkészíthetjük a képviselô-testüle-
ti ülésen tárgyalt témák leltárát.

9 IGEN szavazattal fogadta el 
a testület az Algyôi Egyesített Szo-
ciális Intézmény éves beszámoló-
ját, az Algyô Park Kft. és az AKTV 
Kft. 2014. évi egyszerûsített éves 
beszámolóját. 

Módosították Algyô Nagyközség 
Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatát, illetve Algyô Nagy-
község Képviselô-testületének 
az önkormányzat és szervei szer-
vezeti és mûködési szabályzatát.

Abban is egyetértettek képvise-
lôk, hogy a Gyevitur Kft. – Bor-
bála Fürdô gyógyászati részlegébe 
légkondicionáló berendezéseket 
vásároljanak, majd azt be is épít-
tessék. Az is „teljes körös zöld jel-
zést” kapott, hogy 8 nádtetôs, esz-
tétikus és praktikus napernyôt 
vásároljanak a fürdô területére.

A rendôrség támogatását szük-
ségesnek tartja a képviselô-testü-
let: 9 igennel plusz pénzügyi se-
gítséget kapnak a rend ôrei 
a közbiztonsági alapból arra, hogy 
hétvégeken, illetve nyáron foko-
zott járôrözést tartsanak a telepü-
lésen.

Így vették tudomásul a képvise-
lôk a Sportcsarnok, illetve a könyv-
tár mögötti tornaterem kihasznált-
ságára vonatkozó tájékoztatást is.

A belterületi utcák 2015-ben 
esedékes aszfaltozására közbe-
szerzési eljárást kell lefolytatni, 
mert a tervek végrehajtásához 
szükséges pénzkeret elérte ezt 
az értékhatárt. A képviselô-testület 
több céget javasolt meghívni az el-
járásra, ami körülbelül egy hó-
napot vesz igénybe. Ezt követôen 
kezdôdhet el a munka.

A Bartók Béla utca rendezésé-
re és a járda felújítására vonat-
kozó tervezési díjat ugyancsak 
megszavazta a képviselô-testület. 
Hangsúlyozva, hogy a korábbi ter-
veket (amelyek megszüntették 
volna a házak elôtti parkolási le-
hetôséget) dolgozzák át úgy, hogy 
a parkolási lehetôség megmarad-
jon.

Elfogadta a képviselôi csapat 
a Balesetveszélyes közlekedési 
csomópontok felülvizsgálata, 
megoldási lehetôségek vizsgálata, 
tervezése címû tájékoztatót is.

A kül- és belterületi csapadékvíz 
elvezetô rendszer karbantartása 
már nem halogatható. A külterü-
leti csatornák tisztítását az ATIVI-
ZIG elkezdte. A belterületi csa-
padékvíz elvezetô árkok körüli 
munkát az önkormányzatnak kell 
elvégeztetnie. Az ajánlatok beké-
rése után nyáron kezdôdik a falun 
belüli csapadékvíz elvezetô árkok 
tisztítása.

Az óvodai konyha felújítására 
benyújtott tervet 9 igennel támo-
gatta a testület. Az 50%-os támo-
gatottságú pályázat sikere lehetô-
vé tenné a nyílászáró cseréjét, 
az edények, a konyhai bútorok 
beszerzését.

Algyô pályázzon a „Polgárôr 
település” címre! – határoztak 9 
igennel. A cím elnyerése mellett 
100 ezer forintos támogatás is el-
nyerhetô az Algyôi Faluvédô Pol-
gárôrség Egyesület által. A kép-
viselô-testület az együttmûködési 
megállapodást és a szükséges bûn-
megelôzési koncepció módosítást 
elfogadta.

A közoktatási és köznevelési 
kérdések folyamatosan a képvise-
lôk asztalára kerülnek. E körben 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola mûködtetôi feladatainak 
ellátását tárgyalta a képviselô-tes-
tület és kimondta: továbbra is vál-
lalja az iskola mûködtetését (épü-
let karbantartási, takarítási 
feladatok, felújítási munka, stb.), 
míg a szakmai irányítást továbbra 
is a KLIK látja el.

A Szivárvány Óvoda 2015/2016. 
nevelési évre tervezett csoportok 
számát és létszámát vizsgálva meg-
állapította az algyôi képviselô-tes-
tület: továbbra is 8 csoportra lesz 
szükség, az ovisokat összesen 31 
munkavállaló látja el.

A haditechnikai eszközök hasz-
nosítására vonatkozó ajánlatokat 
„leltározva” megállapították 
a képviselôk: több megkeresés ér-

kezett az önkormányzat tulajdo-
nában lévô eszközök megvételére. 
A képviselô-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy további 
ajánlatokat kérjen be az eszközök 
eladására.

8 IGEN, 1 nem szavazattal 
a Borbála Gyógyfürdô új termál-
vizes kútjának kútvizsgálati elôké-
születeit és járulékos költségigé-
nyét elfogadták a képviselôk. 

A plébánia jogi helyzetének 
rendezését célzó elôterjesztés is 8 
igen 1 nem voksot kapott. A hát-
térrôl tudni kell, hogy a Szent 
Anna Plébánia kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy vissza 
szeretné szerezni a plébánia épü-
letének tulajdonjogát. A képvise-
lôk abban maradtak, hogy errôl 
az illetékesektôl (a Püspökségtôl, 
a Szent Anna Plébániától és az al-
gyôi egyháztanácstól) írásbeli vé-
leményt kérnek.

A Szeged és Algyô közötti busz-
menetrend módosítását, a két-
irányú közlekedés visszaállítását 
óhajtják az algyôiek – derült ki 
több lakossági fórumon is. Hosz-
szas tárgyalás eredményeként le-
hetôség nyílt arra, hogy a Sze-
ged-Algyô vonalon visszaállítsák 
a busz kétirányú közlekedését 
– vette tudomásul 8 igen 1 nem 
szavazattal a képviselô-testület. 
Ez a változás szükségessé tette 
a menetrend módosítását. Ennek 
kialakításakor a DAKK Zrt. figye-
lembe vette az utasoknak az in-
dulási idôpontokkal kapcsolatos 
kérését.

7 IGEN, 1 tartózkodás, 1 nem 
szavazati aránnyal fogadták el 
a képviselôk a Gyevitur Kft. 2014. 
évi mérleg beszámolóját.

7 igen, 2 nem lett a Levendula 
Hotel marketingjének a fogad-
tatása.

A polgármester 2015. évre vo-
natkozó szabadságának kiadásáról 
– jogszabályi kötelezettség miatt 
– a képviselô-testület döntött 7 
igen 2 tartózkodás mellett.

5 IGEN 2 nem, 2 tartózkodás 
övezte az AKTV Kft. könyvvizsgá-
lói feladat ellátására kidolgozott 
elképzelést. Mindenki a Bölcs 
Kft.-t javasolta, azonban az 1 éves 
idôtartamot 5 képviselô felvetette, 
a többiek azonban az eredetileg 

javasolt 3 év idôtartamot szerették 
volna érvényesíteni.

5 igen, 3 tartózkodás, 1 nem lett 
a voksolás eredménye, mikor 
a Gyeviép Nkft. könyvvizsgálói 
feladat ellátását taglaló elképzelés 
került terítékre. A. H.

Kíváncsiak az algyôiek  
a képviselô-testület munkájára
A nyitottság és átláthatóság je-
gyében hozta létre Algyô Nagy-
község Önkormányzat hivata-
los YouTube csatornáját: https://
www.youtube.com/channel/
UCep9j80CDtefRxkpd8E8biw

Népszerû lett, szinte „helyi 
televízióvá” vált az algyôi vide-
ókat összegyûjtô csatorna. Pél-
dául a legutóbbi, 2015. májusi 
ülésen készült videofelvétel elsô 
részét 162, második részét 111 
érdeklôdô nézte meg a hónap 
utolsó elôtti napjának 19 órá-
jáig. A februári képviselô-tes-
tületi ülésen kialakult vitáról 
474, a képviselôk januári ülé-
sérôl 458 algyôinek lett köz-
vetlen élménye és véleménye.

Kíváncsiak az algyôiek az ön-
kormányzati ülésen kívüli ese-
ményekre is. Például az iskolai 
versünnep videója mellett 
a megtekintések száma: 351, 
az iskolai bál nyitótáncát 358-an 
nézték meg.

Ismét algyôi jegyzôként  
dolgozik Dr. Varga Ildikó

Algyô Nagyközség jegyzôje, Dr. 
Varga Ildikó második gyermeke 
születésével sok hónapra távo-
zott a polgármesteri hivatalból, 
hogy anyai teendôinek hódol-
hasson. Szépen felcseperedett 
második gyermeke is, ezért Dr. 
Varga Ildikó visszatért a munka 
mezejére. 2015. májusától 
ismét Dr. Varga Ildikó látja el 
az Algyô Nagyközség Önkor-
mányzata és a Polgármesteri 
Hivatal mûködéséhez kapcso-
lódó jegyzôi feladatokat – sokak 
örömére. 
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Madarak és Fák Napja az Algyôi Szivárvány Óvodában
„Évente egy nap szenteltessék a ma-
darak és fák védelmében” – javasolta 
Hermann Ottó.

A világ elsô Madarak és Fák 
Napja rendezvényt a párizsi euró-
pai madárvédelmi egyezmény 
alapján Chernel István, a híres or-
nitológus szervezte meg Magyar-
országon 1902-ben.

Az ünnep hivatalossá Hermann 
Ottó közremûködésével vált 1906-
ban, amikor a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter rendeletben írta elô 
a Madarak és Fák Napja megszer-
vezését minden iskola számára.

1996 óta kormányrendelet alap-
ján a Madarak és Fák Napját május 
10-én ünnepli az ország.

A környezettudatos nevelési 
szemléletet erôsítve nemcsak ezen 
az egy napon gondolunk a mada-
rakra és a bennünket körülvevô 
fákra és növényekre, hiszen egész 
évben folyamatosan szépítjük, gon-
dozzuk környezetünket. Folyama-
tosan gondoskodunk a kertünkbe 
látogató madarakról. Példát mu-
tatva a gyerekeknek arra törek-
szünk, hogy a madarak és a fák 
tisztelete és szeretete a minden-
napjaikban megjelenjen, a környe-
zetük megóvása belülrôl fakadó 
természetes igény legyen. Hiszen 

gyermekeink szebb jövôje a mi ke-
zünkben van.

Zöld Óvoda és Madárbarát 
Óvodaként fontosnak tartottuk, 
hogy a több éves hagyományunkat 
követve idén is megemlékezzünk 
a Madarak és Fák napjáról. Ezen 
alkalomból szervezett változatos 
tevékenységeken vehetett részt 
az egész óvoda apraja-nagyja.

Prezentáció keretében ismer-
kedhettek meg, illetve elevenít-
hették fel ismereteiket az „Év Fá-
járól”: A kocsányos tölgyrôl és 
az „Év Madaráról”: a Búbos ban-
káról.

A komplexen tervezett progra-
mok során kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt sok érdekességet kínál-
tunk fel. A tevékenységek között 
volt madárhang felismerés, fészek-
keresô mozgásos játék, színezôk, 
kirakók, találós kérdések. Csopor-
tok által kiválasztott fa örökbefo-
gadása az óvoda udvarán.

A nap lezárásaként Fésûs Éva: 
A büszke tölgyfa meséjét hallgatták 
meg a gyerekek.

Reméljük, hogy a gyermekek 
sok élménnyel tértek haza!

Görög Annamária,  
Sinkovics Judit és Szûcs Eszter

óvodapedagógusok

A férõhely alakulása az AESZI Bóbita bölcsõdében
A 2015–2016 nevelési évre 36 böl-
csis férôhelyre 42 gyermek jelent-
kezett. Az algyôi Bóbita bölcsôde 
elsô körben azokat a gyermekeket 
részesíti elônyben, akiknek mind-
két szülôje dolgozik és errôl mun-
káltatói igazolást is hoznak a böl-
csôde kezdése elôtt két héttel. 
Elônyt élveznek az algyôi lakcím-
mel rendelkezô családok.

A 2016–2017 nevelési évre elô-
jelentkezettek száma 29 gyermek. 
A szabad helyek száma: 7. 

Felhívjuk a kedves szülôk figyel-
mét, amennyiben gyermekük 2014. 
évben született és szeretnének böl-
csôdét igényelni, mihamarabb je-
lentkezzenek! Az elôjelentkezés 
még nem jelent iratkozást csak hely 
biztosítást. Elôjelentkezni lehet te-
lefonon a 62/517-368, vagy szemé-
lyesen munkanapokon 9–15 óra 
között a bölcsôde irodájában.

Nyári takarítási szünet a bölcsôdé-
ben:2015. augusztus 17–28. Nyitás: 
2015. augusztus 31. reggel hat óra.

Nyílt nap a Bóbita Bölcsôdében
A Bóbita bölcsôde a szokásos évi 
nyílt napját 2015. április 24-én 
tartotta.

A bölcsôde a nevelési intézmények 
közül az elsô fontos állomás. A böl-
csôde és a család kapcsolata az elsô 
találkozáskor kezdôdik, fontos sze-
repe van az elsô benyomásnak. 

Az intézmény immár 7. alkalom-
mal szervezi meg nyílt napját. 

A leendô bölcsôdés gyermekeket 
és szüleiket, vetítéssel, játékkal és 
kóstolóval várták az intézmény dol-
gozói. Az idô nagyon kegyes volt 
hozzánk, így a vendégek kipróbál-
hatták az udvari játékokat is.

