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Képeslap – a versről
Verssel indul és zárul az életünk, a vers végig kísér az úton, kedves 

húgom. „Hunytszemű, kicsi pintyőkemadár te,/ Hója, hahója! Neked 
édes az álom!/ A könny, ha lehull rád, elszenderít jobban,/ Nem 
érzed, hogy éget, úgy-e, virágom!...” / – kezdődik Kaffka Margit 
Bölcsődala. A Sírvers pedig szóljon itt Babitstól: „Itt nyugszom. Vé-
gre megnyugodtam./ Elszállt az álom és a láz. /Ma föld fölöttem, föld 
alattam,/ és nem emel, és nem aláz.”

A költő más, mint mi, mindannyian, de csak annyiban, hogy a ben-
nünk lévő költeményt könnyebben kimondja. A költő által leírt szavak 
csupán tetszhalottak: mindannyiszor föltámadnak, ahányszor azokat 
valaki elolvassa és végiggondolja. 

Köztünk is élnek költők. Az algyői költők társaságához tartozók 
közül néhányan a helyi nyilvánosságot is vállalják: magukat Algyői 
Tollforgatók Körének nevezik. Ők az algyői könyvtárban találkoz-
gatnak, s mint az önképző körökben, felolvassák írásaikat, beszél-
getnek a rímbe szedett (vagy éppen a prózában rejtőző) versről. Az 
itteni gyöngyszemekből néhányat a Hírmondó is felszínre hozott. De 
olyan algyői költőről is tudni, aki magányos trubadúrként éli életét, 
s olyanról is, aki nem asztalfi ókba zárja papírra vetett rímes gon-
dolatait, hanem maga jelenteti meg megzenésített verseit. Akad, aki 
még csak diák, de költeményeit már antológiák őrzik, s olyan is, aki 
rangos irodalmi társaságok tagja, vagy aki neves irodalmi lapokban 
publikál, vagy akinek a vers díjat termett. A többség azonban csak 
magának ír, s leginkább magának olvas, vagy danol – verset.  

A vers annyiféle, ahányféle az ember. Ismerek hit verset, szerelmes 
verset, lovas verset, szabadság verset, de szivárvány verset is – és 
a sor még hosszan folytatható. Vers a bölcsődal, vers a népdal, a 
nóta, de a legújabb sláger is. A vers énekelt szövegként született 
sok évezrede. E forráshoz fordult Weöres Sándor is, aki régi dal-
formákat használt az amúgy avantgardnak minősíthető verseiben. 
Költeményeiben az énekelt vers formái gazdagsága megjelenik: az 
időmértékes technikától a hangsúlyos verselésig. Milyen szép, mikor 
a kész verset zenésítik meg! Mint József Attila Rejtelmekjét a Sebő 
együttes: „Rejtelmek ha zengenek,/ őrt állok, mint mesékbe’./ Be-
bújtattál engemet/ talpig nehéz hűségbe.” „Szabadság, szerelem!/ 
E kettő kell nekem” – írta Petőfi , de Bródy János kiegészítésével, 
Koncz Zsuzsa hangján is hallom: „Szabadság, szerelem/ e kettő kell 
nekem!” /Visz az út valami felé/ ami nem volt még talán sosem/ Nincs 
új világ, a régi él tovább/ De hinni kell, hogy van remény/ bár nin-
csenek csodák!”

A vers csodás átalakulásokra képes: ugyanaz a szöveg másképp 
szól minden szájról, ugyanaz a gondolat másképp hat az egyikünkre, 
s másikunkra. A költeménybe foglalt szavak tettre késztetnek vagy 
elaltatnak, elandalítanak vagy felzaklatnak. A vers nem csak költészet 
napi tartozék, hanem minden nagy pillanat kifejezője. Verselünk örö-
münkben és bánatunkban, gyermekünknek és szerelmünknek, folyton 
folyvást, kedves húgom. 

Ölel nővéred:
Ágnes

A költészet napja: április 11.
Magyarországon József Attila születésnapján, április 

11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalom-
ból az algyői faluház és a könyvtár rendezvény-sorozatot 
szervez. Az algyőiek április 9-én (szerdán) 17 órától 
a faluházban Petőfi  Sándor: A helység kalapácsa című 
vígeposzát hallgathatják meg Juhász Péter előadásában. 
Április 10-én, csütörtökön, a Wass Albert-napon Kol-
tai Gábor fi lmjét nézhetik meg, majd beszélgethetnek  
Turcsány Péter költővel. A könyvtárban április 11-én 
(pénteken) 18 órától helyi költők műveit olvassák föl 
helyi előadók. 

Falunapok 2008
Április-május fordulóján

A hagyományoktól eltérően, a munkanap-áthe-
lyezések miatt idén nem április utolsó hétvégéjén, ha-
nem május elején rendezik meg az Algyői Falunapokat. 
Azonban április utolsó napján is várnak mindenkit a fa-
luházba – ráhangolódni a falunapi hangulatra!

ÁPRILIS 30. (szerda)
18 óra, Faluház Galéria – Algyői alkotók közös kiállí-

tása a Faluház Galériában. A tárlatot megnyitja: Székely 
Anna, a Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógia 
és Sportintézmény ÁMK intézményegység-vezetője.

19 óra, a faluház színházterme – a Móra Ferenc 
Népszínház díszbemutatója, Bartha Lajos: Zsuzsi című 
tragikomédiája. 

Falunapi program:
MÁJUS 2–3. (péntek, szombat)  – ALGYŐI FA-

LUNAPOK 2008.
Pénteken délután: az Algyői Hagyományőrző 

Együttes Asszonykórusa, az Algyői Hagyományőrző 
Citerazenekar és a Rozsdamaró együttes, az ANIMAL 
CANNIBALS, a Pumpkins és éjszakai szabadtéri disco 
várja az érdeklődőket.

Szombaton: a gasztrónmia ünnepe – civil szerve-
zetek, baráti társaságok főznek a faluház körül; az 
algyői óvodások, iskolások műsora a szabadtéri színpa-
don; gyerekszínházi előadás, sanzondélután, Parlandó 
Énekegyüttes, Gerendás Péter és a Simon’s Tri-bute 
Band, Tóth Vera és a UNITED.
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Mészáros Balázs, a Tisza szerelmese 
Az Algyői Hírmondó hasábjain 

január óta vita bontakozott ki a tiszai 
halászok és horgászok között. Az eddig 
megjelent három írás közül az egyik 
a halászok és két másik a horgászok 
szemszögéből közelítette meg a prob-
lémát. Most egy újabb halász véle-
ménynek adunk helyet. 

Híressé tette Algyőt Mészáros Balázs 
halász – az életével. A halban gazdag 
Tiszát ért csapás, a 2000-beli ciánka-
tasztrófa után kamera előtt élte életét, s 
ezzel mindent elmondott a folyóról, az ősi 
mesterségről, a halászfaluként is ismert 
Algyőről, az itteni emberekről. A fi lm 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nemzet-
közi üggyé lett a környezetszennyezéstől 
halottaiból föltámadó Tisza helyzete. A ma 
már nem a halászatból élő Mészáros Balázs 
– úgy is, mint a Tisza Halászati Szövet-
kezet egykori elnöke, jelenlegi ellenőrző 
bizottsági tagja – évekkel ezelőttre teszi 
a folyóparton egyre mérgesedő halász 
kontra horgász konfl iktus eredetét.

- Az algyői oldalon a falu alatti ha-
lászati területemet tavaly már fölszabadí-
tottam, vagyis a Tisza jó két kilométeres 
szakaszát nem halásztam azért, hogy a 
horgászok is találjanak jó, haljárta he-
lyeket. De hiába az ilyen „engedmények”: 
a másfél milliós fölszerelésemet ellopták, 
a halászlé főző verseny idején halbél-
lel szennyezték a Tiszát, szinte egymás 
torkának esnek a vízparton a halászok és 
a horgászok, megy a kölcsönös vádas-
kodás – összegzi a maga szemszögéből 
a helyzetet Mészáros Balázs. Úgy véli: 

orvhalászok és orvhorgászok mélyítették 
el a halászok és horgász között mindig 
is meglévő, de csak a múlt év nyarától 
elmérgesedő ellentétet. 

A hal, a folyó ajándéka, de zsákmány 
is: a halász megélhetése és a horgász 
kedvtelése, sikerélménye a haltól függ.

- A halász él együtt a hallal: ha a télen 
font hálót a vízbe ereszti, az elkészített 
varsákat lerakja, a szerszámok mel-
lett marad, hogy learathassa a munkája 
gyümölcsét. A halász fi gyeli a folyót, a 
halak mozgását és életformáját. Úgy is 
mondhatom: a halász vériben van, annyi-
ra ismeri a halakat – jelenti ki Mészáros 
Balázs. – A halász a halon keresztül veszi 
észre a vízszennyezést, a folyó, de még 
az évszakok, vagy a holdjárás változását 
is. Ezért, a folyó állapotának folyamatos 
ellenőrzése miatt se lenne szabad két-
ségbe vonni, hogy 2015-ig a halászok 
szövetkezetéé a halászati jog. A hazai 
vizek „kizsákmányolásáért” nem tehető 
felelőssé az országban élő mintegy 300 
halász, miközben ugyanezeken a vize-
ken 350 ezer horgász és 17 ezer ifjúsági 
horgász kapott arra engedélyt, hogy ki-
fogja a „kívánságait teljesítő aranyhalat”. 