A rendezvényen azok a szülôk és 
gyermekeik vettek részt, aki az el-
múlt évben elôjelentkeztek a böl-
csôde következô nevelési évére.
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Csongrád Megyei Bicinium Éneklési Verseny
A Pro Musica Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola által szervezett Csongrád 
Megyei Bicinium Éneklési Verse-
nyen az algyôi általános iskola két 
tanulója vett részt 2015. február 
20-án. A biciniumokat ketten 
éneklik két szólamban. Németh 
Réka 5.b és Molnár Judit 6.b osztá-
lyos tanulók vállalkoztak erre 
a nem mindennapi feladatra, fel-
készítô tanáruk Papp Leonóra volt. 
Versenyzôink a Kodály Zoltán által 
írt Kis kece lányom… kezdetû köte-
lezô bicinium mellé a szerzô Félre 
tôlem, búbánat címû mûvét válasz-
tották. Szereplésükért bronz mi-
nôsítést kaptak. 

Elhoztuk a „Forráskút Kupát” matematikából
Elsô helyezést ért el az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 
csapata a „Forráskút Kupa” 
– kistérségi matematika verse-
nyen. Az Algyôi Fehér Ignác Ál-
talános Iskola 5–8. osztályos 
tanulói 2015. március 25-én 
Forráskúton részt vettek a „For-
ráskút Kupa” kistérségi mate-
matika versenyen. A megméret-
tetésen tanulóink közül Kucsera 
Edina 8. osztályos tanuló I. he-
lyezést, Németh Réka 5.b II. he-

lyezést, Pál Krisztián 7.b és Sza-
lontai Botond 7.a III. helyezést, 
Kertész Tekla 6.b és Varga Enikô 
6.a V. helyezést és Kiss Virág 
Napsugár 5.a X. helyezést ért el; 
felkészítô tanáraik: Almásiné Csá-
szár Piroska, Huszkáné Németh 
Csilla, Malustyik Mihályné és 
Zsoltné Kender Tünde. A csapat-
bajnokságon az összesített ered-
mények alapján iskolánk csapa-
ta I. helyen végzett és elnyerte 
a „Forráskút Kupát”. 

Ökoiskola Roadshow  
az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában

Május 8-án az Oktatáskutató és 
Fejlesztô Intézet Ökoiskola Roads-
how-ja az Algyôi Fehér Ignác Ál-
talános Iskolában izgalmas prog-
ramokkal folytatódott. 

Iskolánk, a Dél-alföldi Ökoisko-
lák koordinátoraként nemcsak 
a három megyében található öko-
iskolákat, hanem a többi iskolát is 
meghívta rendezvényére, hogy 
a pedagógusok és a diákok bepil-
lantást nyerhessenek egy, már örö-
kös ökoiskola címmel is rendel-
kezô intézmény mindennapjaiba. 

Rendezvényünkön Halácsy Ágnes, 
az OFI munkatársa mutatta be 
az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet 
SH4/5 kódszámú Zöld Óvoda-, 
Ökoiskola programok kiszélesítése 
címû programját. Ezt követôen Iván 
Zsuzsanna intézményvezetônk mu-
tatta be iskolánkat a pedagógusok-
nak, miközben a diákok a Madarak 
és Fák Napja programunk részeként 
megrendezett komplex természet-
ismereti vetélkedôn elméleti és já-
tékos feladatokon mérhették össze 
tudásukat. A programban szerepelt 
még az év élôlényeinek megisme-
rése Kosznai Norbert vezetésével, 
a Herman Ottó Vándortanösvény 
bemutatása Illés Gábor közremûkö-
désével, a CSEMETE Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület erdei 
iskolai táborozásokról, természet-

járásról Tóth Gábor tájékoztatta 
a résztvevôket, a komposztálás le-
hetôségeit Puczkó Éva mutatta meg. 

Energia Parkunkat – a nap/szél 
hibrid bemutató rendszert és 
a gyümölcsaszalót – Kéri Dominik 
4.a és Farkas Dávid 4.b osztályos 
tanulónk mutatta be. Büszkék va-
gyunk rájuk, mert szakszerû ma-
gyarázatukat sokan megdicsérték. 
Ötletadásként egy modulos szava-
zógépes kvízt is kipróbálhattak 
a pedagógus kollegák Balázs Anna 
és Turi Alíz 7.a osztályos tanulók 
és Koczka Ágnes segítségével. Az al-
gyôi Ezerjófû Egyesület tagjai: 
Berek Ágota, Kövér Imréné és Klug 
Mátyásné fûszer- és gyógynövény 
bemutatót tartottak. A program 
ideje alatt Bojtos Ferenc, a Cseme-
te Természet- és Környezetvédel-
mi Egyesület, mint Dél-alföldi 
Regionális Zöld Óvoda és Ökois-
kola Forrásközpont irodavezetôje 
az Ökoiskola cím pályázattal kap-
csolatban tartott mentorálást. 
Az Ökoiskola Roadshow megvaló-
sításában, környezeti nevelésünk-
ben partnereink: a CSEMETE 
Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület, a Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesület, a Szegedi In-
teraktív Természetismereti Tudás-
tár és az Ezerjófû Algyôi Egészség-
védô Kör Közhasznú Egyesület.

Apróhirdetés
NOKIAN 175/65 R14 méretû 4. db. autó-
gumi újszerû állapotban (1 szezont futott) 
Algyôn eladó! Irányár: 10 500 Ft/db. 
Érd�: 0630/ 452-7774, dr� Györgyné

*

BILIÁRDASZTAL, 2,10X1,20 m-es Al-
gyôn eladó!

Irányár: 35 000 Ft�
Érd�: 0630/ 452-7774, dr� Györgyné

*

KÖNYVEK , kb� 250 db�(fôleg szépirodal-
mi) Algyôn eladók!
Irányár: 70 Ft/db�
Érd�: 0630/ 452-7774, dr� Györgyné

ELÔJEGYZÉS CSIRKÉRE!
Fehér húshibrid, kb� 2,40 kg/db� 450 Ft/kg�

Érkezik június 10-én, 8:00 óra.

Vörös és babos húshibrid kb� 2 kg/db� 610 Ft/kg�
Vörös és kopasznyakú kettôs hasznosítású 750 Ft/kg.

Vörös tojó jérce 880Ft/kg.
Érkezik június 25-én, 8:30 óra.

Érdeklôdni: Berek u. 22., telefon: 0662/267-093.



6 2 0 1 5 .  m á j u s  •  H í r m o n d óA t l é t i k a

Algyôi aranyak Zalaegerszegrôl
A WAKF szervezet Nyílt Harcmû-
vészeti Világbajnokságát Május 
1-tôl 3-ig rendezték meg Zalaeger-
szegen, ahol az Algyôi Sportkör 
versenyzôje és vezetôedzôje, Zsar-
kó Dániel Péter is részt vett. Péter-
nek a kick–light és a light-contact 
szabályrendszer, -76 kg-os kategó-
riájában sikerült aranyérmet sze-
reznie. 

Algyõi gyõzelem Bábolnán
Díjugratás, Bábolna Országos Mi-
nôsítô – 2015. május 13–17. A bá-
bolnai ötnapos, népes mezônyt 
felvonultató országos minôsítôn 
vett részt az algyôi lovasunk – Zaj-
zon András.

A szombati 140 cm-re kiírt A/3* 
kétfázisos versenyszámban Zajzon 
Andrásnak Conrad nyergében si-
került a IV. helyet megszereznie 
- hibátlan lovaglással 31 indulóból.

Vasárnap délután a 145 cm-re 
kiírt A/3** Májusi Bábolnai Nagy-
díj egyszeri összevetésû elbírálás-
sal zajlott. A 25 indulóból az össze-
vetésre csak 5 lovas jutott tovább 
hibátlan lovaglással, köztük Zajzon 
András Conraddal (Algyôi Sport-
kör), aki a leggyorsabban, hiba-
pont nélkül teljesítetve megnyer-
te a Nagydíjat!

A pálya nehézségét igazolva 
a lovasok közül mindösszesen ket-
ten teljesítették mindkét pályáját 
hibátlanul. A végsô eredménylista 
(a zsoké, a versenyzô ló, az alap-

pálya, az összevetés alapján): Zaj-
zon András – Conrad: 0hp, 
0hp/37,63mp; Marton András – PM 
Casino: 0hp, 0hp/38,77mp; Krucsó 
Szabolcs – Chacco Boy: 0hp, 
4hp/35,91mp.

Még több kép, videó: facebook.
com/AlgyoLovarda

Fotók: Turdéli Andrea

Algyôi érmek a Nemzetek Kupájáról
A XIII. ITF Taekwon-do Nemzetek 
Kupáját május 16-án rendezték meg 
Hatvanban. A versenyre, 5 ország 
több mint 200 sportolója érkezett. 
Az összes jelentôs hazai klubon kívül, 
szlovák, szlovén, román, valamint 
cseh versenyzôk is képviselték hazá-
juk színeit. A harcmûvészek küzde-
lem és formagyakorlat kategóriákban 
mérhették össze tudásukat. Az Algyôi 
Sportkör ITF Taekwon-do szakosz-
tálya 3 fôvel képviseltette magát: 
Bozsák Botond, Kiss Levente és Kovács 

Angelika személyében. A magas szín-
vonalú mezônyben, 1 arany 2 ezüst 
és 1 bronzérmet sikerült az algyôi 
sportolóknak szerezniük. Eredmé-
nyek: 1. hely Angelika Kovács – ser-
dülô lány formagyakorlat (9–7. gup). 
2. hely Kiss Levente –a gyermek fiú 
formagyakorlat (6–4. gup). Kiss Le-
vente – gyermek fiú küzdelem – 30 
kg 3. hely Kovács Angelika – serdülô 
lány küzdelem +45 kg. 

A versenyzôket felkészítette:  
Zsarkó Dániel Péter IV. Dan.
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Mezei futóbajnokság eredményei
A Csongrád megyei Mezei Futó-
bajnokságon a III. korcsoportban 
iskolánk fiú csapata: Major Szabolcs 
5.a, Szilágyi Benjamin és Koza Zsolt 
6.a, Major Ernô és Szekeres Márton 
7.a osztályos III. helyezést ért; fel-
készítô tanáraik: Retkes Zsolt és 
Ficsór Barnabás. 

II. korcsoportban Kiss Virág Vik-
tória 5.b osztályos tanuló III. he-
lyezést ért, mellyel bejutott az or-
szágos döntôbe. Az Országos 
Mezei Futóbajnokságon 39. he-
lyezést ért el, felkészítô tanára Fi-
csór Barnabás.

Csapatelsôség a Szeged városi, körzeti összetett 
atlétika bajnokságon

A Szeged városi, körzeti összetett 
atlétika bajnokságon az I. kor-
csoportos lányok III. helyezést 
értek el, a csapat tagjai: Herczeg 
Lara, Juhász Emese, Farkas Maja és 
Pap Henrietta 2.a, Németh Sarolta 
2.b és Füzesy Vanda 3.a osztályos 
tanuló. 

Az I. korcsoportos fiúk II. he-
lyezettek lettek, a csapat tagjai: 
Canjavec Tamás 1.a, Janecskó Alex, 
Pácza Dániel Nagypál Szebasztián és 
2.a, Szôke Dominik, Dudás Zsombor 
és Kiss Levente 2.b osztályos tanuló. 

A fiúknál egyéniben Szôke Do-
minik 2.b osztályos tanuló II. he-
lyezést ért el. 

A felkészítô tanáruk: Varga Ágnes. 
A II. korcsoportban I. helyezést 

értek el a lányok és a fiúk is, a lány-
csapat tagjai: Sulyok Rebeka 3.a, 
Karasz Luca, Süli Eliza és Üveges 
Gabriella 4.a, Csiszér Réka és Ma-
zurák Ivett 4.b és Kiss Virág Viktória 
5.b osztályos tanulók. 

A fiúcsapat tagjai: Forgó Dá-
niel, Németh Bercel és Szénási 
Kristóf 3.a, Salamon Milán 4.a, 
Bacsa Bálint és Üveges Gergô 4.b 

és Bogdán Bence 5.a osztályos 
tanuló.

a lányoknál egyéniben I. helye-
zett lett Süli Eliza 4.a osztályos 
tanuló.

A felkészítô tanáruk Varga Ágnes. 
A III. korcsoportban IV. helye-

zést értek el a lányok és a fiúk is. 
A lánycsapat tagjai: Nagy Olga és 
Szekeres Rebeka 5.b, Lantos Szabina 
és Péter Fanni 6.a, Bura Alexandra 
6.b, Balázs Anna 7.a és Kecskeméti 
Réka 7.b osztályos tanuló. A fiú-
csapat tagjai: Major Szabolcs 5.a, 
Szilágyi Benjamin, Gábor Levente és 
Koza Zsolt 6.a, Major Ernô és Sze-
keres Márton 7.a osztályos tanuló. 
A felkészítô tanáraik: Retkes Zsolt 
és Ficsór Barnabás. 

A IV. korcsoportban I. helyezést 
értek el a fiúk, a csapat tagjai: Pap 
Dániel, Kollár Martin és Szalontai 
Botond 7.a, Gyömbér Mihály 7.b, 
Nemcsok Balázs és Rózsa Alex 8. 
osztályos tanuló. Egyéniben I. he-
lyezett lett Rózsa Alex és III. lett 
Nemcsok Balázs 8. osztályos tanuló. 
A felkészítô tanárok: Retkes Zsolt 
és Ficsór Barnabás.

Iskolai egyéni atlétika verseny
Az iskolai atlétika versenyen két 
korcsoportban egyénileg verse-
nyeztek diákjaink, akik közül ösz-
szesítésben a legjobb eredménye-
ket elérô diákok képviselték 
iskolánkat a városi és a megyei 
atlétikai bajnokságon. 

Az I. korcsoportban kislabda-
hajításban a lányoknál I. lett Fü-
zesy Vanda 3.a (27 m), II. Farkas 
Maja 2.a (21 m), III. Juhász Emese 
2.a (18 m), a fiúknál I. lett Szôke 
Dominik 2.b (32 m), II. Dudás Zsom-
bor 2.b (29 m), III. Janecskó Alex 
2.a (27 m).

40 m-es futásban a lányoknál I. 
lett Herczeg Lara 2.a (6,88), II. 
Németh Sarolta 2.b (7,15), III. Pap 
Henrietta (7,33), a fiúknál I. lett 
Janecskó Alex 2.a (6,82), II. Pácza 
Dániel 2.a (6,84), III. Nagypál Sze-
basztián 2.a (7,03). 

A II. korcsoportban kislabda-
hajításban a lányoknál I. lett Süli 
Eliza 4.a (33 m), II. Sulyok Rebeka 
3.a (32,40 m), III. Karasz Luca 4.a 
(31 m), a fiúknál I. lett Üveges 
Gergô 4.b (40,50 m), II. Bacsa Bá-
lint 4.b (39 m), III. Németh Bercel 
3.a (37 m).

60 m-es futásban a lányoknál I. 
lett Süli Eliza 4.a (9,44), II. Sulyok 
Rebeka 3.a (10,27), III. Üveges Gab-
riella 4.a (10,48), a fiúknál I. lett 
Bogdán Bence 5.a (9,44), II. Németh 
Bercel 3.a (9,96), III. Forgó Dániel 
3.a (10,06).

Távolugrásban a lányoknál I. 
lett Süli Eliza 4.a (3,75 m), II. Csi-

szér Réka 4.b (3,50 m), III. Üveges 
Gabriella 4.a (3,40 m), a fiúknál I. 
lett Lovász Tamás 4.a (4 m), II. 
Bogdán Bence 5.a (3,90 m), III. 
Németh Bercel 3.a (3,70 m). 

Az összesített eredmények alap-
ján az I. korcsoportban a lányok-
nál I. helyen végzett Herczeg Lara 
2.a (187 ponttal), II. Füzesy Vanda 
3.a (177 ponttal), III. Németh Sa-
rolta 2.b (163 ponttal), IV. Pap 
Henrietta 2.a (160 ponttal), V. Ju-
hász Emese 2.a (155 ponttal) és VI. 
Farkas Maja 2.a (135 ponttal), a fi-
úknál I. helyen végzett Janecskó 
Alex 2.a (210 ponttal), II. Szôke 
Dominik 2.b (202 ponttal), III. 
Pácza Dániel 2.a (185 ponttal), IV. 
Dudás Zsombor 2.b (169 ponttal), 
V. Canjavec Tamás 1.a és Nagypál 
Szebasztián 2.a (162 ponttal). A II. 
korcsoportban a lányoknál I. he-
lyen végzett Süli Eliza 4.a (371 
ponttal), II. Sulyok Rebeka 3.a (317 
ponttal), III. Karasz Luca 4.a (285 
ponttal), IV. Üveges Gabriella 4.a 
(273 ponttal), V. Csiszér Réka 4.b 
(259 ponttal), VI. Mazurák Ivett 4.b 
(252 ponttal), a fiúknál I. helyen 
végzett Bogdán Bence 5.a (322 
ponttal), II. Németh Bercel 3.a (298 
ponttal), III. Bacsa Bálint 4.b (260 
ponttal), IV. Üveges Gergô 4.b (254 
ponttal), V. Forgó Dániel 3.a (252 
ponttal), VI. Szénási Kristóf 3.a (234 
ponttal), felkészítô tanáraik Varga 
Ágnes, Torma Tiborné, Szabóné Kál-
mán Mária, Retkes Zsolt. 

Varga Ágnes testnevelô

HÓVIRÁG
V I R Á G Ü Z L E T

Ballagási Kuponakciója!
HA BALLAGÁSI CSOKRÁT NÁLUNK RENDELI, 
•  2000–3000 Ft közötti vásárlás esetén ajándékba 

adjuk a ballagószalagot.
•  3000–5000 Ft közötti vásárlás esetén  

500 Ft értékû kupont adunk ajándékba.
•  5000 Ft feletti vásárlás esetén  

1000 Ft értékû kupont adunk ajándékba.

A kuponok beváltási ideje:  
2015. 2015. 07.01. – 07.31-ig!

Beváltható újonnan nyílt üzletünkben,  
a Pipacs Virágszigetben!

Algyõi Coop Üzletház, Sport utca 1.
Tel.: 20/501 41 00
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Pillanatképek a II. Algyôi Pofonpartiról
(Folytatás az 1. oldalról

A második alkalommal megren-
dezett Algyôi Pofonparti a falunap 
kitüntetett rendezvénye lett: a 98 
versenyzô között a sok helyi érde-
keltségû bokszolónak is köszön-
hetôen, óriási számú érdeklôdô 
jelent meg a ring körül. Buzdítá-
suk, szurkolásuk mellett igazi 
„boksz hangulat” alakult ki a Falu-
házban. 

A legkisebbek közül a 8 évesen 
kötelek közé lépô Belovai Fanni 
(24 kg) és Kocsis Dániel (31 kg) 
mutatta meg szüleinek, edzôjének, 
osztálytársainak a bátorságát és 
rátermettségét az ökölvívásra. 

Csehó Zsanett (75 kg) korábbi 
riválisával, Kozma Beátával vívott 
igazi, harcos és közönségszórakoz-

tató mérkôzést, melynek végén 
szoros, 2–1-es pontozással a hala-
si versenyzô kezét emelték a ma-
gasba. 

Hatalmas ütésekkel és nyíltsisa-
kos küzdelemmel tarkított mérkô-
zés alakult ki a házi bajnokságunk-
ból, ahol Farkas Ádám és Pongrácz 
Zsolt (75 kg) feszült egymásnak 
a tétként feldobott láda sörért… 
Félre is tették a barátságot a szo-
rítón belül, melynek eredménye-
ként Zsolti 1 láda sörrel fogja meg-
örvendeztetni csapatunkat. 
Köszönjük elôre is Zsolti! 

Külön köszönet a Faluház szer-
vezôinek, valamint szakosztályunk 
tagjainak, akik önzetlen segítsé-
gükkel gördülékennyé tették 
a verseny lebonyolítását. 

Oltványi Dávid edzô

A Madarak és Fák Napja 
A verseny területi fordulói

A Pro Vértes Alapítvány idén is 
megrendezte a Madarak és Fák 
Napja országos vetélkedôt, amely-
nek területi fordulóját március 
27-én, 19 megyében egy idôben 
tartották meg. 

A diákok számot adhattak a fel-
készülési anyagból szerzett tudásuk-
ról, melynek részét képezte: az év 
fájaként a kocsányos tölgy, és az év 
madaraként a búbos banka is. A fel-
adatok közt akadt madárhang-fel-
ismerés, keresztrejtvény, a récefajok 
felismerése tollazatuk, csôrük és 
lábuk alapján, térképes feladatok 
a madárvonulásról, valamint az in-
vazív, betelepített növényekre vo-
natkozó ismereteket igénylô feladat. 

A területi fordulók közül a Bé-
kés-megyei és a Csongrád me-
gyei versenyeket a CSEMETE 
Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület bonyolította le. Bé-

kés-megyében Orosházán 
a VMÁI Czina Sándor Tagintéz-
ménye adott otthont a részt vevô 
csapatoknak, Csongrád megyé-
ben pedig az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola. 

Algyôn a csongrádi versenyt 
nyerte a Szegedi Fekete István Ál-
talános Iskola csapata nyerte, az Al-
gyôi Fehér Ignác Általános Iskola 
diákjai harmadik helyezést értek 
el: Bura Beatrix 7.b, Kertész Tekla 
6.b és Lantos Szabina 6.a osztályos 
tanulók, felkészítôjük: Csauth Zsu-
zsanna. A jó hangulatú versenyen 
a nyertes csapatok könyv- és tárgy-
jutalmakat kaptak, valamint vala-
mennyien részvételi lehetôséget és 
kedvezményt a CSEMETE Egye-
sület nyári táboraiban. 

Bojtos Ferenc
CSEMETE Természet- és  

Környezetvédelmi Egyesület

Vetélkedô az algyôi iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola hagyományaihoz híven, 
ebben a tanévben május 8-án szer-
vezte meg az alsó tagozatos tanu-
lók részére a „Csak együtt létez-
hetünk” címmel meghirdetett 
megyei szintû természetismereti 
vetélkedôt, mely a Madarak és Fák 
Napjához kapcsolódott. 

Csongrád megye általános isko-
láiból 17 csapat nevezett. Minden 
csapat elôzetes feladatként készült 
az év fájából, a kocsányos tölgybôl 
és az év madarából, a búbosban-
kából. A csapatok nevüket kitûzô-
ként hozták. A komplex természet-
ismereti vetélkedôn elméleti és 
játékos feladatok vártak a gyere-
kekre. Versenyünkre jól felkészült 
csapatok érkeztek, melyet az ered-
mények támasztanak alá. 

Helyezések: I. helyezett lett a Csi-
vit-csapat: Kiss Máté 2.o, Juszku Zsom-
bor 3.o és Kun-Péter Édua 4.o (Do-
maszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola, Domaszék). II. lett holtver-
senyben a Tiszavirág: Tömböly Áron 
2.b, Szabad Vendel 3.c és Tömböly Ábel 
4. b (Tisza-parti Általános Iskola, 
Szeged) és a  Búbos banda: Kertész 
Mihály 2.b, Gavallér Erika 3.a és Bor-
bás Bálint 4.a (Algyôi Fehér Ignác 

Általános Iskola, Algyô). III. lett 
az Ügyes fiókák: Nyeste Norbert Lász-
ló 2.a, Kaposi Eszter 3.b és Balogh 
Ádám Dominik 4.a (Gedói Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, 
Szeged). Különdíjban részesült Az év 
csapata: Csányi Vivien 2.o, Kajcic Kitti 
3.o és Hegedûs Petra 4.o (Szegedi 
Fekete István Általános Iskola, Sze-
ged). 

A csapatok munkáinak értéke-
lésében segítségünkre volt: Saly 
Erika, a Magyar Környezeti Neve-
lési Egyesület elnöke, Ábrahám 
Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság környezeti neve-
lôje és Pintér Tibor, a Szegedi Vadas-
park zoopedagógusa. Vetélkedôn-
ket támogatta Algyô Nagyközség 
Önkormányzata, Ökrös Erika, 
az Oktatáskutató és Fejlesztô Inté-
zet, a CSEMETE Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület, a Fló-
ratom Kft., a Levendula Hotel és 
az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Kör Közhasznú Egyesület. 

Minden versenyzô csapatunk-
nak szívbôl gratulálunk! Kollé-
gáinknak köszönjük a felkészítô 
munkát. 

Szebeni Lászlóné  
szervezô pedagógus
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100 éves a Magyar Védônôi Szolgálat  
– Centenáriumi verseny

A magyar Védônôi Szolgálat mag-
alakulásának 100. évfordulóján, 
a Szegedi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi és Szociális Képzési 
Kara levelezôs versenyt hirdetett 
általános és középiskolásoknak. 

A három levelezôs fordulót kö-
vetôen, az algyôi általános iskola 
lelkes csapata – Sándor Fanni, Tóth 
Szilvia és Kertész Tekla – bekerült 
a döntôbe, amit 2015. május 7-én 
rendeztek meg Szegeden. 

Öt meghirdetett állomás anya-
gából készültünk fel. Ezek: a tör-
téneti kérdések, az elsôsegélynyúj-
tás, a csecsemôgondozás és 
csecsemôtáplálás, a 70–50–30 évvel 
ezelôtt és a biztonságos környezet 
megteremtése volt. A versenyig 
minden nap szorgalmasan készül-
tünk. Megtanultuk, hogyan kell 

stabil oldalfekvést alkalmazni, mit 
kellett adni 1947-ben egy 2 hó-
napos csecsemônek, megtanultuk 
a szoknyapelenkázást, a történelmi 
kérdésekre pedig otthon készül-
tünk fel. A legtöbb állomáson jól 
teljesítettünk. A csecsemôtáplálás-
nál és a pelenkázásnál még dicsé-
retet is kaptunk. Nagyon vártuk, 
mi lesz az eredmény. Mikor el-
hangzott a második helyezett neve, 
mi már tudtuk, hogy munkánk 
meghozta gyümölcsét: ELSÔK 
LETTÜNK! Mindenki nagyon jól 
érezte magát és a kapuban már 
arról beszéltünk, hogy ha jövôre is 
lesz ilyen verseny, akkor mi is itt 
leszünk. Köszönjük Kertész Ibolyának 
és Kovácsné Süli Mónikának, hogy 
segítette a csapatunk felkészítését.