A hal miatt lett neve, vagyis ismertsége 
és tekintélye Mészáros Balázsnak, hiszen 
1952, a halászati szövetkezet megalaku-
lása óta senki nem fogott ki olyan nagy 
halakat a Tiszából, mint ő. Az apjától, az 
pedig ugyancsak az apjától kapta örökül az 
ősi halász mesterséget. Ugyanakkor meg 
is újította a tanultakat: a saját tapasztalatai 
alapján módosította a ladikja és a szerszá-

mai formáját. A régi és az új ötvözésének 
meglett az eredménye: az olyan rekordok, 
mint mikor két nap alatt 8 darab ötven kiló 
fölötti harcsát, vagy mikor a 90 kilós har-
csát kifogta a Tiszából. Mészáros Balázs 
szerint az, aki azt nyilatkozza: a 90 kilós 
óriást az ikramennyisége miatt is „pazar-
lás” volt kifogni, az nem gondol alapvető 
összefüggésekre. Például arra, hogy az a 
hatalmas állat csak a súlya fönntartásához 
2-5 mázsa pontyot „zabált”, vagy arra, 
hogy míg ez az egyetlen harcsa a 8-10 
kiló ikráját egyetlen helyre rakta volna 
le és csak 20-30 százalékából lett volna 
kis harcsa, addig a 90 kilós behemót ál-
tala el nem fogyasztott pontyok a Tiszán 
szétszóródva ívtak és szaporodtak. Tehát 
– vonta le a következtetést – ismernie kell 
a halat, a szokásait, a folyóbeli táplálék-
láncot stb. annak, aki a halról nyilatko-
zatra vállalkozik   

- Húsvétkor összehívtam néhány ha-
lászt. Beszéltünk a horgászokkal kialakult 
ellentétről, de a halbeles szennyezésről 
is, mert ez utóbbi ügyben a rendőrség 
nyomoz, keresik a tettest. Ha végre 
kiderül, ki követte el ezt a folyó elleni 
merényletet, ki sározta be a hallal fog-
lalkozó emberek becsületét, hozzákezd-
hetünk a halászok és horgászok közötti 
vita elsimításához is – mondja Mészáros 
Balázs. – Azon vagyok, hogy találkozzak 
az új horgász egyesület vezetőjével, aztán 
az engedéllyel a Tiszán dolgozó halászok 
és az engedéllyel rendelkező horgászok 
tárgyaljanak és jussanak megegyezésre.  

A. H.

Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata felhívással fordul Algyő 
lakosaihoz, lakóközösségeihez, 
vállalkozásaihoz, hogy csatlakoz-
zanak virágosítási törekvéséhez.

A verseny célja: virágos, kul-
túrált, környezetbarát, vendég-
váró településkép kialakításának 
előmozdítása; a település tisztasá-
ga, gyommentesítése.

A verseny kezdete: április 1.
A versenyre jelentkezés módja, 

regisztrálás, további információk:  
személyesen a Gyeviép Kht. 
telephelyén  (Kastélykert u. 16.,  
telefonon: a (62) 267-567 számon;  
e-mailen: gyeviep@t-online.hu 

A versenybe benevezők által 
készített fotók is erre az e-mail 
címre továbbíthatók. A verseny 
a nyilvánosság előtt, a sajtó, az 

önkormányzat, a képviselő-tes-
tület tagjai, a Gyeviép Kht. ak-
tív közreműködésével zajlik. A 
résztvevők számára lehetőség 
nyílik Algyő honlapján a kertjük 
képes bemutatására.

A verseny kategóriái:
A legszebb virágos előkert; 

Tiszta udvar, rendes ház; A leg-
virágosabb ablak, erkély; Közön-
ségdíjas.

A verseny befejezése: 2008. 
augusztus 31. 

Értékelés: a beküldött, illetve 
a bejelentkezetteknél elkészült 
képek alapján egy bizottság pon-
toz. A közönségdíj eldöntésének 
módja: a verseny végén, az addig 
beérkezett fotók megtekinthetők 
lesznek a tájházban, ahol a Hír-
mondóban megjelenő sorszámos 

szelvénnyel szavazhatnak a láto-
gatók; de internetes szavazásra 
is lehetőséget biztosítunk, Algyő 
honlapján; s a voksok összesítése 
után derül ki, a közönségdíjas. 

Eredményhirdetés: október 
1-jén, Algyő napján.

Díjazás: kategóriánként az I. 
helyezett: 30 ezer, a II. helyezett: 

20 ezer, a III. helyezett: 10 ezer 
forintos kertészeti utalványt kap, 
továbbá emléktáblával köszönjük 
meg fáradságos munkáját.

Várunk minden kertészkedni 
szeretőt, aki büszke munkája 
eredményére!

Algyő Nagyközség 
Önkormányzata

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban

Az algyői községházán fogadóórát tart szerdánként 14-17 óra között: 
Dr. Piri József polgármester: április 2-án, április 16-án, április 30-án;
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester: április 9-én, április 23-án és 
május 7-én.

Bérletárusítás 
az algyői faluházban

Az arra jogosultak az autóbusz bérleteket átvehetik 
az algyői faluházban április 29-én (kedden), 30-án 
(szerdán) és május 5-én (hétfőn) 9-17 óra között. 
Ugyanezen időpontokban a bérletek megvásárolhatók.

Virágtenger a ház körül
Faluszépítés 2008.
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Gazdasági társaságok fi gyelem!

Üléseztek a képviselők        
Terítéken a társulási megállapodások

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 
március 26-án dr. Piri József polgármester 
irányításával ülésezett. 

A reklámtáblák összevisszaságát meg 
kell szüntetni, ezért a képviselő-testület  
módosította a közterület használatról 
szóló helyi rendeletét. Nagyító alá tette a 
képviselő-testület a helyi köztemetőről és 
a temetkezés rendjéről szóló rendeletét is. 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
múlt évi tevékenységéről is tájékozód-
tak a képviselők. Tárgyaltak a társulás 
megállapodásáról, bár ez Algyőt kevéssé 
érinti, hiszen a nagyközség nem csatla-
kozott a kistérségi iskolahálózathoz. 
Ugyanakkor módosították a közhasznú 
társaság társasági szerződését. 

Az algyői önkormányzat jóváhagyta a 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodá-
si Társulás társulási megállapodását. A 
nagyközség érintett ugyanis az ISPA-
pályázatban. 

A repülőtér tereprendezéséről, a 2008. 
évi Vízügyi Építési Alap terhére végzett 
munkákról is szó esett.   

A felújítási és fejlesztési programjavas-
latok mellett az idei közbeszerzési tervet 
is elfogadták márciusi ülésükön az algyői 
képviselők.

 
„Civilek a pályán”

Az algyői képviselő-testület februári ül-
ésén foglalkozott a társadalmi szervezetek 
támogatásával – adtuk hírül lapunkban. 
A megítélt összegekről is beszámoltunk. 
Most a civil szervezetek beszámolóit 
lapozgatva az érdekes megállapításokból 
villantunk föl néhányat – egy-egy mon-
datba zárva.

Húsz algyői társadalmi szervezet össz-
esen több mint 6 millió forint támoga-
tási igény nyújtott be az önkormányzat 
eredendően 3 millió 500 ezer forintra 
tervezett keretösszegére.

Beszámolójában az Algyői Általános 
Iskola Alapítványa nehezményezi, hogy 
év közben kevés az egyénektől érkező 
fel-ajánlás. A 4H Klub legismertebb ak-
ciója: az adventi vásár, ugyanakkor e té-
ren is összemosódik a 4H, a JAM és az 
„ökoság”. Az Algyői Faluvédő Egyesü-
let önkritikusan megállapítja: évek 
óta 10-15 személyt tud megbízhatóan 
mozgósítani. Az Algyői Gazdakör (is) 
sajnálkozik, hogy tavaly elmaradt a he-
lyi mezőgazdasági kiállítás és vásár. Az 
Algyői Hagyományőrző citerazenekar 
népzenei minősítőn, s nem mellesleg 25 
fellépésen vett részt a múlt esztendőben. 
A 26 tagú Algyői Lovasklub tavaly 650 
személyt lovagoltatott és 520-at kocsikáz-
tatott. Az Algyői Művészkörnek 2007-ben 
több mint 60 rendezvénye volt, mellyel 
a határon túlra is elvitte Algyő jó hírét. 
A Nőegylet legnagyobb teljesítménye, 
hogy működtette a gondozói hálózatot. A 
Szőke Tisza Nyugdíjas Klubé pedig az, 
hogy havonta többször is programot kínál 
az idős algyőieknek. A Boldog Gyermek-
kor Alapítvány csúcsteljesítménye: a 
nyári sporttábor. A Dinamix 3-4 év ki-
hagyás után aktivizálódna: például kul-
turális esteket tervez a tájházba. A Gyevi 
Art Kulturális Egyesület rendezvényein 
4200 néző vett részt, több tévéműsorban 
is szerepeltek. Az Ifjúsági Klub számára 
a meglévő játékok karbantartása és újak 
beszerzése jelent gondot. Az Algyői Kor-
morán Horgászegyesület legjelentősebb 
évi kiadása a haltelepítés. A Magyarorszá-
gi Montessori Egyesület volt a házigazdá-
ja az „Aranyrózsa vándordíj” átadásának. 
A Mozgáskorlátozottak egyesületének 
algyői csoportja minden hónap máso-
dik szerdáján találkozik. Az Ősgyeviek 
Baráti Körének kiadásai között jelentős 
tétel a koszorú. A  Wemsical a gördesz-
ka pálya felújítását látja fontosnak. Az 

Algyői Sportkörön belül hat szakosztály 
működik, a minőségi képzésre példa az 
ökölvívó Nokta Norbert olimpiai remé-
nyei. Az Algyő Sportjáért Közalapítvány 
által támogatott programok jól szolgálták 
az egészséges életre nevelést.  