Kertész Tekla 6.b osztályos tanuló

A Csongrád megyei atlétika bajnokság eredményei
Összetett kategória:

A Csongrád megyei összetett atlé-
tika bajnokságon a II. korcsoport-
ban a lányok ötödikek lettek, a csa-
pat tagjai: Sulyok Rebeka 3.a, Karasz 
Luca, Süli Eliza és Üveges Gabriella 
4.a, Csiszér Réka és Mazurák Ivett 4.b 
és Kiss Virág Viktória 5.b osztályos 
tanulók; egyéniben II. helyezett lett 
Süli Eliza 4.a osztályos tanuló; a fiúk 
hatodikak lettek, a csapat tagjai: 
Forgó Dániel, Németh Bercel és Szé-
nási Kristóf 3.a, Bacsa Bálint és Üve-
ges Gergô 4.b és Bogdán Bence 5.a 
osztályos tanulók, felkészítô tanáruk 
Varga Ágnes. A IV. korcsoportban 
II. helyezést értek el a fiúk, a csapat 
tagjai: Pap Dániel, Kollár Martin és 
Szalontai Botond 7.a, Gyömbér Mihály 
7.b, Nemcsok Balázs és Rózsa Alex 8. 
osztályos tanulók, egyéniben II. 

helyezett lett Rózsa Alex 8. osztályos 
tanuló, felkészítô tanáraik Retkes 
Zsolt és Ficsór Barnabás.

Egyéni sikerek:
A Csongrád megyei egyéni atléti-
ka bajnokságon a III. korcsoport-
ban lány magasugrásban II. helye-
zett lett Kecskeméti Réka 7.b – ezzel 
az országos döntôbe jutott, III. lett 
Bura Alexandra 6.b, fiú magasug-
rásban III. lett Szekeres Márton 7.a 
osztályos tanuló– ezzel az országos 
döntôbe jutott, felkészítô tanáraik 
Retkes Zsolt és Ficsór Barnabás. A IV. 
korcsoportban lány magasugrás-
ban III. lett Bura Beatrix 7.b, fiú 
magasugrásban III. lett Rózsa Alex 
8. osztályos és fiú súlylökésben IV. 
lett Vidács Balázs 8. osztályos tanu-
ló, felkészítô tanáraik Retkes Zsolt 
és Ficsór Barnabás.

Kirándulás a Kalandparkba
Kedves meghívást kapott óvodánk 
két csoportja a Sun City Kaland-
parkba, melynek szívesen tettünk 
eleget. A Cica és a Pillangó csoport 
kirándult a szabadba, ahol a jó 
levegô mellett a kihívást jelentô 
kalandpálya és színvonalas játszó-
tér várta a gyermekeket.

Önfeledten vették birtokba a já-
tékszereket a park körbejárása 
után – nagyokat kacagva csúsztak 
a csúszdán, integettek a hajóról 

társaiknak. Jól esett az ajándékba 
kapott mézédes földieper és 
a finom pizza is.

Remekül éreztük magunkat és 
vidám tartalmas napot zárhattunk.

Köszönjük Juhászné Fajka Cecíli-
ának és Dr. Czékus Szilviának a fel-
ajánlást, mert az élmény és a közös-
ségformáló program felejthetetlen 
volt.
A Cica csoport és a Pillangó csoport 

nevében a felnôttek

Olvasótábor
A Könyvtári Olvasótábor idôpontja 
2015. július 6-tól 10-ig. Már letölt-
hetô a honlapunkról a tábor részle-
tes programja! A könyvtár táborba 
való jelentkezés lezárult, a létszám 
betelt! Kérjük a jelentkezett gyerekek 
szüleit, hogy jöjjenek be a könyvtárba 
kitölteni a jelentkezési lapot, vagy töltsék 
le az ûrlapot a honlapunkról és küldjék 
el a bibl@algyo.hu mail címre!

Köszönjük!

Minden részletet megtalál a tábo-
runkról a www.algyokultura.hu web-
oldalon!



10 2 0 1 5 .  m á j u s  •  H í r m o n d óÖ n k o r m á n y z a t

Tisztelt  
megrendelôim! 

Várom önöket  
az alábbi szolgáltatásokkal:

• egyedi ékszerkészítés, ékszertervezés
• ékszer készítés hozott-, saját anyagból
• javítás, vésés, kôfoglalás, tisztítás
• értékbecslés
•  fájdalommentes füllyukasztás  

0–99 éves korig

ALGYÔN – a Vadvirág u. 33. alatt
HÉTFÔNKÉNT 9-tôl 17 óráig

SZEGEDEN – megújult üzletünkben –  
a Római krt. 42. alatt

HÉTFÔTÔL – PÉNTEKIG 9-tôl 17 óráig

Szilágyi P. Imre ékszerész
tel.: 06 30/907-6052

TEMETÕ MELLETTI 

Melinda  

virágüzlet 
várja régi és új vásárlóit!

Menyasszonyi, alkalmi csokrok, temetésre: 
családi koszorúk, sírpárnák készítését vállalom.

Rendelést telefonon is felveszek.

Nyitva tartás:  
hétfõtõl péntekig 8–16 óráig;  

szombaton és vasárnap 7–12 óráig.

Kovács Melinda • Tel.: + 36 70 / 61 62 055
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Zenei hírek
A Pro Musica Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola április 20-án rendezte 
meg Kamara hangversenyét Sze-
geden a Bálint Sándor Mûvelôdé-
si Házban. A koncerten hat algyôi 
zongoristánk is fellépett. 

*
Zeneiskolánk május 12-én rendez-
te meg házi versenyét az iskola ka-
mara termében (Szeged, Fô fasor 
68.). Algyôrôl a következô tanulók 
szerepeltek sikeres eredménnyel: 
zongora szóló hangszer kategóriá-
ban: Üveges László (Arany Minôsí-
tés), Zakar Zsanett (Arany Minôsí-
tés), Németh Réka (Arany Minôsítés), 
Gyurcsik Andrea (Arany Minôsítés), 
Urbán Dorottya (Arany Minôsítés), 
Molnár Judit (Ezüst Minôsítés), Vágó 
Natália (Arany Minôsítés), Németh 

Éva (Arany Minôsítés), Vágó Angé-
la (Arany Minôsítés).

*
Év végi Kishangversenyünket május 
20-án rendeztük meg az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola aulá-
jában. A koncerten mind a 27 nö-
vendékünk fellépett. A közönség 
hallhatott zongora és gitár muzsi-
kát, énekszót, ritmus és kamara 
produkciót.

Felkészítô tanárok: Kollárik Ber-
nadett, Papp Leonóra, Dr. Zomboriné 
Gergely Klára, Kapitány József.

*
A következô tanévben is szere-

tettel várjuk zeneiskolánkba az új 
növendékeket.

Pro Musica Alapfokú  
Mûvészeti Iskola

Algyôi Teátrum
2015. június 5., péntek, 19 óra 
– Márton László: Lepkék a ka-

lapon. 
Rémbohózat

A SZESZ – Szegedi Egyetemi 
Színház elôadása

Márton László Lepkék a kalapon 
címû „rémbohózata” a „magyar 
Turgenyev”, Gozsdu Elek (1849–
1919) Köd címû, elôször 1882-ben 
megjelent regénye nyomán készült. 

„A Lepkék a kalapon úgy kezdô-
dik, mint egy finom rezdülésû, rea-
lista Csehov-komédia, egy melanko-
likus, érzelemdús, századfordulós 
vidéki társasági idill, gazdag, magá-
nyos földbirtokosnôvel, egy Pestrôl 
idelátogató elszegényedett, dzsentri 
férjjel és beteg feleségével, és a kö-
rülöttük kavargó, szolgálatkész vidé-
ki értelmiségiekkel: a német házi-
orvossal, a pappal, a néptanítóval és 
annak szûzi tisztaságú leányával. 
S a történet úgy végzôdik, mint egy 
rémálom, mint egy rémbohózat.”

(Radnóti Zsuzsa, kritikus)
„Egy régi szép történet elevene-

dik meg a színpadon. Legalábbis 
a 19. századvégi nyitókép ezt ígéri, 
balsejtelmünk azonban fokozato-
san kap erôre, miközben figuráink 
életre kapnak, s késôbbi konflik-
tusaik kódolva vannak mondan-
dójukban. Aprólékos lélektani át-
fordulás azonban nincs és nem is 
lehet, hiszen e szép világban, amit 
ábrázoltunk, a fokozatosság helyett 
sebes fordulatokkal bontakozik ki 
egy szerelmi háromszög s mind-
ehhez a mellékszálak is gyorsan 
felzárkóznak. Lehetne hosszú, 
hömpölygô, valódi érzelmektôl 
fûtött, már-már szép ez a történet, 
de az események felpörögnek és 
a szereplôk hiába a századvég ro-
mantikus hôsei, hamar kiderül, 
hogy érzelmeiknek csak nevetséges 
karikatúrái ôk. Az a világ látható 
ebben a bohózatban, amit Isten 
kalapjának nevezünk.”

(Varga Norbert, a darab rendezôje)
Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft / fô

*
2015. június 12., péntek, 19 óra 

– Szigligeti Ede: Liliomfi.  
Vígjáték

A Zenthe Ferenc Színház  
elôadása

A magyar színjátszás hôskorát 
idézô történetben a vándorszínész 

trupp éppen Balatonfüredre érke-
zik, ahol is Szilvay professzor 
gyámleánya és a nevelônô nyaral. 
Mariska és Liliomfi, az ünnepelt 
színész (aki valójában Szilvay uno-
kaöccse) minden elôítélet ellenére 
egymásba szeretnek. Azt sem tud-
ják, hogy a professzor már rég 
egymásnak szánta ôket, bár talál-
kozásukat nem is sejtette. A házas-
ság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon 
fel a színészettel. A szerelmesek 
bájosan csúffá teszik az ájtatos kép-
mutatást, a mohóságot, a zsarno-
koskodást, majd együtt kelnek útra 
Thália szolgálóiként... 

„Nem kell óriási meglepetések-
re készülni. Lesz a darabban új is, 
de maradunk a biztos vonalon. Ami 
viszont újdonság lesz, az az elôadás 
zenés mivolta, ugyanis nagyon ke-
vesen mutatják be a Liliomfit ze-
nével, énekekkel, holott Szigligeti 
beleírt énekeket, dallamokat, 
ahová azt képzelte el. Nagyon ér-
dekes, izgalmas díszlet járul hozzá 
az élményhez, amely segíteni fogja 
a vidám, önfeledt játékot. Nem 
akarunk mást, mint két és fél órán 
át kikapcsolni mindenkit: jöjjön 
el, tapsoljon, nevessen, érezze jól 
magát. Csodálkozzon rá a közön-
ség, hogy ez a zene, ami megszólalt 
egy helyi zeneszerzô, Dr. Ferkó 
Attila zongorájából pattant ki, hogy 
helyi hangszerelô dolgozott rajta, 
helyiek a koreográfusok, a csapat 
nyolcvan százaléka nógrádi, gya-
korlatilag ez a darab teljes egészé-
ben a miénk.”

(Susán Ferenc, az elôadás ren-
dezôje)

Szereplôk: Szilvay Tódor, pro-
fesszor: Csernák János; Mariska, 
a nevelt lánya: Házi Anita; Kamil-
la, nevelônô: Falati Hedvig; Lili-
omfi, vándorszínész: Pásztor Tibor; 
Szellemfi, vándorszínész: Gyuriska 
János, Súgó Csiga-díjas, Gyuri, pin-
cér a fogadóban: Máté Krisztián, 
Vastaps-díjas; Erzsi, Kányai lánya: 
Németh Anna; Kányai, fogadós: 
Albert Péter; Schwartz, fogadós 
Pestrôl: Erdélyi Gábor; Adolf, 
Schwartz fia: Farkas Zoltán; Szom-
szédasszony, Kányainál: P. Kerner 
Edit, Madách-díjas; Vendég, a fo-
gadóban: Demus Péter; Rendezô: 
Susán Ferenc, Vastaps-díjas.

Belépô: 2000 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 1700 Ft / fô

Elmosta az esô a „A család egészségkertjét”
Az Ezerjófû Egyesület május 23-án 
rendezte volna meg „A család egész-
ségkertje” címû programja a Tájház 
és EzerJóHáz helyiségeiben és kert-
jeiben. A meghirdetett idôpont 
elôtti napokban és éjszakán azon-
ban a hosszan tartó, bô esôzés any-
nyira átáztatta az füves részeket és 
sárossá változtatta a nem füves te-
rületeket, hogy a kert szinte meg-
közelíthetetlenné, a szabad térre 
tervezett programrészek megtartá-
sa lehetetlenné vált. Az Egyesület 
és a Faluház gondos szervezô mun-

kával egy olyan színvonalú progra-
mot állított össze, amely a nem 
megfelelô körülmények között vagy 
kényszerû programcsonkítással 
nem érte volna el az eredeti célt, 
hogy a gyógynövénykert megnyi-
tása örömteli, maradandó élményt 
nyújtson a gyermekes családoknak 
és a szakmai érdeklôdôknek egy-
aránt. Ezért a szervezôk a program 
elhalasztásáról döntöttek, ám elôre-
láthatóan július folyamán várja 
majd az érdeklôdôket „A család 
egészségkertje”!

Fizikai munkára  
férfi segédmunkást keresek!  

(Alkohol kizárva!)

Érd.: 06 20/323-0118
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Ismét két irányban közlekedik Algyôn a busz
Siker! Sokak kérésére és örömére 
idén június közepétôl ismét két 
irányban közlekednek Algyôn a me-
netrend szerinti autóbuszjáratok.