A Helyi civileken kívül tíz, Algyőn 
kívüli alapítvány is támogatási igényt 
nyújtott be az algyői önkormányzathoz, 
de ezek nem kaptak pénzügyi segítséget.

 
Népszavazás: 

többségben az igenek

Algyő választásra jogosult lakóinak 
47,6 százaléka vett részt a március 9-i 
népszavazáson. (Országosan 49,5 száza-
lék volt a szavazási hajlandóság.)

Az első kérdésre – „Egyetért-e Ön az-
zal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követő év január 1-jétől ne 
kelljen kórházi napidíjat fi zetni?” – az 
algyőiek 87 százaléka mondott igent, 12,9 
százaléka nemet. (Az országos arány: 
84,1 – 15, 9 százalék.)

A másodikra – „Egyetért-e Ön azzal, 
hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati 
ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a 
jelen kérdésben megtartott népszavazást 
követő év január 1-jétől ne kelljen vizit-
díjat fi zetni?” – nagyközségünkben 85,4 
– 14,6 (országosan 82,4 – 17,6) volt a az 
„igen” – „nem” arány.

A harmadikra – „Egyetért-e Ön azzal, 
hogy az államilag támogatott felsőfokú 
tanulmányokat folytató hallgatóknak ne 
kelljen képzési hozzájárulást fi zetniük?” 
– nálunk a voksolók 84,3 (az országban 
88,22)  százaléka „igennel”, míg nem-
mel 15,7 (országosan 17,8) százaléka 
válaszolt. 

Cikkünk aktualitását az adja, hogy a 
gazdasági társaságokról szóló, módosí-
tott 2006. évi IV tv. előírja, hogy a cégek 
kötelesek legkésőbb 2008. július 1-jéig 
a társasági szerződésüket az új törvény 
rendelkezéseihez igazítva módosítani és 
eddig az időpontig a cégbírósághoz be-
nyújtani. Ugyanakkor időközben módo-
sították a társaságok tevékenységi köreit 
is tartalmazó TEÁOR besorolást, amely 
szintén július 1. napjáig teszi kötelezővé, 
hogy társasági szerződésükben a cég-
bíróság által hivatalból át nem sorolt tevé-
kenységi köröket az új TEÁOR’08 szerint 
határozzák meg.

E két lényeges jogszabályi változás min-
denképpen indokolja, hogy a társaságok 
társasági szerződésüket szakemberrel át-

nézessék és az esetleg szükséges változta-
tásokat megtegyék. Amennyiben a társasá-
gi szerződés módosítására nincs szükség, 
a gazdasági társaság képviselőjének kell 
nyilatkoznia a cégbíróság felé, hogy min-
denben megfelelnek az új társasági tör-
vény előírásainak. 

Amennyiben valamely társaság 2008. 
július 1. napjáig a társasági szerződését 
az új Gt. rendelkezései szerint nem mó-
dosítja, vagy nem tesz a fent írtak sze-
rinti  bejelentést, úgy a cégbíróság törvé-
nyességi eljárást indít a társaság ellen, 
melynek során felszólítja a társaságot a 
törvényes működés helyreállítására és 
bírságot is szabhat ki. Azt mindenképpen 
érdemes megjegyezni, hogy bármi is áll a 
cég társasági szerződésében, 2008. július 

1-jétől az új Gt. vonatkozik valamennyi 
cégre. Jelentős változás még, amely cég-
formától függetlenül valamennyi új és 
meglévő társaságra érvényes, hogy 2008. 
július 1. napjától kizárólagosan elektroni-
kus eljárás útján lesz lehetőség a cégek-
kel kapcsolatos eljárások lefolytatására. 
Mivel a cégeljárásban a jogi képviselet 
kötelező az elektronikus formát is csak a 
jogi képviselőn keresztül lehet használni.

Bővebben a fenti témáról és az egyes 
gazdasági társasági formákra vonatkozó 
konkrét szabályokról, változásokról hall-
gathatják meg az érdeklődők dr. Török 
Viktória ügyvéd előadását április 15-én 
17 órától a faluházban. Az előadás után 
személyes konzultációra is biztosítunk 
lehetőséget.
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Óvodai 
térítési díjak

Az ovisok ellátásának díját az 
alábbi napokon 7-től 17 óráig 
fi zethetik be a felnőttek:
2008. április 3-án (csütörtök), 
május 5-én (hétfő), június 3-án 
(kedd).

1%
Az óvodás gyermekekért létrejött Boldog Gyermekkor Ala-

pítvány 2008-ban is várja személyi jövedelemadója 1%-át.
Az alapítvány adószáma: 18464881-1-06
Bankszámlaszáma: 57600125-11007056

Egészség hét a Szivárvány Oviban
Idén április 14-18. között, a településszinten megrendezett egész-

séghét programsorozatához kapcsolódva, az algyői óvodában játékos 
ismeretszerző tevékenységeket szervezünk a gyerekek részére.

Célunk az egészséges életmódra nevelés, és a környezettudatos 
magatartás kialakítása.

„Egészségünk titkai”, „Beteg voltam” címmel gyermekrajzokból 
kiállítást rendezünk az óvoda aulájában.

Az ovis egészséghét programja:
Hétfő: „Szív kincsesláda” program bemutatása, a szív működé-

sének szemléltetése. Dohányzást megelőző program, a dohányzás 
káros hatásának bemutatása.

Kedd: Beszélgetés az orvos munkájáról, betegségről, egészséges 
életmódról. Egészséges táplálkozás: szituációs játékok, zöldség- és 
gyümölcssaláta készítés és fogyasztás a csoportokban.

Szerda: „TEDDY MACI” Kórház – szituációs játék az orvos-
tanhallgatókkal: kedvenc plüss állatok vizsgálata, gyógyítása. Játék 
műtő berendezése: altatás, műtés, infúzió bekötése, gyógyítás

Csütörtök: „DENTI BUSZ” fogadása. Testápolás, tisztálkodás, 
helyes fogápolás, fogvédelem. Mese: A fognyüvő manócskáról.

Péntek: „LAZÍTS, ÉRINTS, KACAGJ, KOCOGJ” Mozgás-
fejlesztő tevékenységek az óvoda udvarán. Közös futás a Tisza töl-
tésen.

Közeleg az Anyák napja
Anyáknapi köszöntőt tartanak május 5-8. között az óvodában. A 

csoportokban tartandó ünnepségek időpontja az óvodai faliújságon 
lesz olvasható.

Ellátogatunk a Vadasparkba
Élményszerző kirándulásra készülnek az algyői gyerekek: április 

21-én és 22-én  a Szegedi Vadasparkba látogatnak az ovisok.

Óvodai beíratás
Az algyői Szivárvány Óvoda várja a kis ovisokat. A gyermekek 

beíratásának időpontja: április 21. (hétfő) 8-tól 17 óráig; április 22. 
(kedd) 8-tól 17 óráig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek: születési anyakönyvi kivonata, oltási kiskönyve, 

a lakcímet igazoló kártya, a gyermekorvos igazolása az óvoda-
érettségről.

Bölcsödéből óvodába
Március 12-én meghívást kaptunk  az algyői Bóbita Bölcsőde 

Szülői értekezletére, melyen a résztvevő szülőket tájékoztattuk az 
óvoda felvételi rendjéről. Röviden bemutattuk óvodánk nevelési 
programját és leendő kiscsoportos óvodapedagógust.

Társintézményként együttműködési megállapodást kötöttünk, 
melyben kiemelten fontosnak tartjuk a nevelői hatások folyama-
tosságát, fi gyelembe véve az egymásra épülő tudatos és tervszerű 
nevelést és gondozást.

Közös célunk elsősorban a kisgyermek igényeinek való megfele-
lés és érdekeik szolgálata.

A jó kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében fontosnak 
tartjuk, hogy ismerjük egymás munkáját, programjait. Lehetőségeink 
szerint látogatjuk egymás rendezvényeit.

Óvónők

Szivárványos húsvétváró
Március 17-től a csoportokban  izgalommal készültek a hús-

véti játszóházi programokra, és a hagyományok felidézésére. Az 
érdeklődő szülők, szívesen festettek hímes tojást, szalvétatartót, 
tojástartó kis kosárkákat,  örömmel bekapcsolódtak a felkínált tevé-
kenységekbe. A vidám délután végén az elkészült munkadarabokat 
örömmel vitték haza szüleikkel együtt a gyerekek.

Barkács délutánok 
Húsvétváró barkács délutánokat szerveztünk a szülőknek és a 

gyerekeknek az ünnepet megelőző héten.
Felelevenítettük az olyan hagyományos technikákat, mint a ber-

zselés, melyet elsősorban a felnőttek szerettek volna kipróbálni. 
Várakozással szedtük ki a főzött hagyma léből a levélrátétes tojá-
sokat, mindegyikre rácsodálkoztunk milyen egyszerűen, természe-
tesen szép.

A gyerekeket a színes tempera vonzotta, ők azzal próbálkoztak.
Készültek a tavaszi virágoknak egyedi vázák, szalvétatech-

nikával, üvegfestéssel, díszítettek virágcserepeket, húsvéti motí-
vumokkal. A kis kosárkába nyuszik, csibék ültek, amelyek színes 
kozmetikai vattából születtek.

Reméljük, sikerült az alkotás élményét megtapasztalni, jó hangu-
latban eltölteni a délutánt.

Köszönjük a szülők segítségét, érdeklődését!
Szalainé Tombácz Erika

Áprilisi ovis programok
Április 9-én délelőtt a Szegedi Széchényi István Gimnázium és 

Szakközépiskola Pedagógiai szakos hallgatói elméleti és módszer-
tani foglalkozásokon vesznek részt. Megismerkedhetnek  a Mon-
tessori pedagógiával, eszközrendszerével és a Kompetencia alapú 
képességfejlesztő programcsomaggal. 

Április 10-én szakmai tapasztalatcserére érkezik óvodánkba a 
Mórahalmi óvoda Nevelőtestülete. A bemutató foglalkozások után 
lehetőség nyílik, a látottak megvitatására, szakmai konzultációra. 

Április 11.: „Tavaszi zsongás az óvodában” – az óvodában min-
dennapos tevékenységeink közé tartozik a mese hallgatás és a  vers 
mondás. A költészet napján  csokorba gyűjtjük a legszebb és leg-
kedvesebb Zelk Zoltán-, Weöres Sándor-, Donászi Magda-verseket, 
verses meséket.  Célunk, hogy így is megalapozzuk az irodalom 
iránti szeretetet. A  gyerekeknek alkalmuk nyílik verselni, mesélni 
az óvodai közösség előtt.

Óvónők
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Támogatásra: 1% 
Eljött az adóbevallások ideje. 
Idén is lehetőség nyílik mindenkinek ar-

ra, hogy adója 1%-át felajánlja támoga-
tásra. 

Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az algyői iskola 
alapítványának és ezen belül tanulóink hely-

zetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a 
következőket adja meg: 

Algyői Általános Iskola Alapítvány adószám: 
18457177-1-06!

Köszönettel: 
az iskola tanulói

Kazinczy-versenyek
„Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok!” – 

fi gyelmeztet a költő. Füst Milán gondolatai hatották át a felsőben 
megrendezett Kazinczy szépkiejtési versenyt. Közel 30 felsős 
tanu-ló közvetítette anyanyelvünk szépségét egy szabadon 
választott és egy kötelező szövegrészlet olvasásával. Mint 
mindig, a zsűri most is nehezen hozta meg döntését. Végül 
az alábbi eredmény született: 5-6. osztályosoknál: I. helyezett 
lett Kiss Evelyn 6.a, II. Szűcs Lilla 5.b és III. Süli Brigitta 
6.b osztályos tanuló, felkészítő tanáruk Vargáné Kiss Erika; 
7-8. osztályosoknál: I. helyezést ért el Renco Romy 8.b, felkészítő 
tanára Szabó Leonóra, II. Bakos Máté 7.a és III. Szűcs László 7.b 
osztályos tanuló, felkészítő tanáruk Janek Erzsébet. 

Iskolánkat Kiss Evelyn és Renco Romy képviselte a kistérségi 
versenyen Mórahalmon.

Ficsórné Réti Emese
magyar szakos tanár 

*
A február 6-án Mórahalmon rendezték meg a kistérségi 

Kazinczy-szépkiejtési versenyt. A területi versenyen minden 
részvevőnek először a saját szövegét kellett előadnia a hall-
gatóságnak, majd ezt követte a zsűri által kiválasztott kötelező 
szöveg, amelyet 10-15 perces átolvasás után kellett prezentál-
nunk.  

Kiss Evelyn 
6.a osztályos tanuló

Idegen nyelvi bemutató
A hagyományokhoz híven az idei tanévben is nagy izgalom-

mal vártuk idegen nyelvi bemutatónkat. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a rendez-vényt megtisztelte jelenlétével Molnárné 
Vida Zsuzsanna alpolgármester és Karsai Lászlóné, a képviselő-
testület oktatási bizottságának elnöke is. A délutánt számos 
vidám, kedves produkció színesítette. Láthattunk meséket, 
ország bemutatókat és a diákok mindennapi életét érintő jele-
neteket. A műsor gazdag kínálatot nyújtott dalokból, versekből 
és musicalrészletekből is. Köszönjük minden szülő, nagyszülő, 
vendég érdeklődését, a fellépő tanulók áldozatos munkáját és 
természetesen a faluház együttműködését, segítségét.

Nagyné Szabó Andrea
német szakos tanár

Nyelvtan-helyesírás verseny
Az alsó tagozatos tanulók évfolyamonként nyelvtan-he-

lyesírás verseny keretében bizonyították nyelvtani tudásukat. 
Eredmények: 1. évfolyam: I. helyezést ért el Molnár Gergő, II. 
Szekeres Laura, III. Csarnai Martin; 2. évfolyam: I. lett Németh 
Éva 2. b, II. Portörő Dorina 2.a, III. Márta Csenge 2.b; 3. év-
folyam: I. helyezett lett Bezdán Dóra 3.a, II. Csenki Gabriella 
3.b, III. Bangó Alexandra 3.a; 4. évfolyam: I. lett  Kalcsú Tünde, 
II. Rózsa Evelin, III. Varga Alexandra.

Víz Világnapja a Vadasparkban
Iskolán alsó tagozatos tanulói a Víz Világnapján ellátogat-

tak a szegedi Vadasparkba. Minden évfolyam a korcsoportjának 
megfelelő játékos feladatokat oldott meg. Az ismert állatok mel-
lett megnézték a Vadasparkba most érkezett törpe selyemmaj-
mocskákat is. A látogatókat színvonalas kiállítás is várta, mely-
nek megtekintése mindenkinek igazi élményt jelentett.

Szebeni Lászlóné
alsós munkaközösség vezetője

Zöld diákparlament 
Algyőn

Március 14-én került sor az Algyői Általános Iskola 
szervezésében, a dél-alföldi régióban először a Zöld 
Diákparlament nevet viselő esemény megrendezé-
sére. A diákok egy jászberényi kezdeményezést követve tartották meg, 
hagyományteremtő jelleggel az ülést. Az iskola tanulóiból összeállt 
képviselőtestületbe az elsősöktől a nyolcadik osztályos tanulókig min-
den évfolyam képviselője bekerült, ezzel is lehetőséget adva annak, 
hogy minden korosztály a saját maga által észlelt problémákról tudjon 
beszélni. Az egyes megoldandó feladatokat, teendőket más szemszögből 
lát egy gyerek, mint egy felnőtt, így újszerű, kivitelezhető javaslatok is 
születtek a felmerülő gondok orvoslására. 

A diákképviselők tehát javaslatokat tettek az általuk is érzékelt, 
Algyőn fellelhető problémákra.

A diákparlamenti ülésen elhangzott javaslatok többségében a rongá-
lások megállítását, a szabadidős tevékenységek növelését, a település 
fejlesztését, a környezetszennyezés mértékének csökkenését szor-
galmazták. Némely javaslat rögtön megoldással is szolgált a feltárt 
problémák megszüntetésére! A legnagyobb hangsúlyt a „szemét” kérdése 
kapta: ez kiterjedt a saját udvar tisztán tartásától, az utcák tisztaságának 
növelésén át, a Tisza szennyezésének megszüntetéséig. Külön javas-
lat érkezett az Algyőn levágásra kerülő fű, valamint fanyesedék kom-
posztálásának lehetőségére. A képviselők fontosnak tartották kerékpárút 
építését Szeged felé, de a településen belül is!

A diákok a saját biztonságuk növelése, a balesetveszélyes helyzetek 
elkerülése érdekében is szót emeltek, miszerint a kosárlabdapálya és 
gördeszka-pálya köré világítás lenne szükségszerű, hiszen napnyugta 
után is sok békés szándékú fi atal jár ezen helyekre kikapcsolódni.

Az ülésen elhangzott javaslatokat összefoglalva egy határozatot foga-
dott el a diákparlament, melyet átadott az algyői képviselőtestületnek 
továbbgondolásra, azzal az őszinte reménnyel, hogy hamarosan az itt 
felvetett kérdésekben is előrelépést tud tenni az algyői önkormányzat, s 
minél több értékes javaslatot sikerül megvalósítani.

A rendezvény lezárásaként a községháza udvarán a diákképviselők 
egy facsemetét ültettek el, ezzel is nyomatékosítva és emléket állítva az 
első ízben megrendezett Algyői Zöld Diákparlament ülésének.

Kutasi Levente

Áprilisi iskolai határidőnapló
  1. 15.00: Pszichológiai tanácsadást tart szülőknek Schád László klinikai 
  szakpszichológus.
 17.00: Tréning a szülőknek meghívott szakemberrel az Egészségne-
  velés és drogprevenciós pályázat keretében a Fehér iskolában.
  3. 7.00–17.00: Ebédfi zetés április hónapra (22 napra).  
11. 17.00: Maszk-készítés az Ifjúsági Klubban.  
14–19. Egészséghét. A programból:
14.  Gyümölcsnap, vetélkedők;
15. 8.00–12.00: Drogprevenciós foglalkozások az 5. osztályosok részére; 
16. 8.00–12.00: Drogprevenciós foglalkozások a 6. osztályosok részére; 
17. 8.00–12.00: Drogprevenciós foglalkozások a 7. osztályosok részére; 
18. 8.00–12.00: Drogprevenciós foglalkozások a 8. osztályosok részére;
19. 9.00-tól: Sportrendezvények: kerékpártúra, gyalogtúra, futás, Déli 
  Apró Suli Váltó.
21.   Tanítás nélküli munkanap – továbbképzés. Igény esetén 
  napközis ügyeletet tartunk.
26.  Munkanap (május 2. helyett): A Víz Világnapjától a 
  Föld Napjáig tartó rendezvénysorozat zárása. 
30-ig Háromnegyedévi értékelés.
A programok megtekinthetők az iskola honlapján is a www.algyoiskola.hu 
oldalon.
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Ami a szívedet nyomja! 
Regionális tiniparlament Mórahalmon

Az V. regionális tiniparlament színtere a mórahalmi iskola 
könyvtára volt. Megérkezésünk után regisztrálnunk kellett és 
mielőtt elkezdődött volna az előadás, a következő szekciók közül 
lehetett választanunk: 1. szekció – A tapasztalatok, ajánlások fel-
színre hozása; 2. szekció – Mit tegyél, hogy ne válj áldozattá!; 3. 
szekció – Ötletbörze; 4. szekció – Dramatikus játékok; 5. szek-
ció – Konfl iktuskezelés, szituációs játékok.