Emlékezetese: az algyôiek nem 
örültek, amikor a Tisza Volán egyik 
hónapról a másikra egyirányúsí-
totta a helyi autóbusz közlekedést. 
A kisvárosnyi lakosságszámú és 
nagy kiterjedésû község polgárai 
folyamatosan jelezték az önkor-
mányzatnak, hogy visszakérik 
a falun belül is két irányú közleke-
dést biztosító autóbuszjáratokat. 
Ez a tömegközlekedési forma ké-
nyelmes és biztonságos az óvodába 
és iskolába járó gyerekeknek 
ugyanúgy, mint a falun belül autó-
buszra ülô felnôtteknek, idôseknek.

Az autóbusszal kapcsolatos, 
a különbözô fórumokon gyakorta 
jelzett algyôi igényekrôl múlt év 
decembere óta folyamatosan tár-
gyaltak az algyôi önkormányzati 
vezetôk a Tisza Volán Zrt., majd 
az abból idôközben DAKK Zrt.-vé 
alakuló cég és a Közlekedéstudo-
mányi Intézet Nkft. Dél-alföldi 
Közlekedésszervezô Irodája szak-
embereivel. A  fórumokon, e-mai-

lekben jelzett algyôi igényeket össze-
vetették az utasszámlálási adatokkal. 
Így alakult ki az idén június köze-
pétôl kipróbálandó új rendszer.

A kétirányúsított algyôi járatok 
száma csak eggyel csökkent, szom-
baton délelôttönként pedig órán-
ként járnak majd a buszok. Ugyan-
akkor az algyôi menetrendet 
a hódmezôvásárhelyi buszokéhoz 
igazították: a Mars térrôl „óra 10-
kor” és „óra 30 perckor” is indul 
Algyô felé autóbusz: az egyik Vásár-
helyre tart, a másik betér a faluba. 
E lehetôség jobb kihasználása ér-
dekében a Téglás utca és a 47-es 
fôút keresztezôdésében a kerékpár-
tárolót bôvíti és fedetté teszi az al-
gyôi önkormányzat fejlesztése.

A változások miatt az utasok meg-
értését és türelmét kéri az önkor-
mányzat és a közlekedési társaság. 
Az autóbuszos nyári tapasztalato-
kat, észrevételeket folyamatosan 
várja az önkormányzat az alpm@
algyo.hu e-mail címre. Az utasok 
építô jellegû kritikája alapján, ha 
kell, korrigálhatják az algyôi autó-
buszok közlekedését a következô 
menetrend módosítási idôszakban.  

Kitakarítják az árkokat
Nagy esôzés idején jól látható: a csa-
padékvíz elvezetését szolgáló árok-
rendszer sok helyen betemetôdött 
vagy eltömôdött, ezért felújításra 
szorul. Négy algyôi vállalkozótól kér-
tek elôzetes árajánlatot. Várhatóan 
idén júliusban –a közbeszerzési el-
járást lefolytatását követôen-kezdik 

el az algyôi árkok kimélyítését, tisz-
títását többek között a Bácska, 
a Berek, a Csángó, a Csónak, a Ladik, 
a Prágai, a Tutaj utcában – tudtuk 
meg Dr. Gubacsi Enikôtôl. Az alpolgár-
mester elmondta: összesen 15 utca 
csapadékvíz-elvezetô rendszerét újít-
ják föl 2015-ben.

Az Algyôn közlekedôk biztonságáért
Az algyôi önkormányzat a tele-
pülés közbiztonságáról rendsze-
resen tájékozódik. A legutóbbi 
képviselô-testületi vitában is föl-
merült: a nagyközség belterüle-
tén több útkeresztezôdés is for-
galmasnak és veszélyesnek 
minôsíthetô. Ilyen például 
a Téglás és a Búvár utca talál-
kozása, vagy a Kosárfonó utcá-
nak a Téglás utca felé esô végé-
nek a leszûkülése. 

„Mérnökök és más szakemberek vizs-
gálták meg az algyôi veszélyes csomó-
pontokat. A problémák megoldására 
most készülnek a tervek. A szakembe-
rek javaslatai hamarosan a képvise-
lô-testület elé kerülnek” – mondta 
Dr. Gubacsi Enikô. Az algyôi al-
polgármestertôl azt is megtudtuk: 
a képviselôk döntenek majd arról, 
hogy az algyôi utak kritikus pont-
jain miként és mekkora összegbôl 
növeljék a közlekedôk biztonságát. 

Épül az új algyôi körforgalmi csomópont
Fô a biztonság! Algyô megközelí-
tése, illetve a jármûveknek Algyô-
rôl a forgalmas 47-es útra jutása 
könnyebbé és biztonságosabbá 
válik, ha elkészül a legújabb kör-
forgalom. 

A 47-es fôút szélesítésén és fel-
újításán nagy erôkel dolgoznak 
az építôk. Már látszik a kontúrja 
az új algyôi körforgalom elsô ne-
gyedének-felének. Ez az új cso-
mópont váltja föl a – Szegedrôl 
Algyô felé haladva, a MOL-kutas 
körforgalom utáni – úgynevezett 
Y bekötôutat. 

A 47-es fôúton az algyôiek biz-
tonságát szolgáló körforgalmi 
csomópontok kialakítása a Dr. Piri 
József polgármester által vezetett 
algyôi önkormányzati testületek 
szorgalmazták. Így például az al-

gyôi Téglás utca és a 47-es keresz-
tezôdésében algyôi önkormányza-
ti támogatással megépült 
körforgalom jelentôsen növelte 
a közlekedôk biztonságát, csök-
kentette a – korábban nem ritkán 
halállal végzôdô – balesetek szá-
mát. Az elôzô önkormányzati cik-
lus elôtti idôszakban kezdemé-
nyezték az Y-bekötôutat kiváltó 
körforgalom megépítését is.

A 47-es útról Algyô felé vezetô 
úgynevezett Y-bekötô útnál több 
koccanásos és egyéb baleset tör-
tént. Az utaknak ezt a veszélyes 
találkozási pontját váltja majd föl 
az új körforgalom. Megépülte után 
Szegedtôl az algyôi Tisza-hídig öt 
körforgalom lassítja a jármûvek 
sebességét, teszi biztonságosabbá 
a közlekedést.

Nyílt atlétika verseny 
Áprilisban rendezték meg az V. 
Nyílt Atlétika Versenyt a szegedi 
Dugonics András Piarista Gimná-
ziumban. Távolugrásban I. helye-
zett lett Süli Eliza 4.a (2,90 m), III. 
Bogdán Bence 5.a (3,70m). 60 m-es 
futásban II. Süli Eliza 4.a, IV. Németh 

Bercel 3.a. Kislabda hajításban I. lett 
Bacsa Bálint 4.b (42,32 m) IV. lett 
Sulyok Rebeka 3.a. távolugrásban. 
Felkészítô tanáraik: Varga Ágnes, 
Szabóné Kálmán Mária és Retkes Zsolt.

Varga Ágnes és Retkes Zsolt  
testnevelôk

Iskolai mezei futóverseny
Az iskolai mezei futóversenyen, 
az 1500 m-es távon a fiúknál I. 
helyezett lett Forgó Dániel 3.a, II. 
Németh Bercel 3.a, III. Szénási 
Kristóf 3.a, IV. Molnár Márk 4.b 
és V. Farkas Dávid 4.b osztályos 

tanuló; az 1000 m-es távon a lá-
nyoknál I. helyezett lett Üveges 
Gabriella 4.a, II. Kiss Virág Vik-
tória 5.b, III. Sulyok Rebeka 3.a, 
IV. Belovai Petra 3.a és V. Urbán 
Dorottya 3.a osztályos tanuló.

Szakmai nevelôtestületi kirándulás Pécsen
Az Algyôi Szivárvány Óvoda neve-
lôtestületével 2015. május 14.-én 
szakmai napra látogattunk a szin-
tén Montessori pedagógiát alkal-
mazó pécsi Csiribiri Óvodába.

Az óvoda minden dolgozója 
nagy szeretettel fogadott bennün-
ket. Az intézmény vezetô-helyet-
tese Kenyeresné Deres Ágnes bemu-
tatta óvodájukat. Betekinthettünk 
a 6 csoportos intézmény minden-
napjaiba, az általuk használt Mon-
tessori eszközök sokszínûségébe. 
Több közös vonást véltünk felfe-
dezni a két óvoda szakmai mun-
kája között, többek között a Mi-
nôsített Montessori Intézmény, 
Zöld Óvoda, Madárbarát cím el-
nyerése.

A szakmai megbeszélésen elô-
térbe került a Montessori pedagó-
gia idôszerûsége, az eszközökben 
rejlô képességfejlesztés lehetôsé-
gei. Hiszen e pedagógiai módszer 
az egész személyiség fejlesztésére 
törekszik, boldog gyermekeket 
nevel. Elsôdleges feladatunk 
az önállóság fejlesztése, az önálló 
gondolkodásra nevelés. A gyer-
mekek a tudást sok-sok tapasztalat 
és gyakorlás révén szerzik meg, 
ezt a speciális eszközrendszer se-
gíti.

Sok hasznos elméleti és gyakor-
lati tapasztalattal gazdagodtunk, 
melyet mindennapi munkánk 
során igyekszünk kamatoztatni.

Juhász Brigitta óvodapedagógus
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Algyõ akkor és most
A Kastélykert utca látképe az 1950-
es éveken Algyôn, háttérben 
a Szent-Anna templommal és 
a Fehér Iskolával. További archív 
algyôi fotót találhat képadatbázi-
sunkban és helytörténeti gyûjtemé-

nyünkben a www.algyokultura.hu 
weboldalon. Várjuk szerkesztôsé-
günkbe a hasonló értékes algyôi 
felvételeket!

(A jelenkori fotó  
Papp Dániel felvétele.)

Foltvarró kiállítás
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
és az Algyôi Faluház és Könyvtár 
sok szeretettel meghívja Önt, 
családját és barátait a 2015. jú-
nius 6-án, szombaton 10 órakor 

kezdôdô VI. Algyôi Foltvarró Ki-
állítás megnyitójára, melyet 
az Algyôi Alkotóházban rende-
zünk meg. (Algyô, Kastélykert u. 
106.).

Hadüzenet a kátyúknak
Június elején kezdôdik el a 14 al-
gyôi utca úttestébe mélyedô 
„sebek” gyógyítása. Az út javításá-
ra számíthatnak a Patkoló, 
a Komp, a Radnai, a Szüret, a Ko-
sárfonó, a Bányász, az Egészség-
ház, a Bíró, a Boróka, a Tüskevár, 
a Görbe, a Szamóca, az Aranyhíd 
és a régi 47-es utcabeli, valamint 
a Piac tér körüli házak lakói. Ösz-
szesen 570 négyzetméternyi fe-
lületet borítanak úgynevezett 
meleg aszfalttal.

Az algyôi önkormányzat által 
a kátyúk ellen indított akció közel 

3 millió forintba kerül. De meg-
éri, mert a munkát elnyerô, algyôi 
kötôdésû vállalkozó a nyár végére 
eltünteti az úttesti sebeket.

E nagyszabású felújítással azon-
ban nem ér véget az úttesti mélye-
dések elleni harc. Az önkormány-
zati vezetôk és képviselôk arra 
kérik az algyôieket, hogy folya-
matosan jelezzék, ha javítandó 
hibát észlelnek az önkormányza-
ti utak felületén! Az algyôiek a ká-
tyúk elleni üzeneteiket az alábbi 
e-mail címekre küldhetik: titkar-
sag@algyo.hu, pm@algyo.hu

Vállalkozóbarát önkormányzat
Algyôi vállalkozásoktól kér be ár-
ajánlatot, lehetôleg helyi cégekkel 
végezteti el a hatókörébe tartozó 
feladatokat a nagyközség önkor-
mányzata. A helyi vállalkozások 
adottságainak, képességeinek, le-
hetôségeinek és szolgáltatásainak 
megismerését célozza, hogy bemu-
tatkozó szövegeket kér és vár Algyô 
Nagyközség Önkormányzata 
a pm@algyo.hu e-mail címre. „Algyô 

vállalkozóbarát önkormányzat” – jelen-
tett ki Molnár Áron polgármester. –  
A megújuló települési honlapon majd 
megjelenítjük az algyôi vállalkozók, illet-
ve a Jura Ipari Park nyújtotta lehetôsé-
geket ugyanúgy, mint az Algyôn tervezett 
beruházások listáját, amelyekre elsôsorban 
a helyi cégektôl kérünk és várunk ár-
ajánlatot. Emellett folyamatban van 
a vállalkozások támogatását szabályozó 
helyi rendelet kidolgozása is.” 

Aszfaltszônyeget a legrosszabb utakra!
5 éves tervet állított össze a belte-
rületi utak aszfaltozására az algyôi 
önkormányzati képviselô-testület. 

A legrosszabb állapotú úttestek-
rôl a polgármesteri hivatal mûsza-
ki csoportjának a szakemberei ké-
szítettek leltárt. Azokban az algyôi 
utcákban, ahol a kátyúzás valójá-
ban összefüggô aszfaltszônyeget 
igényelne, ott felújítják az úttestet. 

Elsô körben a Tüzér és a Tutaj 
utca, továbbá a Korsó utcának 

a Kuktor köz és a Forrás utca kö-
zötti szakaszának úttestére kerül 
aszfaltszônyeg. Ha belefér a közbe-
szerzési eljárást is igénylô pénz-
keretbe, akkor a Szüret utcának 
a Radnai utcától a tóig terjedô 
szakaszát, illetve esetleg a Törpe 
utcai úttestet is renoválják.