A délelőtti előadásokon beszéltünk a diák-önkormányzati 
pályázatokról; rendszeres fórumokról; információk terjesztéséről 
szóban, írásban és interneten is; a házirendek kialakításáról, és 
annak felülvizsgálatairól; a dohányzás betiltásáról a közoktatási 
intézményekben; az esélyegyenlőségről, szociális kérdésekről, 
diákjogok érvényesüléséről. 

Kora délután egy rendőrnő előadását hallgattuk meg, ami re-
mek volt, hiszen a mi „nyelvünkön” mesélte el a lényeget, és még 
egy videót is megnézhettünk, melyben egy fi ú minden lehetséges 
hibát elkövetett és ezért kirabolták. Később a szekciós termekbe 
mentünk, ahol remekül éreztük magunkat a foglalkozásokon. 

Megnéztük a mórahalmi ugróköteles csapatot, nagyon ügye-
sek voltak. A program az esélyegyenlőségi játszóházban zárult. 

A tiniparlamentre Tóth Alexandra 6.a, Szekeres Henrietta 7.a 
osztályos tanulókkal és Szabó Leonóra tanárnővel mentünk el és 
igazán remekül éreztük magunkat!

Gasparics Nikolett, 7.b osztályos tanuló

Megyei úszóbajnokok 
az algyőiek

Január végén Hódmezővásárhelyen rendezték meg a Csong-
rád megyei általános iskolás úszóbajnokságot, ahol a következő 
eredmények születtek: 

I. korcsoportban: 50 m mellúszásban a fi úknál IX. lett Bozóki 
Richárd 3.a, a lányoknál VIII. Portörő Dorina 2.a.

II. korcsoportban: 50 m gyorsúszásban a fi úknál VIII. lett Ko-
pasz Bálint 4. osztály, XII. Tóth Márk 3.b; 50 m hátúszásban a 
fi úknál X. lett Tóth Márk 3.b; 50 m hátúszásban a lányoknál X. 
lett Bús Hajnalka 5.a; 50 m mellúszásban a fi úknál VIII. lett Ko-
pasz Bálint 4. osztály, XII. Hevesi Zoltán 4. osztály, a lányoknál 
XI. lett Bús Hajnalka 4. osztály, XII. Rózsa Evelin 4. osztály.

III. korcsoportban: 100 m gyorsúszásban a fi úknál V. lett Sza-
lontai Bence 6.b, VIII. Kovács Roland 6.a, a lányoknál VII.  lett 
Bús Melinda 5.a; 100 m hátúszásban a fi úknál IV. lett Samu Ist-
ván 6.a; 50 m mellúszásban a fi úknál VIII. lett Kovács Roland 
6.a, IX. Jani Attila 7.b, a lányoknál IX. lett Bús Melinda 5.a. A 
4x50 m gyorsváltóban iskolánk fi úcsapata a III. helyen végzett, a 
csapat tagjai Szalontai Bence 6.b, Kovács Roland 6.a, Jani Attila 
7.b és Jani Zoltán 5.a.

IV. korcsoportban: 100 m gyorsúszásban IX. lett Juhász 
Gergely 8.b, X. Kovács Sándor 8.b.

100 m mellúszásban VI. lett Juhász Gergely 8.b.
A versenyzőket felkészítették: Varga Ágnes, Magosi Krisz-

tina, Ficsór Barnabás és Retkes Zsolt.
Retkes Zsolt, testnevelő tanár

Zenei „hírtételek”
A szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola március 

5-én rendezte meg a megyei Kortárszenei Találkozót, melyen a 
Pro Musica Zeneiskola 6 növendéke vett részt. Közülük ketten 
– Szűcs Lilla és Vágó Angéla – az Algyői Általános Iskolából. 
Az egész napos versenyen nagyon sok színvonalas produkciót 
hallgattunk végig, melyeket háromféle minősítéssel értékelt a 
zsűri. Az algyői diákok a „jó teljesítményért” emléklapot kaptak. 
Felkészítő tanáruk: dr. Zomboriné Gergely Klára.

*
A 2007-2008-as tanév első felében Szakmai Minősítő Testület 

ellenőrizte az ország összes zeneiskoláját. Ennek eredményekép-
pen a Pro Musica Művészetoktatási Intézményt 2008 januárjá-
ban kiváló minősítésben részesítette.

*
Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolán egy új hangszerrel, a 

csembalóval gazdagodott. A zongora ősének nevezett hangszer 
felavató koncertje március 10-én zajlott iskolánk kamarater-
mében, Szegeden a Fő fasor 68. szám alatt.

*
A Pro Musica Zeneiskola tanárai és növendékei köszönetüket 

fejezik ki Dodó Gyulának, aki a Sárga iskolában lévő pianínót 
megjavította. A gyerekek boldogan vették birtokukba a hang-
szert. Köszönetünket fejezzük ki továbbá Szűcs Lászlónak és 
Vágóné Hegedűs Magdolnának, akik biztosították, hogy a szen-
tesi versenyen részt tudjunk venni. 

Zenetanárok

Graffi ti és maszk az Ifjúsági klubban
Szegedi fi atalok jöttek hozzánk az Algyői Játszóházba, hogy 

megmutassák, lehet úgy is graffi tizni, hogy nem okozunk kárt 
vele másoknak. Attól az még lehet élvezetes és vagány dolog. 
Többek között a nyilvános helyen történő graffi tizést büntető 
jogról is szó esett. Körülbelül 25 gyerek volt kíváncsi a kezde-
ményezésre. Lepedőkre és papírra vetették mondanivalójukat. 
temperát, fi lctollat és vízfestéket használva. 

A vendégek üdítőt és ásványvizet is hoztak, egy lány perecet 
és sajtos tallért, és az eredményhirdetésnél több doboznyi üdítőt 
kaptak a helyezettek. A gyerekek azt mondták: jól érezték magu-
kat, és a legközelebbi, április 11-i maszkkészítésre is eljönnek. 

A foglalkozáson készült képeket meg lehet tekinteni a 
játszóház honlapján: www.ifjusagiklub.gportal.hu

A szervező, Pócza Edit szerint a foglalkozáson a résztvevők 
megismerkedhettek a festés, tagírás, aláírások, monogramok 
készítésének módszereivel. A graffi ti az önkifejezés egyik 
módszere lehet, ezért beszélgetés is volt az önkifejezés 
szükségességéről, motivációjáról, eszközeiről, egymásra gya-
korolt hatásairól, helyi megjelenési formákról és a jogszabályi 
környezetről. Ezáltal a gyerekek, a számukra kellemes el-
foglaltság mellett a közös munka örömét is megtapasztalhatták. 

Bakó Ibolya

Ötpróba és futás
Az Olimpiai Ötpróba Peking 2008 következő „próbái”: május 

3. – kerékpározás (helyszín: Szeged, Maty-ér, Nemzeti Kajak-
kenu és Evezős Olimpiai Központ); június 5. – úszás (helyszín: 
Szeged, Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Köz-
pont).

A Futó- és egyéb események között fi gyelmet érdemel: ápri-
lis 5. – K&H Olimpiai Futónap (helyszín: Szeged, Dóm tér); 
április 19. – VSI-Déli Apró Suli Váltó  (helyszín: Szeged, Dóm 
tér); május 17-18. – Szegedi Extrém Játékok (helyszín: Szeged, 
Játékok kertje, Liget); május 18. – CORA Utcai Futófesztivál 
(helyszín: Szeged, Széchenyi tér).
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Újjáéledt a  hagyományőrző együttes
Azóta, hogy Eke Józsi bácsi, megrendült egészségi állapotára

való tekintettel, visszavonult a Hagyományőrző Együttes veze-
tésétől, a negyven éves múltra visszatekintő csoport pihenőre 
kényszerült. Több próbálkozás fulladt kudarcba: nem sikerült 
megtalálni Józsi bácsi utódját. Egy ideje azonban keddenként újra 
próbál a Hagyományőrző Együttes, hála érte a ci-terásoknak! 

– Igazából Süli Tibivel noszogattuk az asszonyokat – meséli 
Gál Tibor, az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar oszlopos 
tagja –, hogy nem tanár kell elsősorban, hanem akarat. Körül-
belül egy évbe telt… Hogy mi lett az eredmény? Eszméletlenül 
jól érzik magukat! Többen alig várták, hogy jöhessenek da-
nolni a faluházba. Már Szegedről is újra jönnek a régiek. Úgy 
8-10-en járnak rendszeresen. Egyelőre a régi népdalcsokrokat 
elevenítjük fel. Ebben nagy segítségünkre volt, hogy az egyik 
néni elhozott egy régi kazettát (a „régi” Hagyományőrző Együt-
tes rádiófelvételéről van szó a 60-as-70-es évekből), amit azóta 
Peti fi am segítségével digitalizáltam. Akadt, aki otthon, könnyek 
között hallgatta végig. 

Mikor a további tervekről faggatom, Tibi óvatosan fogalmaz: 
– Még korai ezekről beszélni. Az bizonyos, hogy az asszonyok 
folyamatosan fejlődnek. Egyre pontosabban jönnek elő azok a 
hangok, amelyek a tétlenségben megkoptak kissé, egyre jobban 
érzik a ritmust és egymást. Süli Tibivel próbálunk nekik minél 
többet segíteni, bár mi sem érünk rá mindig, minden egyes ked-
den. Nagy öröm mindannyiunknak, hogy ismét színpadra áll-
hatnak a falunapok alkalmával. Mi is velük örülünk ennek, és 
teljes erőbedobással készülünk, egyelőre két népdalcsokorral. 
Reméljük, lesz még több fellépési lehetőségük is! Az akarat és 
a közösségteremtő, illetve – megtartó erő az, ami feltétlen tisz-
teletet érdemel. 

Bene-Kovács Zoltán

Dupláztak a mozgáskorlátozottak
Két klubnapot is tartottunk márciusban – evés közben jön 

meg az étvágy alapon. Március 12-én köszöntöttük a hölgyeket 
nőnap alkalmából – virággal és emléklappal, egyik társunk saját 
versével és Lele Krisztián muzsikájával.

A tagok gratuláltak a farsangi vetélkedőn részt vevő társa-
inknak, akik a jó középmezőnyben végeztek. Több új taggal is 
gyarapodtunk, kölcsönösen bemutatkoztunk egymásnak.

A megnövekedett tagság több munkával is jár, így a vezetőség 
közé választottuk Kocsisné Kukk Ildikót, aki már eddig is igen-
igen kivette részét a csoporttal kapcsolatos tevékenységből.

Minthogy tagjaink között több horgász is van, néhány 
horgászélményt is meghallgattunk – „ekkora halat fogtam” jel-
szóval. Március 26-án a húsvétot ünnepeltük meg, és a I. negyed-
éves névnaposokat köszöntöttük. Nagy elánnal készülünk a fa-
lunapi rendezvényre, ahol először külön szervezetként veszünk 
részt. Aki jó halászlét szeretne enni, nálunk jelentkezzen! 

Legközelebb április 9-én, szerdán 15 órakor találkozunk a 
faluház aulájában.

Sermann József

Döntős algyői vonatkozású fi lm
2008. március 28-án Budapesten, az Uránia Nemzeti Film-

színházban rendezték meg az V. Magyarországi Nemzetiségi 
Filmszemlét. A több száz nevezett alkotásból a „döntőbe” 15 
dokumentumfi lm jutott, ezek között a „Gazdagítni vágytam vi-
lágot és embert” Portréfi lm Kátó Sándorról című alkotás, me-
lynek szerkesztője és forgatókönyvírója Becan Aurel, az MTV 
Kisebbségi Szerkesztőségének román szerkesztője, rendezője 
pedig (a fi lm elkészülte után elhunyt) Molnár József és az imént 
említett Becan Aurel voltak. A fi lm ugyan nem kapott díjat a Mun-
druczó Kornél fi lmrendező, Gábor Péter televíziós szerkesztő és 
Rossen Roussev bolgár képzőművész alkotta zsűritől, ám azzal, 
hogy azon a március végi pénteken levetítették az Uránia Fábri-
termében, már visszavonhatatlanul kiválasztotttá vált. Magyarán 
egyike az elmúlt év 15 legjobb kisebbségekkel foglalkozó, Mag-
yarországon gyártott dokumentumfi lmjének.

BKZ

Az Ősgyeviek Baráti Körének 
falunapi randevúja

Az Ősgyeviek Baráti Körének vezetősége szeretettel hívja va-
lamennyi tagját és a szervezet tiszteletbeli tagjait a 2008-ik évi 
falunapi találkozójára. A vezetőség felkéri tagjait, hogy minél 
nagyobb számban vegyenek részt a faluház több napos rendez-
vénysorozatában! 

Az ŐBK programja: május 3-án 13 órakor közös ebéd az 
önkormányzat nagy sátorában.

Az ebéden való részvétel feltételrendszere nem változott: ren-
dezni kell a tagdíjat, amely 1.200.- Ft/fő/év, és be kell fi zetni a 
részvételi díjat, amely 1.000.- Ft/fő.

A tervezett menü: fi lézett pontyhalászlé szabad tálalásban. 
(Az esetleges menü változtatás jogát a vezetőség fenntartja.) 

A költségek befi zetésének időpontja: április 5-én, 6-án, 12-
én, 13-án 9 órától 18 óráig. 

A befi zetés helye: Algyő, Vadvirág utca 26., telefonszám: 
268-477. Az ŐBK-tagok családjához érkező vendégek részvé-
telét hasonló feltétel mellett elfogadjuk.

Mindenit szeretettel vár a vezetőség!
Karsai László

ÖBK elnök

A fehér holló
10 éves a Móra Ferenc Népszínház

Egy évtizeddel ezelőtt, 1998. március 14-én alakult meg 
a Móra Ferenc Népszínház. A tíz év eredménye: húsznál több 
színpadi bemutató és számos irodalmi est. Erdély, a Partium, 
a Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, a Felvidék és Kárpátalja 
magyarsága éppúgy tapsolhatott az algyői kötődésű színé-
szeknek, ahogyan a határokon belüli településeken élők. 
Ilyen széles körben ismert, ennyi úgynevezett tájelőadást maga 
mögött tudó, nem hivatásos színház bizonyosan nincs még egy 
az országban. Mert nem szabad elfelejteni, hogy a Népszínház 
nem profi  színészekkel dolgozik, ami annyit jelent: a társulat 
tagjai nem a színészettel keresik a kenyerüket. Mindannyian 
a munkájuk mellett koptatják a színpad deszkáit, a szabadide-
jüket „áldozzák fel” az előadásokért, a nézők szórakoztatásért. 
Sok-sok egyéb mellett ezért (is) tiszteletre méltó ez a társaság. 
Hiszen ebben az anyagias világban, amelyben élünk, a fehér 
holló ritkaságával vetekszenek a hasonló szerveződések, még 
akkor is, ha természetesen egy-egy előadás nem pusztán a külső 
szemlélőnek szórakozás, de a szereplőknek is épülésére szolgál. 
De fehér hollónak számít a Móra Ferenc Népszínház abban az 
értelemben is, hogy nincs még egy olyan vidéket járó színtár-
sulat, amely ennyi helyre eljutott és eljut, vagy amely 10-15-20 
előadást tud „produkálni” egy-egy repertoáron lévő darabból. 
De mindezt, nem utolsó sorban, nem csillagászati összegekért 
teszi! 

A tízesztendős Népszínház április 30-án 19 órakor Barta 
Lajos: Zsuzsi című darabját mutatja be Kátó Sándor rendezé-
sében. „Barta Lajos alakjai nem pusztán egy adomának vagy egy 
érdekfeszítő történetképnek szereplői, de emberek, akik maguk-
kal hozzák messze évek, messze tájak leheletét. (…) Realista író? 
Impresszionista? Szimbolista? Milyen nehéz őt beskatulyázni, 
mert egyik sem, és mindegyikből van benne valami. Realista: 
a részletek pontos és alázatos észrevételében; impresszionista: 
a gyors és izgatott színrakásban; szimbolista: a mondanivalójá-
ban” – írta Kosztolányi Dezső az 1916-os ősbemutató kapcsán.

A darabot a következő szereposztásban láthatják majd az 
algyői érdeklődők: Balog, kőfejtő –Varga János; Zsuzsi, özvegy 
menyecske – Simonits Andrea; Hajdú, az apja – Dubecz György; 
Hajduné, az anyja – R. Nagy Mária; Állomásfőnök – Bera Sán-
dor; Szekeres Józsi, bakter – Ádok Róbert; Csendőr – Cseszkó 
Mihály; Nyomozó – Kátó Sándor, Putyi, munkás a kőbányában 
– Bakó Ferenc; Cigányprímás – Vidovenyecz János.

Bene-Kovács Zoltán
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IDA VIRÁGÜZLET
ALGYŐ, VÁSÁRHELYI U. 21.

AJÁNLATA:

- kiültetni való egynyári és sziklakerti 
növényeket;

- műanyag cserepeket, ládákat;
- virágföldet, tápoldatokat;

- szálas és cserepes virágokat
kínálunk megvételre. 

Nyitva tartás: 
Hétfő–péntek: 08.00-tól 18.00-ig

Szombat–vasárnap: 
08.00-tól 12.00-ig

Telefonszám: 267-297
Koczkásné Kiss Ida

Kőműves vállal 

teljes átalakítást, 

burkolást, 

új ház építését.

Keresztes István, 

Algyő, Tiszavirág u. 64.

Tel.: 06-20/57-45-598

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás

Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk

az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönet-
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Homlokzati és 
guruló állvány 

bérelhető. Homlokzati 
hőszigetelést vállalok. 

Az állványokról 
érdeklődhet, és 
a hőszigetelésre 

előjegyzést kérhet 

a 06-30/987-40-60-as 
telefonon.

Régiséget, 
festményt, 
szentképet, 

kegytárgyakat, 
porcelánt, egyéb 

régi használati tár-
gyakat vásárolok.

Telefonszám: 
06-30/470-6981

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével 
szombatonként 18 órától 

Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium 
éttermében.

Zenész: Sándor Csaba

Asztalfoglalás telefonon: a 268-078, 
illetve a 06-20/335-5479 számon.

Étkezési burgonya 

eladó (kondor)

60,- Ft/kg

Kovács Ferenc

Algyő, Hóvirág u. 

13.

Telefonszám: 268-

353

Szobafestést, 
mázolást, tapétázást, 

lépcsőházfestést 
garanciával, rövid 

határidővel vállalok.

Telefonszám: 
06-70/235-0566, 
illetve: 267-517.

Koza Ferenc, 
Fazekas u. 42.

Pénze van szüksége?
Hitelek személyre szabottan, 

jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel.

 Szabadfelhasználású hitelek,
 meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre, 
 lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás

 szocpol  igénybevételével
 adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig

 teljes körű ügyintézéssel,
  közvetítési díj nélkül.