A terv szerint 835 méter hosszú 
aszfaltszônyegre lesz elég a kép-
viselô-testület által megszavazott 
pénzkeret.
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Algyõiek a szegedi könyvhéten
2015. június 4–8. között rendezik 
meg az ország számos pontján, többek 
között Szegeden is a 86. Ünnepi 
Könyvhetet és a 14. Gyermekkönyv-
napokat. A könyvünnepen és az azt 
megelôzô és záró rendezvényeken 
algyôi szerzôk és szereplôk is részt 
vesznek. Alább ízelítôt adunk az algyôi 
érintettségû könyv heti programból.

Június 3.:
2015. június 3-tól július 20-ig 
a Szent-Györgyi Albert Agórában 
(Kálvária sugárút 23.) a Liget iro-
dalmi és ökológiai Mûhely kiállí-
tása. A megnyitó házigazdája: Sze-
keres Sándor Gábor, a Szent-Györgyi 
Albert Agóra munkatársa. Vendé-
gek: Levendel Júlia író, szerkesztô; 
Horgas Judit szerkesztô; Bene Zoltán 
író; Szirmai Panni, a kiállítás kurá-
tora.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2500

Június 4.:
A szegedi Dugonics tér színpadán 
16.30 óakor tartják a 86. ünnepi 
könyvhét megnyitóját. Köszöntôt 
mond: dr. Solymos László, Szeged 
város alpolgármestere. A könyvhe-
tet megnyitja: Szilasi László József 
Attila-díjas író, irodalomtörténész 
(SZTE). Átadják a Könyvkiadási 
támogatásokat és az Év Könyve 
díjat. Közremûködnek az SZTE 
Bölcsészettudományi Kar és a Ju-
hász Gyula Pedagógusképzô Kar 
hallgatói, valamint a Szeged Tánc-
együttes Babszem Csoportja.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=1657

Június 5.:
A Lobby Kávézó teraszán 16.30 és 
17.30 között „Az SZTE utcára viszi 
a tudományt” címmel a 8 kötetes 
Szegedi Egyetemi Tudástár szer-
kesztôivel – köztük Újszászi Iloná-
val –, szerzôivel beszélget Sipos 
Júlia a Magyar Rádió munkatársa.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=1781

Június 6.:
A szegedi Dugonics téri színpadon 
10.00 órától indul a Délelôtti be-
szélgetés szegedi írókkal és köl-
tôkkel címû program.Vendégek: 
Bátyi Zoltán, Becsy András, Bene 
Zoltán, Czilczer Olga, Horváth Péter. 
A beszélgetést vezeti: Veszelka At-
tila író. Közremûködnek a Baka 
Irodalmi Kör tagjai.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=1942

*
A Lobby Café teraszán (Kárász 
utca 17.) 17.30 órától Szentmárto-
ni János József Attila-díjas költôvel, 
a Magyar Írószövetség elnökével 
irodalomról, versrôl, zenérôl Bene 
Zoltán beszélget.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2014 

http://konyvhetszeged.sk-sze-
ged.hu/?p=2017

*
A Lobby Kávézó teraszán 18.30 és 
19.30 között Hannus István pro-

fesszorral beszélget Újszászi Ilona, 
a téma: 13 + 1 dolog, amit csak 
kevesen tudnak a Nobel-díjról és 
Szent-Györgyi Albertrôl

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=1800

Június 7.:
A Dugonics téri színpadon 16.30 
és 17.00 között Tévhitek gyógy-
szerekrôl és gyógynövényekrôl – a 
„Ködpiszkáló kutatóval”, Csupor 
Dezsôvel, az SZTE Gyógyszerész-
tudományi Kar adjunktusával be-
szélget Újszászi Ilona. 

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=1804

*
A Lobby Café teraszán (Kárász 
utca 17.) 17.00-tól Bátyi Zoltán 
szegedi íróval, újságíróval a közel-
múltban megjelent Hóhércsárdás 
(Agroinform) címû könyve kap-
csán beszélgetô Bene Zoltán.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=1949

*
Június 7-tôl 21-ig a Millenniumi 
Kávéház (Dugonics tér 12.) klub-
jában megtekinthetô Bornai Tibor: 
A repülô ember címû tárlata. (A 
kiállítás Algyôn is vonzotta a kö-
zönséget.Ö

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2285

Június 8.:
A Lobby Café teraszán 16.30 órá-
tól tartják Az év novellái 2015 an-
tológia bemutatóját. A kötet szer-

kesztôjével, Erôs Kingával Pusztai 
Virág beszélget.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2002

*
A szegedi Dugonics téri színpadon 
18.00 órától látható az Algyôi Zsi-
bongó Néptáncegyüttes mûsora. 
Az együttes szakmai vezetôje He-
gedûs Edit és Krisztin Ádám.

További információ:http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2209

*
A Dugonics téri színpadon 18.15 
órától vendég: Bene Zoltán író és 
Pusztai Virág grafikus. Beszélgetô-
társ: Vágfalvi Zoltán tanár, Deák 
Ferenc Gimnázium.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2060

Június 9.:
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1–4) 
alagsori klubjában 17.00 órától 
a MÍNSZ-nagydíjas író, költô, 
a Magyar Kultúra Lovagja novel-
láskötetének bemutatóját táartják. 
Az est házigazdája: Simai Mihály 
József Attila-díjas költô, a kötet 
lektora. A kötetbôl felolvas: Szilá-
gyi Perjési Katalin alkotódíjas író. 
Citerán közremûködik az Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar.

További információ: http://konyv-
hetszeged.sk-szeged.hu/?p=2225

Az algyôi szerzôk, közremûkö-
dôk, szervezôk is szeretettel várnak 
mindenkit az ünnepi könyvhét 
programjaira.

Feldmár András: Hogyan lesz a gyerekbõl felnõtt?
A gyermekvállalás, gyermeknevelés 
mindig egy olyan téma volt, ami 
igencsak megosztotta az embereket. 
Vannak, akik a régi hagyományo-
kat, vannak, akik az új megközelí-
téseket helyezik elôtérbe. Így, és így 
kell gyereket nevelni, tanítani. Errôl 
az örökös vitatémáról írt legújabb 
könyvében Feldmár András.

A könyv három fô részre osztható:
Csecsemôbôl gyermek: Magzat 

és anya kapcsolata. Mi mindent 
látnak a kisgyermekek? Hogyan 
kerüljük el, hogy megszégyenítsük 
ôket? Sokszor nem akarjuk átadni 
gyermekeinek azt a mintát, amit 
mi kaptunk szüleinktôl? De mégis 

erôsen utat tör magának, úgy vi-
selkedünk, ahogy nem is szeret-
nénk valójában. Ezt hogyan tudjuk 
érzékelni, hogyan tudunk tenni 
ellene?

Kamaszok és szülôk: Azt mond-
ják, az egyik legnehezebb idôszak 
a kamaszkor. A kamaszok kocká-
zatosan élnek. Nem alakult ki még 
bennük a kellô óvatosság. Kiléptek 
a gyerek státuszból, de nem lehet 
rájuk azt mondani, felelôs felnôt-
tek. Vajon hogyan érdemes velük 
foglalkozni? Féltsük ôket, tiltsunk 
meg mindent, amit mi károsnak, 
veszélyesnek gondolunk? Vagy 
hagyjuk ôket tapasztalni? De mi 

van, ha történik valami? Akkor 
hogyan éljünk a bûntudattal?

Gyerekbôl felnôtt: Mi a felnôtt-
ség tulajdonképpen? Felnôtt fér-
fiak, felnôtt nôk. Családok, párok. 
Minden esetben olyan felnôttek 

leszünk, mint amilyenek a szüleink 
voltak? Mit hozunk az alapokból? 
Mi köze mindennek a felelôsség, 
és kötelességvállaláshoz?

Mindhárom téma tartalmaz nagy 
igazságokat és jó gondolatokat. De 
legalább annyi kétely is felmerül 
az emberben. Pont ez miatt is sze-
rethetô Feldmár könyve. Nem pa-
rancsol rá az emberre, hanem sok-
kal inkább gondolkozásra készteti. 
Mérlegeljük az olvasottakat és meg-
marad nekünk a lehetôség, hogy 
levonjuk a konzekvenciákat. 

www.zama.hu
A könyv kölcsönözhetô  
az algyôi könyvtárban.
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KETTŐS VÉDELEM A TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

A mai világban lépten-nyomon bankcsődökről, brókerbotrá-
nyoktól hangos a sajtó. Ezek mellett a hírek mellett azonban 
vannak biztató jelek is a hazai pénzintézeti világban.
Az elmúlt évben befejeződött az a 2013 II. félévében elkezdő-
dött munka, aminek köszönhetően a Takarékszövetkezeti szek-
tor az ország legbiztonságosabb pénzintézeti csoportjává vált. 
A munka első lépéseként átvilágításra kerültek a Takarékszö-
vetkezetek és azok, amelyek gazdálkodása nem volt bizton-
ságosnak tekinthető felszámolás alá kerültek: Soltvadkert, 
Orgovány, stb…
A Magyar Állam létrehozott egy Alapot 134 mdFt-tal azzal 
a céllal, hogy tőkével lássa el a szektort, illetve, hogy a szek-
torban pénzt elhelyezni szándékozó betétes biztonságát to-
vább növelje. Az Alap vagyona a hozzá csatlakozott intézmé-
nyek éves befizetésével folyamatosan nő.
A Magyar Állam létrehozta a Szövetkezeti Hitelintézetek In-
tegrációs Szervezetét (SzHISz) és felruházta azzal a joggal, 
hogy Magyar Takarékszövetkezeti Bankon keresztül megal-
kossa azon szabályokat, melyek alapján kell a jövőben a Taka-
rékszövetkezeteknek működniük. A Takarékszövetkezeteknek 
ezen szabályokat kötelező jelleggel be kell tartaniuk, amit 
az SzHISz folyamatosan ellenőriz.
2014. december 10-ével teljes körűen kiépült a kölcsönös ga-
rancia intézmény. Ez azt jelenti, hogyha bármely ügyfélnek 
bármely, a közösséghez tartozó hitelintézettel szemben köve-
telése áll fenn, jogosult azt a közösség bármely tagjától – be-
leértve az SzHISz-től – is kérni. Ez azt jelenti, hogy az ország 
összes Takarékszövetkezete felel az egyes takarékszövetkezet 
ügyfeleinek pénzéért. Ez a garancia azon betétekre is vonat-
kozik, amit az OBA nem biztosít. Ilyen betétet például az ön-
kormányzatok helyezhetnek el.
Természetesen a fenti garancia mellett az OBA továbbra is biz-
tosítja a betétesek pénzét. 
A kockázatközösség az elmúlt időszakban jelentős üzle-
ti együttműködési megállapodást kötött. Ezek közül ki kell 
emelni a Magyar Fejlesztési Bankkal, a Magyar Postával, 
az FHB-vel, illetve a Nemzeti Agrár Kamarával. Ezen megál-
lapodások mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a megerősö-
dött Takarékszövetkezeti szektor a vidék életében meghatáro-
zó szerepet tölthessen be a jövőben. 

ÁLLAMPAPÍROK A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Régóta várt lehetőséggel gazdagodott a PARTISCUM XI Taka-
rékszövetkezet termék kínálata.

Ettől az évtől kezdődően a MAGYAR ÁLLAM KINCSTÁR által 
kibocsátott értékpapírokat a PARTISCUM XI Takarékszövet-
kezetnél is lehet jegyezni. Ehhez nem kell mást tenni, mint 
nyitni egy értékpapír számlát a Takaréknál és adni egy megbí-
zást az igényeknek megfelelő futamidejű állampapír megvá-
sárlására. Az állampapír ellenértékének befizetését követően 
további teendő nincs.

Az értékpapírszámla számlavezetési díja: (2015. március 9. és 
2015. április 30. között nyitott számla esetén) 2015. decem-
ber 31-ig Díjmentes. 2015. április 30. után nyitott számla 
esetén 0,008 %, min 200,- Ft/hó.
A megvásárolható állampapírok futamideje a 3 hónaptól 
a három évig terjedhetnek.
(A hozamokat az ÁLLAM KINCSTÁR írja jóvá.)

Az Állampapír biztos befektetésnek tekinthető, hiszen azt 
a Magyar Állam garantálja!

Amennyiben ügyfeleink az Állampapíroknál is magasabb ho-
zamra vágynak, úgy arra is van ajánlatunk: 

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap egy 
magas hozammal bíró megtakarítási forma (2014.03.17 és 
2015.03.17 közötti éves hozama: 3,69 %). Az Alap a maga-
sabb hozam miatt az Állampapírnál kockázatosabb ugyan, de 
az alap mögött lévő ingatlanok, illetve a kibocsátó garanciát 
jelenthet.

Kérjük keresse meg kirendeltségünket, ahol kollégáink szíve-
sen állnak rendelkezésére. A tájékoztató nem teljes körű és 
nem minősül ajánlattételnek.