További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102, 267-567

TUJÁK, DÍSZFÁK
MAGNOLIA, RHODODENDRON,

Fák: gömbkőris, gömbszivar, díszalma, japán juhar, ám-
brafa, aranyeső, aranyszil, nyír, hárs, fűz, oszlopos kínai 
nyár. Fenyőfa, araucaria, sziklakerti és sövénynövény, 
buxus,  tűztövis. 
Füge, mogyoró, húsos som, homoktövis. Labdarózsa, cs-
erszömörce, clematis, lilaakác. Oszloptuja, boróka, tiszafa, 
hamisciprus.

http://abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Ny.: H-P.: 8-18 szo.: 8-13 tel.: 06-20-518-0038
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 A minap egy játékos vetélkedő keretében kellett rádöbben-
nünk, rohanó és folyton változó világunk protokoll és etikett 
szabályai is változnak, átalakulnak, hasonulnak életmódunkhoz. 
Bősz nagytudásunk és önbizalmunk pillanatok alatt a romokban 
hevert, mikor rádöbbentünk „önnön nemtudásunkra”. A kritikus 
lepontozást egy ötlet megszületése követte: Bakos Pista bará-
tunk javasolta: mi lenne, ha a Hírmondó hasábjain, egy-egy al-
kalommal rövid „illemóra” alapjait vetnénk meg. 

Kedves Olvasó! Vedd hát a legjobb szívvel átnyújtott rövid 
jótanácsokat, hisz már a görögöktől is megtanulhattunk: „ki 
tudja nemtudását, bölcs az!”. 

Várjuk ötletét, észrevételét, jótanácsát – talán eme szerény 
sorokkal is hozzájárulhatunk, hogy világunk egy kicsit fi gyel-
mesebb és barátságosabb legyen.

„A társadalmi érintkezés kultúrájához vezető első lépcsőfok: 
az önuralom!”/Új Idők, 1930.

Az önuralom, az önfegyelem nem jelent megalkuvást, sok-
kal inkább jelent megértést, nagyvonalúságot. A művelt embert 
leginkább az különbözteti meg a neveletlentől, hogy tud – mert 
akar – uralkodni érzésein, indulatain. Ne feledd, csak az lehet 
szabad, aki nem rabja indulatainak, ösztöneinek! Aki azt akarja, 
hogy legyen társasága, hogy befogadják, annak elsősorban az 
önmagán való uralkodás képességét kell elsajátítania. Másod-
sorban pedig folytonosan képeznie kell magát, törekednie kell 
a világ mind teljesebb megismerésére – mindenekelőtt a jó 
könyvek, a nemes irodalom által.

Köves J. Julianna: Illik tudni – A kulturált viselkedés szabályai 
című könyve alapján szerkesztette: Bereczné Lázár Nóra

Tudni illik, hogy mi illik

Az országos és a helyi felmérések eredményei azt igazolták, 
hogy tanulóink a megszerzett ismereteiket nem tudják alkalmaz-
ni a gyakorlat során. Több kísérletet tettünk ennek fejleszté-
sére. Ezek közül a legeredményesebb a környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása. Látványos ered-
ményeket értünk el a tanulók komplex személyiség- és képes-
ségfejlesztésében. Ezek is azt igazolták, hogy el kell szakad-
nunk a hagyományos oktatási „szokásoktól”, módszerektől, az 
alkalmazásképes tudást kell a tanulókban fejleszteni. Meg kell 
tanítanunk a tanulóinkat tanulni. Előtérbe kell helyeznünk a 
tanulók készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak fejlesz-
tését. Ehhez módszertani váltásra van szükség, amit azonban a 
jelenlegi taneszközök, tantervek sok esetben akadályozhatnak. 

Az Algyői Általános Iskola 2004-ben elfogadott pedagógiai 
programjában is megfogalmazta a módszertani megújulás szük-
ségességét és új, hatékony módszerek alkalmazását tűzte ki cé-
lul: kooperatív tanulás, projekt-módszer, vita, dráma, kutatás, 
felfedezés, terepgyakorlat, interjúkészítés, újságírás, tanítás-
tanulása. A tantestület mindig nyitott volt az innovációra. Ennek 
szellemében a 2006-2007. tanévben a HEFOP 3.1.3 „Felkészí-
tés a kompetencia alapú oktatásra” című pályázat keretében a 
szövegértés, szövegalkotás, matematika és szociális, életviteli és 
környezeti kompetencia területeken kezdtük el a fejlesztéseket. 

A pályázatban foglaltak teljesítése, a tanításra felkészülés 
és a tanórák megszervezése, lebonyolítása bizony nagyon sok 
energiát, türelmet igényelt az iskola összes résztvevőjétől, 
fenntartótól, pedagógusoktól, tanulóktól és nem utolsó sorban 
a szülőktől. Büszkék vagyunk arra, hogy az új módszereket, 
oktatásszervezéseket mindannyian elfogadták, felismerték 
korszerűségét és hatékonyságát. Örültünk azoknak a visszajel-
zéseknek, amelyek azt igazolták, hogy az oktatás folyamatá-
ban mindenki aktívan részt vesz, az eddig visszahúzódó diák 
is feloldódik, „megszólal”, a még több ismeretre vágyó nem 
győzi tudásszomját oltani, szívesen segítenek egymásnak, vé-
leménynyilvánításuk, egymás- és önértékelésük, sőt tanáruk 
értékelése egyre intelligensebb, magasabb színvonalú. A pe-
dagógusok a jóval több felkészülés ellenére lelkesen, kíváncsian 
készültek az óráikra, örömmel osztották meg tapasztalataikat a 
kollégáikkal és a szülőkkel. Nagyon sok bemutató órát tartot-
tak a helyi és a régió pedagógusainak. Megtiszteltetés volt szá-
munkra, amikor az erdélyi igazgatóknak, oktatással foglalkozó 
elöljáróknak és szakembereknek tartottunk ismertetőt, bemu-
tatókat. Több rendezvényen, továbbképzésen (Budapest, Jász-
berény, Kazincbarcika, Csongrád, Kecskemét, Szarvas, Csemő, 
Szeged, Mórahalom, stb.) volt lehetőségünk az iskola kompeten-
cia alapú oktatásának és környezeti nevelésének terjesztésére. 

A pályázatban résztvevő pedagógusok: Almásiné Császár 
Piroska, Hegyi Gabriella, Kériné Bódi Judit, Leléné Gonda Irén, 
Ördöghné Pungor Erzsébet, Szabó Leonóra, Torma Tiborné, 
2007. szeptembertől Szabóné Kálmán Mária, projektvezető Iván 
Zsuzsanna. A programcsomagok fejlesztésében egy évig dolgo-
zott Almásiné Császár Piroska, Hegyi Gabriella, Kériné Bódi 
Judit, Szebeni Lászlóné, két évig Leléné Gonda Irén, három 
évig Iván Zsuzsanna. A Dél-alföldi Régió hefopos iskoláiban 
mentori feladatokat lát el Szebeni Lászlóné és Iván Zsuzsanna. 

Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területen vezető 
mentor felkérést kapott a Sulinova Kht.-tól (ma Educatio) Iván 
Zsuzsanna.

2006/2007. tanévben bevezetett kompetenciaterületek:

osztály kompetencia
 terület tantárgy
1. a Szövegértés,  Báb-dráma  C 
 szövegalkotás Magyar nyelv és  irod. (A)
 Szociális, életviteli és  Ember a természetben (A)
 környezeti Életvitel és gyak. ismeretek (A)
  Ember a társadalomban C
  Ember a természetben C
2. a Matematika Matematika A
  Matematika C
 Szociális, életviteli és  Ember a természetben A
 környezeti
2. b Szövegértés, szövegalkotás Magyar nyelv és  irod. (A)
  Báb-dráma  C 
5. a Matematika Matematika A
  Matematika C
 Szövegértés, szövegalkotás Matematika B
 Szociális, életviteli és  Ember a természetben C
 környezeti Osztályfőnöki A
5. b Matematika Matematika C
 Szövegértés, szövegalkotás Báb-dráma  C 
7. a Szövegértés, szövegalkotás Fizika B
 Szociális, életviteli és  Osztályfőnöki A
 környezeti
7. b Matematika Matematika A
  Matematika C
  Kémia B
 Szövegértés, szövegalkotás Magyar nyelv és  irod. (A)

2007/2008-ban a fentieket folytattuk és új belépő osztályok-
kal bővítettük: 1., 5., 7.b

HEFOP 3.1.3 pályázat támogatásával vásároltuk: 3 db Polivi-
sion W 1600 Interaktív táblát, 2 db C Beam Projektion Mobil 
Interaktív táblát, 4 db Sanyo XU 74 Projektort, 5 db számító-
gépet monitorral és asztallal, 5 db Asus A9 RP Notebookot, 3db 
fehér táblát, 3 db vetítőasztalt, 12 db Lénártgömb készletet, 1 
db varázsládát, hirdetőtáblát, irattároló papírpolcokat, sokszo-
rosító anyagokat (fénymásolópapír, nyomtatópatron, dossziék, 
irattárolók). 

Eddigi munkánkról és tapasztalatainkról elkészítettünk egy 
kiadványt és egy CD-t.

A pályázat 2008. január 31-vel lezárult. Ez azonban nem 
akadályozza a megkezdett oktatást. Sőt, a jól bevált módsze-
rek és modulok beépítésével módosítottuk pedagógiai progra-
munkat. A bevezetett programcsomagok felmenő rendszerben 
történő folytatását, valamint új belépő osztályokat, illetve kom-
petenciaterületeket a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően 
tervezzük. 

Iván Zsuzsanna igazgató

Lezárult a HEFOP-pályázat
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Házias jellegű lángos, töltött lángos, 
hot-dog, pizza, fánk, gofri, palacsinta 

kapható!
Gercsóné Terike

Algyő, Komp u. 21.
Rendelésfelvétel: 

a 30/281-94-31 telefonszámon.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 5.30-tól 11.00 óráig.