6750 Algyő, Búvár u. 2.
Tel/Fax.: 62/267-055
mobil: 70/932-1900
algyo@partiscum.tksz.hu
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Erdélyben mozgolódtunk
A Mozgáskorlátozottak Egyesülte 
helyi csoportja 43 fôvel indult 
útnak május 8-án Kapota Mihály 
titkárunk vezetésével egy „kis er-
délyi körútra”. Célunk volt, hogy 
3 nap alatt megtekintsük azokat 
a tájakat, városokat, nevezetessé-
geket, amelyek ilyen rövid idôbe 
beleférnek. Szerencsére olyan ide-
genvezetônk volt Magyarné Berta 
Rozi személyében, aki teljesen fel-
készült volt földrajzi, történelmi és 
irodalmi ismeretekbôl. Utunk elô-
ször a Maros folyó mentén haladt, 
láthattuk Arad, Déva, Vajdahunyad 
várát, és Gyukafehérvár stílusosan 
és gyönyörûen átépített központját, 
a Nagyenyedi Kollégiumot.

Szállásunk mindkét este Toroc-
kón volt, külön magánszállásokon. 
A torockói múzeumétterem magya-
ros ellátása teljes megelégedésünk-
re volt. Másnap a tordai sóbarlang 
az út csúcspontja volt. A lépcsô mel-
lett a rászorulók liftet is igénybe 
vehettek. A barlang belsejében csó-
nakázótó, óriáskerék, és még sok 
érdekesség akadt, a kristálytiszta 
levegôrôl nem is beszélve.

A harmadik nap, hazaútban is 
kihasználtuk a lehetôségeket: így 

például a kolozsvári temetô, a Szent 
Mihály templom, a Bolyai-Babes 
egyetem kollégiuma került látó-
körünkbe. Tovább haladva a Kö-
rösfô – Királyhágó – Nagyszalonta 
(Arany János szülôvárosa) útvona-
lon érkeztünk vissza Magyarország-
ra. A fáradtságunkat elnyomta 
a sok érdekesség, a gyönyörû tájak 
látványa. Élményekkel telve érkez-
tünk haza – bizonyítja a fényképen 
látható vidám csapatunk.

Grószpéter Zoltán
*

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy 
a 2015. június 24-i (szerda) Mezô-
hegyesi vonatos kirándulásunkra 
korlátozott számban még lehet je-
lentkezni a (30) 483 01 80-as mobil-
telefon számon. Részvételi díj: 1.900,- 
Ft/fô, plusz a vonatköltség. Az összeg 
tartalmazza a fogadás, az ebéd és 
a helyi különbusz költségét. Megte-
kintjük a világhírû ménest, egy védett 
tórendszert és a templomot.

Egyesületünkhöz egészségi álla-
potra való tekintet nélkül lehet 
csatlakozni minden hónap második 
szerdáján 15 órától a Faluház au-
lájában: legközelebb június 10-én.

Sermann József vezetôségi tag

Nyárbúcsúztató kavalkád – ismét miénk lesz a tér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
2015. augusztus 29-én ismét meg-
rendezi a „Miénk a tér” elnevezé-
sû térfoglaló kavalkádját Algyô Fô 
terén, a szökôkútnál.

Várja mindazoknak a civil szerve-
zeteknek, magánszemélyeknek, cso-
portoknak, fiataloknak és idôseknek 
a jelentkezését, akik dallal, tánccal, 
zenével, verssel vagy más produkci-
óval szeretnék megmutatni magu-
kat. A téren lehetôséget nyújtunk 

a kézmûves termékek kiállítására, 
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Valamennyi csoport-és egyéni 
fellépô a részvételrôl emlék-aján-
dékot kap.

Részvételi szándékát augusztus 
1-jéig az alábbi elérhetôségeken 
jelezheti: Ménesi Lajosné – tele-
fonszám: 06-30/254-4632, illetve 
email: mjuszti@gmail.com; Algyôi 
Könyvtár – telefonszám: 62/517-
170, ill. email: bibl@algyo.hu

II. Irodalmi teadélután Szilágyi-Perjési Katalinnal
A nagyváradi születésû Szilágyi Per-
jési Katalin az Algyôi Tollforgatók 
tagjaként íróként sem ismeretlen 
a helyieknek, hiszen több kötetének 
megjelenését kísérhettük figyelem-
mel. A Gyevi Art Kulturális Egyesü-
let és az Algyôi Könyvtár közös ren-
dezvényén most irodalmi díjairól, 
nemrégiben megjelent novelláskö-
teteirôl és azok hôseirôl: Puszi Úrról 
és Tóth Tihamérrôl mesélt közön-
ségének Szilágyi-Perjési Katalin. 

Verseit és novelláit maga 
az írónô olvasta fel, valamint 
a Tollforgató irodalmi kör tagjai 
elôadásában hallhattuk mûveit 
– öbbek között Ménesi Lajosné, Kis 
Mihályné, Oláh Ernô és Szabó Noémi 
tolmácsolásában.

Képek itt: http://algyokultura.
hu/index.php/kepek (Fotók: Szabó 
Noémi)

Tollforgatók 
(Fotó: Szabó Noémi)

Búzavirágos siker
A Búzavirág Asszonykórus sikere-
sen szerepelt az Országos Nyug-
díjas Ki-Mit-Tud? középdöntôjé-
ben Hajdúszoboszlón, s ezzel 
bejutott a döntôbe. Mûsorukban 

Szeged környéki népdalokat éne-
keltek. Citerán kísérte ôket Süli 
Tibor és Király Imre. A zsûri a ma-
ximálisan elérhetô 150 pontból 
147-tel értékelte produkciójukat.

Köszönet a filmért
A Algyôi Rajzmûhely tagjai meg-
tekintették a Süli Andrásról készült 
életrajzi filmet. Köszönettel tarto-

zunk a Könyvtárnak a bemutató-
ért.

Magyarné Varga Anna

„Látni és látszani”közlekedési akció!
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület részérôl Bai István elnök, Bai 
Istvánné és Gulyás Sándor polgár-
ôrök a helyi Körzeti megbízottak-
kal, Tóth Gábor és Horváth Zoltán 
rendôr fôtörzsôrmesterekkel, ke-
rékpáros ügyességi versenyt szer-
vezett a Fehér Ignác általános is-
kola elôtti téren iskolások részére.

A gyerekek nagy érdeklôdéssel 
figyelték a rendôrök által épített 
akadálypályát, melyen különbözô 
nehézségû feladatokat kellett vég-
rehajtaniuk.

A versenyen zömmel az alsó ta-
gozatosok mérték össze tudásukat. 
Rutinosan kerülgették az akadá-
lyokat a kiépített pályán. A bátrab-
bak idômérô versenyre is vállal-
koztak. A legügyesebb versenyzôket 
a polgárôrök villogó szettel jutal-
mazták. Ennek a kezdeményezés-
nek szeptemberben lesz folytatása, 
ezzel is segítve a gyermekek biz-
tonságos közlekedését.

Bai István  
egyesületi elnök 
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„REKVIEM”  
TEMETKEZÉS  

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN� 
Tel�: 20/32–77–406�

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

Dr. Major józsef

ÁLLATORVOS

Algyô közigazgatási  
területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Tel.: +36 30 938-32-33

Vasárnap is NYITVA TART az 

ARI MARKET!
Várárhelyi u. 32. szám alatt 
várjuk kedves vásárlóinkat 
minden nap friss kenyérrel, 

pékáruval!
Nyitva tartás: minden nap 

reggel 6 órától 19 óráig!

SZÁMÍTÓGÉP KARBANTARTÁS, SZERELÉS
• SzoftvereS hibaelhárítáS • víruSírtáS

• hardvereS, SzoftvereS Szakmai tanácSadáS
• kiadványSzerkeSztéS éS tervezéS,  

egyedi igény Szerint
• médiatartalmak SzerkeSztéSe,  

vágáSa (film, hang, kép)

Gál Péter: 
+36 30 / 2373-087 • core.inSane@gmail.com

Szeged-Fodorkerti 250 négyzetméteres  

hasznos alapterületű, több családnak is alkalmas  

családi ház, legjobb helyen,  

kiváló telekadottságokkal, megosztva is eladó!

Ár: 30 mFt.

Érd.: 06 30/210-7190, 06 30/430-7217
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optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Algyői Faluházban 
2015.06.16-án Kedd 8:00-11:30-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-20% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.

PAPÍRVILÁG  
A Coop Üzletházban mûködô  

papír-írószer üzletünk  
megszûnése ellenére  

2015. 06. 01-tôl továbbra is  
folytatjuk tevékenységünket:  

intézményeknek, vállalkozóknak  
elôzetes telefonos egyeztetéssel  

kedvezményes kiszállításos  
árurendelést biztosítunk!

Rendelés: 30/5920847

Cseppnyi Önbizalom Kontinencia  
Betegedukációs Program

A Program háttere
Magyarországon a lakosság 6,5% küzd inkontinenciával, azonban több-
ségük ellátatlan. A betegség nagyobb részben érinti a nőket, akiknél 
jellemzően 35 év felett jelennek meg a problémák.

A Program célja
A projekt elsőszámú célja a nem ellátott inkontinens betegek felkuta-
tása, feltérképezése a háziorvosi praxisokon keresztül, és a helyes ott-
honi ellátáshoz, segédeszközök felhasználásához szükséges tájékozott-
sági szint növelésében.
A program másodlagos célja, hogy segítsen a leginkább érintett cso-
portnak-a 45 év feletti nőknek – a megfelelő megoldást megtalálni.

Kikhez szólunk?
Elsôsorban a 45–60 éves hölgyekhez.

A Programba bekapcsolódó algyői praxis:
Dr. Bakó Ildikó

h., k., p.: 8–12 • sz., cs.: 12–16
Tel.: 0630/6354717
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Tôlünk Tanulj Tábor az algyôi Civil Szervezetek Házában
Idôpontja: 2015. 07. 13-tól 17-ig.

A táborba 2015. június 1-tôl 
június 15-ig lehet jelentkezni. 

A jelentkezés feltétele: általános 
iskolás életkor. Az elsô 15 fô nyer 
felvételt a táborba.

Június 18-án kihirdetjük a lis-
tát, ezután a megfelelô jelentke-
zési lap kitöltésével és a részvéte-
li díj befizetésével lesz biztosítva 
a táborba való felvétel.

A tábor díja: 7000 Ft/fô. A díj tar-
talmazza a teljes ellátást és a prog-
ramok költségeit, belépôjegyeket. 

A tábor vezetôi: Kneip Ferencné, 
Ménesi Lajosné, Süli Istvánné, Szabó 
Imréné

A Tôlünk Tanulj Tábor: reggel 
8 órától délután 16 óráig tart. Ét-
kezések: tízórai, ebéd, és uzsonna. 
A tábor napi programja:
1. nap:
Népzene és népi hangszerek meg-
ismerése
Népdalok tanulása, hangszerek 
kipróbálása.
2. nap:
„Lakodalom van a mi utcánkban”

Házassági ceremóniák Algyôn 
a 60–70-es években. 
Ruhák, szokások, rigmusok, tán-
cok, ételek elôkészítése (tyúkko-
pasztás) stb.
Vôfély-mondókák tanulása.
3. nap
Határon túli szokások. Autó-
buszos kirándulás Szerbiába 
testvértelepülésünkre: Marto-
nosra, fûszerfeldolgozás meg-
tekintése. 
4. nap
Nyári tiszai élet Algyôn.

Halászat, madarászat – tanösvényi 
séta az ártéri Tisza partján. 
5. nap
„Régi ízek a kemencébôl” Süssünk 
együtt kenyeret, kemencés lán-
gost, és „bucit”.

Még egyszer: a tábor ideje: 
2015.07.13 - 2015.07.17 (hétfô-
tôl- péntekig) 5 nap. Résztvevôk: 
általános iskolások. Részvételi díj: 
7000Ft/ fô.

Jelentkezni lehet: Kneip Ferenc-
nénél, mobiltelefon száma: +36 
20 562 0550

Ismét nyári táborok az algyôi Borbála Fürdôben!
2015� 07 �13–17�: SPORTMIX tábor 16 000 Ft
2015� 07� 27–31�: FOCI tábor 14 000 Ft 
2015� 08� 3–7�: OVI I� tábor 14 000 Ft
2015� 08� 10–14�: OVI II� tábor 14 000 Ft 

Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk 
a gyereknek, melyek a Gyevitur Kft� min-
takonyháján készülnek el. Program: vízi 
játékok, falmászás, labdarúgás, horgá-
szati ismeretek, kerékpározás, küzdô-
sportokkal való ismerkedés, úszás, 

tánctanulás, barkácsolás, kutyázás, lo-
vaglás, csoportos foglalkozások, játékok, 
kacagás, móka.
Az elsô 60 ALGYÔI gyermek 5000 Ft 
kedvezményt kap! 

További információk: Magosi Krisztina 
+36-62/517-520, +36-70/4258577, 
Borbála Fürdô, 6750 Algyô, Sport utca 
9�, www�borbalafurdo�hu, borbalafurdo�
gyogyaszat@gmail.com.

Nyári táborok az Algyôi Tájházban
2015. június 22–26. Hagyományôrzô 
kézmûves tábor� 13�000 Ft Program: 
Szövés, nemezelés, agyagozás, kosár-
fonás, gyöngyfûzés, citerázás, néptán-
colás, lepény és lángos sütés.
2015. július 6–10. Hétmérföldes mese 
tábor� 13�000 Ft� Program: mese mese 
hátán, hamuba sült pogácsa sütés, já-
tékok készítése 
2015. július 20–23. Varrjunk együtt 
tábor. 11.000 Ft. Program: telefontartó, 

kulcstartó, ékszer, könyvjelzô, kabala-
figurák készítése varrással. 
2015. augusztus 24–28. Iskolára han-
goló tábor. 13.000 Ft. 
Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk 
a gyereknek, melyek a Gyevitur Kft� min-
takonyháján készülnek el�
 
További információk: Cseuz Gabriella 
0620-2694090, Algyôi Tájház, 6750 
Algyô, Kastélykert 42�
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Helytörténeti rovat a Hírmondóban: Iskolai emlékek a múltból
Minden gyermek életében az is-
kolai évek azok, amelyek a köte-
lezettség teljesítését érdemjegyek-
kel határozták és határozzák meg. 
Nekünk már elsô osztálytól jegye-
ket adtak. Falunkban az 1950-es 
évek végén és a 60-as években két 
iskola volt. A Sárga és a Fehér. 
Az iskola igazgatója Csapó Béla és 
családja a Fehérben, az igazgató 
helyettes: Maar István a feleségé-
vel, valamint Várkonyi László taní-
tó a feleségével, Melinda tanító 
nénivel és Erna tanítónôvel a Sárga 
iskolában lakott. 

A Sárga iskolába jellemzôen 
az alsó és az 5–7. osztályosok, míg 
a Fehér iskolába a 8. osztályosok 
két osztálya és a 7-esek tanultak 
délelôttös és délutános megosz-
tásban. A tankönyveket minden 
évben az elôzô osztály tanulóitól 

kaptuk, ún. használt tankönyvek 
voltak. Nagyon örültünk, ha olyan 
tanulótól kaptuk, aki vigyázott rá, 
vagy nem igen szeretett tanulni, 
mert akkor szép tankönyvünk volt.

A könyveket, füzeteket, az ellen-
ôrzô füzetet kék csomagoló papír-
ral csomagoltuk és vignettára írtuk 
a nevünket, az osztályt és a tan-
tárgy nevét.

Az osztályokban nagy vaskályha 
volt, télen az iskolakezdésre meleg 
várt, mert Kovács József és felesége 
szorgalmasan felfûtötte a tanter-
meket és feladatuk volt a tanter-
mek tisztántartása is.

Ruhánk jellemzôen iskolakö-
peny vagy kötô volt. Télen mackó-
nadrág a többségnek.

Elsôtôl harmadikig leány és fiú 
osztály volt, negyediktôl lettünk 
vegyes osztály.

Testnevelési órákat a mostani 
Lövészklub termében tartottuk. 

Itt tanultam meg asztaliteniszezni, 
kézilabdázni és a különbözô torna-
gyakorlatokat.

Gyakorlati foglalkozás a fiúknak 
a Fehér iskola melléképületében 
volt, a lányok a tanteremben ta-
nulhatták meg a hímzés különbö-
zô fajtáját, valamint a stoppolást 
(én ennek kevés hasznát vettem, 
míg a kézimunkázást itt szerettem 
meg), kötést.

Gyakorló kertünk is volt, kez-
detben a barakkok helyén lévô 
területen, majd a híd lábánál, va-
lamint a Fehér iskola udvarán.

Minden évben nagy szorgalom-
mal készültünk az Anyák napjára, 
amelyet az iskola udvarán rendez-
tek. Vers, ének, tánc volt osztá-
lyonként a repertoár. Torna ün-
nepélyre a templom melletti volt 
piactéren, majd késôbb a Halász-

csárda mögötti futballpályán ke-
rült sor. Szülôk, rokonok, szom-
szédok alkottak a nézôközönséget.

Madarak és fák napján a tölté-
sen játszottunk.

Év végén a hetedikesek búcsúz-
tatták a nyolcadikosokat. Az isko-
la kapuját és a tantermeket virág-
gal díszítettük. 

A nagyok ballagása a Fehér is-
kolától indult a fôutcán a Sárgába, 
majd vissza. Kis tarisznyába pogá-
csa és színes víz (bor) került. A bal-
lagók végig énekelték a még most 
is ismert ballagó énekeket. A lá-
nyoknak ekkor vettek a szülôk 
elôször nejlonharisnyát, addig ún. 
patent harisnyánk volt.

Az évzáró ünnepen az igazgató 
értékelte az osztályokat, kiemelte 
a jó tanulókat, majd a kitûnô tanu-
lók könyvjutalomban részesültek.

Emlékeim szerint egy tanévben 
csak két szünet volt, a téli és a nyári.

Télen abban az idôben igen sok 
hó esett. Sokszor akkora, hogy 
az utca egyik oldaláról a másikra 
én nem láttam át. Életemben 
ekkor láttam elôször és utoljára, 
lovas szánkót, csilingelô csengôvel 
a lovak nyakában.

Boldogok voltunk, mert lehetett 
csúszkálni (ennek jellemzôen 
a szülôk nem örültek, mert a cipô 
talpa bánta) és a töltés oldalon 
szánkózni. Bizony megszeppen-
tünk és elcsendesedett a gyerek-
zsivaj, ha egy-egy gyerek szánkója 
a fának siklott és komoly baleset, 
lábtörés történt.

A nyári szünetet barátokkal, 
barátnôkkel töltöttük. Babáztunk, 
kergetôztünk a korosztálynak 
megfelelôen. A nagyobbak egy kis 
pénzkereset után is néztek. Ez 
a vesszôhúzást, papsajt-, pipacs-, 
búzavirág-, kamillaszedést jelen-
tette. Tóth bácsi, a Fehér iskolával 
szemben, megvásárolta és a kapott 
pénzbôl, a szülô döntése szerint, 
ki-ki vásárolt, vagy a családi kasz-
szába került a fizetség.

Az 1960-as évek közepén már 
több családban mindkét szülô dol-
gozott, tsz-ben, Szegeden. Szük-
ségessé vált az iskolai napközi. Fel 
is épült az új iskola a Kosárfonó 
utcában. A tanítási rend is meg-
változott, csak délelôtt lett tanítás.

A település létszámának növe-
kedésével az 1970-es évek elején 
a község vezetôsége szükségesnek 
látta, hogy új iskola, óvoda és böl-
csôde épüljön, melyet a rendezési 
tervben határoztak el. Ebbôl az is-
kola készült el kicsit eltérô helyen, 
az eredetihez viszonyítva. Ebben 
a szertárakkal, tornateremmel, 
modern eszközökkel felszerelt is-
kolában tanulóknak és szüleiknek 
néhány pillanat alatt elképzelése 
születik a múltról vagy emlékek 
sora kerül elô. Néhány évtized 
mennyi változást jelent, de a cél 
maradt: megtanulni írni, olvasni, 
számolni, melyet követôen ki-ki 
elindul életének egyik célja, a szak-
ma, a hivatás felé vezetô úton.

Gavallér Istvánné Piroska
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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: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

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

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 

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM

MENTÔK: 104
 TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Hétfôn, kedden, pénteken. 8-tól 12 óráig (délelôtt)

Szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután)

Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN:  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETÔSÉGE

Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja: 
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda) 

RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107, 112. 

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

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

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

RENDEL: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
• Fogpótlások minden fajtája • esztétikus tömések 

• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás 
• fogékszer felrakása garancia idôvel 

• lézeres nyálkahártya kezelés  
• ingyenes fog- és szájápolási tanácsok

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Június 1–5-ig 7:30-tól 12:00-ig

Június 8–12-ig 12.30-tól 16:30-ig 
Június 15–19-ig 7:30-tól 12:00-ig
Június 22–26-ig 12:30-tól 16:30-ig

Június 29–Július 3-ig 7:30-tól 12:00-ig
Július 6–10-ig 12:30-tól 16:30-ig

 Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

LAKATOS ALBERTNÉ  
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfôn, szerdán 12:30-tól 16:30 órági ( délután)

Kedden, csütörtökön, pénteken: 7:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)

A praxisban dolgozó körzeti nôvér 2015. június 1-tôl:  
Pongráczné Ács Anna; 2015. július 1-tôl: Miklós-Tóth Andrea.

Az ÚJ SZÉCHENYI TERV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50–70 év 
közötti pácienseink ingyenes vastagbélszûrésére.  

Aki a névre szóló meghívót megkapta az ÁNTSZ-tôl, jelentkezzen  
a fontos információkat tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.

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

KAMARAI TAGDÍJ
T I S Z T E LT  A LG Y Ő I  Ő S T E R M E LŐ K ! 

Felhívom a figyelmüket, hogy az Agrárkamara felé történő, kötelező, tagdíj-bevallási 
időszak 2015. JÚNIUS 31-ig TART, a pótbevallás (10%-os szankció mellett) pedig jú-
lius 31-ig adható be! Így kérem, mihamarabb keressék fel falugazdászukat! 

Gömöri Gabriella falugazdász, telefon: 70/ 48 93 846
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A repülô-éneklô ember: Bornai Tibor kiállítása Algyôn
Bornai Tibort leginkább zenészként 
ismerhetjük – mint a KFT billen-
tyûsét, zeneszerzôjét, szövegíróját, 
aki nem egy Koncz Zsuzsa-dalt is 
jegyez, de Somló Tamás, Mácsai Pál, 
Kern András és sok más elôadó le-
mezén is közremûködik. Mind-
emellett megjelent már regénye, 
önéletírása, esszé-gyûjteménye és 
útikönyve is, az utóbbi években 
pedig a képzômûvészettel is fog-
lalkozik, egészen pontosan: fest. 

– Gyerekkorom óta folyton raj-
zolok – meséli Bornai. – Egy idô-

ben azt terveztem, karikaturista 
leszek. Ezt kinôttem. A festésrôl 
mindig álmodoztam, de csak 
az utóbbi években szedtem össze 
annyi bátorságot, hogy beleka-
paszkodjak az ecsetbe. A családban 
egyébként volt elôzménye a képzô-
mûvészetnek, hiszen apai déd-
nagymamám testvérét Fadrusz 
Jánosnak hívták.

Bornai Tibor A repülô ember 
címû tárlata anekdotákkal és ének-
kel, zenével, kitûnô hangulatban 
nyílt meg az Algyôi Faluház galé-

riájában május 21-én. A kiállítás 
június 5-ig tekinthetô meg.

– A betûket még nem ismertem, 
de már volt kedvenc festôm – tud-
tuk meg Bornai Tibortól. – Gye-
rekkorom máig eleven emléke, 
hogy a színek nevei szinte semmit 
nem mondanak arról a csodáról, 
ami a vörösben, a sárgában és 
a többi látomásban mûködik. 
Mégis zenész lett belôlem, és ezt 
utólag azzal magyarázom, hogy 
az ember szeme olyan közel van 

a füléhez. Zeneszerzôként, elô-
adóként sok sikert arattam, így 
a festészet már nem azért csábított, 
hogy zászlómat egóm várának még 
magasabb fokára tûzhessem. 
Negyven évig várakoztak bennem 
ezek a képek. Köszönet érte el-
fogyhatatlan türelmüknek, és 
az örömnek, ami a vászonra segí-
tette ôket.

A festményekrôl itt találni ké-
peket: http://bornaitibor.hu/cate-
gory/festmenyek/

 A helyes megfejtôk között 4 db féléves Hírmondó elôfizetést sorsolunk ki!
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ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Szabó Noémi.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21. napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: s-Paw Bt�

M i ?  H o l ?  M i k o r

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Június 4. (csütörtök) 16 óra 30 perc – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek a Falu-

házban. Állatfigurák, kulcstartók készítése gyurmából Greksáné Irmával� Rész-
vétel: 300 Ft / fô�

Június 5. (péntek) 19 óra – Algyôi Teátrum. Márton László: Lepkék a kalapon. 
Rémbohózat. A Szegedi Egyetemi Színház elôadása. Belépô: 900 Ft / fô, nyug-
díjas és diák: 500 Ft /fô.

Június 6. (szombat) 10 óra – VI. Algyôi Foltvarró Kiállítás az Alkotóházban.
Június 10. (szerda) 15 óra – Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi csoportjának 

találkozója a faluház elôcsarnokában.
Június 12. (péntek) 19 óra – Algyôi Teátrum. Szigligeti Ede: Liliomfi. Vígjáték. 

A Zenthe Ferenc Színház elôadása. Belépô: 2000 Ft / fô, nyugdíjas és diák: 
1�700 Ft /fô�

Június 20. (szombat) 21 óra – Retro Party a faluházban. Belépô 500 Ft / fô, éjfél 
után: 1000 Ft / fô�

Június 22–26. (hétfô-péntek) 14–20 óra – Tûzzománc intenzív szakmai mûhely-
gyakorlat az Alkotóházban.

Június 25. (csütörtök) 18 óra – Folk-Híd fesztivál. 
Június 27. (szombat) 16 óra – Napforduló Ünnep az EzerJóHázban.
Június 27. (szombat) 21 óra – III. Könyvtári Éjszaka.
Június 29–július 3. – Hétfô-Péntek Tábor a Faluházban�
Június 29–július 3. – Kerámia-korongos technikák: intenzív szakmai mûhely-

gyakorlat az Alkotóházban.
Június 29–július 3. – Festés a szabadba: intenzív szakmai mûhelygyakorlat 

az Alkotóházban.

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Június 3. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Június 8. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Június 15. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Június 17. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Június 24. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Június 26. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Július 1. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

A nyári hónapokban (július és augusztus) 
a BÉRLETÁRUSÍTÁS szünetel  

a Faluházban.

A LEGKÖZELEBBI ÁRUSÍTÁSI IDŐPONT:  

augusztus 31., hétfő 9–17 óra;  
szeptember 1–2. (kedd–szerda) 9–17 óra.