Szombaton: 5.30-tól 12.00 óráig.

                                 
ÁRNYÉKOLÁS-

TECHNIKA
                         
Pongrácz Tamás

                    Algyő, Korsó utca 34.
     70 / 615-4359 vagy 267-117

REDŐNYÖK, RELUXÁK
Szalagfüggönyök,
harmónikaajtók,

napellenzők,
szúnyoghálók

készítése, javítása.

Ingyenes felmérés 
és árajánlat készítés!

NYÁRON HŰT, TÉLEN FŰT!

 Tavasznyitó
a Zsuzsi kozmetikában!

Ezúton szeretném értesíteni
minden kedves régi és leendő vendégem,

hogy 2008. április 1-jétől újra teljes
munkarendben szépítem a hölgyeket és urakat

Tavaszi bőrfrissítő kezelések új, professzionális 
kozmetikai termékekkel a holisztika jegyében:

csokoládémasszázs
tahiti olajos arc és dekoltázsmasszázs 
(kókuszolaj, trópusi virág kivonatok)

joghurtkrémes pakolás

Otthoni bőrápoláshoz csokoládés hidratáló arckrém!

Mindenkit szeretettel várok az új nyitva tartás szerint:
 Hétfő, szerda, péntek: 12-20 óráig és
 Szombaton: 8-13 óráig
 Kedd, csütörtök: Zárva

Szabóné Tóth Zsuzsi kozmetikus mester
Telefon: 06 / 30-352-8906
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Az algyői 
ö k o i s k o l a 
minapi zöld 
parlamentjé-
nek vitáját 
a nagyköz-
ség diákpol-
gármes te re , 
Kutasi Leven-
te (képünkön) 
vezette le. Az 
általános is-
kolát Algyőn 

végig kitűnő eredmény-nyel végző, jelen-
leg egyetemista, közben a Fürge Diák 
Iskolaszövetkezetben irodavezető Leven-
tével többek között a korábban „sosem-
volt” diákpolgármesteri feladatokról is 
beszélgettünk.

Új életet kezdett 1993-ban a Ma-
rosvásárhelyről Algyőre költöző Kutasi 
család. Az Erdélyből az Alföldre cseppent 
família fi a, Levente gyorsan barátokra lelt 
és beilleszkedett. Sőt: végig kitűnő ta-
nulmányi eredménnyel örvendeztette meg 
szüleit és tanárait. A családi legenda sze-
rint Levente mehetett volna erősebbnek 
gondolt városi iskolába, de ahányszor ez 
szóba jött, mindig megmakacsolta magát, 
s maradt, azt hangoztatva: „Aki buta, az 
Algyőn is buta, aki meg jó tanuló, az itt is 
az lehet.” Így lett ő a nagyközségi iskola 
első „kiváló diák” kitüntetéssel is jutal-
mazott fi ú tanulója. A „versenyistállónak” 
is nevezett Radnóti kísérleti gimnázium 

matematika tagozatos osztályában is jól 
teljesített, de közben volt iskolájában is 
rendszeres vendég, illetve önkéntes segítő 
volt a különböző rendezvényeken és a bu-
gaci erdei iskolában.

– A természet értékeinek megbecsülé-
sét az algyői iskolában tanultam meg – 
mondta Levente, aki ötödikesként az első 
algyői gyerekek között volt, akik részt 
vehettek a bugaci erdei iskolában. Aztán 
többször is visszatért ide, újabban már 
úgy, mint a Csemete egyesület táborainak 
egyik szervezője. De a környezet és ter-
mészetvédelem iránti vonzalom nem tette 
biológussá vagy földrajz szakossá, vi-
szont e vonulat örök „hobbija” marad. – A 
zöld parlament ötletét nagyon vonzónak 
találtam: úgy tudom, Algyő – Jászberény 
után – a második település, ahol meg-
szervezték. Megtiszteltetésnek tartom a 
diákpolgármesterségre való felkérést és 
örömmel irányítottam a zöldek munkáját.

A diákok zöld javaslatainak zömét
– „polgármesterük” szerint – érdemes 
komolyan venni. A település iránti fe-
lelősségről tanúskodik például a központi 
komposztáló ötlete, ami ha elkészülne, 
akkor oda kerülhetne a falusi portákról 
és a közterületről származó nyesedék, le-
vél, s megfelelő kezelés után visszajuthat-
na a háztartásokba – virágföldként. Hason-
lóképpen okos érvek hangzottak el a szeme-
telés ellen: például több hulladékgyűjtőt 
és gyakoribb „szemétszüret” akció javas-
lata is megfontolandó. 

– A politikától távol tartom magamat, 
nem foglalkoztat, hogy a diákpol-
gármesterség jár-e egyéb feladatokkal. 
Csak a „zöld ügyek” érdekelnek. Még 
a gazdasági informatikus szakot lezáró 
szakdolgozatom témája is „zöld” – árul-
ta el Levente. Magyarázatként pedig 
hozzáfűzte: e szakon a közgazdász, a 
matematikus és az informatikus képzést 
gyúrták egybe. De itt is megtalálta a „zöld 
vonalat”: az Adatbázisú információs 
rendszer című dolgozata valójában a Cse-
mete egyesület természetfi lmjeinek ál-
lományát teszi majd elérhetővé egy web-
oldalon.

Még nem diplomázott, de már napi 
nyolc órát dolgozik: a Fürge Diák Iskola-
szövetkezet irodavezetője, így folyama-
tosan adminisztrál, rögzíti a diákok ada-
tait, összehozza a munkavállalót és a 
foglalkoztatót. Azt mondja: szorgalmi 
időszakban tízből két diák vállal munkát, 
ellenben a nyári vakáció idején tíz diákra 
jut egy munka. 

– Szabadidő? – kérdezett vissza Le-
vente. Ha nem tanulok a számítógép mel-
lett és nem dolgozom az iskolaszövet-
kezetben, akkor szívesen fotózom, de 
bélyeggyűjteményemet is örömmel ren-
dezgetem.

Messziről érkezett Algyőre, de annyira 
megszerette a falut és környékét Kutasi 
Levente, hogy tanulmányai végeztével 
dolgozni is itt akar. 

P. I.

„Zöld ötletroham”: például központi komposztáló

Algyő diákpolgármestere: Kutasi Levente 

 A csellengő, unatkozó fi a-
talok gyakran keresnek olyan 
szórakozásokat maguknak, 
amelyekkel nemcsak másoknak 
okozhatnak bajt és bosszúságot, 
hanem saját életüket is veszélybe 
sodorhatják. Ahogy az ország 
egyetlen települése, úgy Algyő 
sem mentes ettől a jelenségtől, 
amelyre a helyi gyermek- és 
ifjúságvédelem kiemelt fi gyel-
met kíván fordítani. Az Algyői 
Hírmondó pedig cikksorozatot 
indít, amelyben – a szakem-
berek segítségével – elsősorban 
a szülőknek szeretne segítséget 
nyújtani a probléma megfelelő 
kezeléséhez. Elsőként a bu-
tángázról tájékoztat Vigh Erika 
családgondozó.

Általános és középisko-
lás diákok körében az utóbbi 
években egyre népszerűbb az 
öngyújtó töltésére használatos 
butángáz szívása, s bizonyos 
jelek egyértelműen arra utalnak, 
hogy ez a káros és veszélyes 
időtöltés, szórakozás sajnos ter-
jed az algyői fi atalok körében 

is. Vigh Erika elmondta, hogy 
információik szerint néhány 
csapat 12-16 éves fi atal hódol-
hat az új „divatnak”, legalábbis 
erre engednek következtetni a 
faluház és a takarékszövetkezet 
környékén, valamint a töltésen 
eldobált üres öngyújtók és 
utántöltők. 

Az érintett szakemberek – a 
község illetékes vezetői, csa-
ládgondozók, pedagógusok, 
egészségügyi szakemberek, a 
rendőrség helyi képviselője – a 
közelmúltban a gyermekjóléti 
és családsegítő szolgálatnál 
tartott tanácskozáson egye-
bek mellett arról is tárgyaltak, 
hogyan lehetne megóvni az 
algyői kamaszokat attól, hogy 
butángázzal veszélyeztessék 
egészségüket, s hogy ebben a 
feladatban kire milyen szerep 
hárul. Vigh Erika a szülők 
felelősségét emelte ki. Mint 
elmondta, vannak olyan külső 
jelei a butángáz-szívásnak, ame-
lyeket a gondos szülők könnyen 
észrevesznek. Ilyen például 

az egyensúly- és koordinációs 
zavar, mellkasi, hasi fájdalom, 
hányinger, hányás, köhögés. Az 
öngyújtógáz belélegzése nem 
tiltott cselekmény, nem ütközik 
törvénybe, ugyanis a butángáz 
nem minősül kábítószernek, 
beszerezheti bárki, nem is drá-
ga. Ugyanakkor nem veszélyte-
len, már vannak fi atal áldozatai 
is az országban, például egy fi ú 
fulladásos halálában játszott 
szerepet, egy másik fi ú pedig 
agykárosodást szenvedett. A 
butángáz szerencsés esetben 
„csak” hallucinogén hatású, 
azonban miután nehezebb a 
levegőnél, előfordulhat, hogy 
a tüdőben megülve fulladást 
okoz, ezen kívül károsíthatja a 
vesét és a májat. Miután min-
den ember szervezete másként 
reagál a kábító hatású szerekre, 
előre nem lehet tudni, hogy mek-
kora mennyiség okozhat bajt, 
esetleg tragédiát, s ha alkoholt 
is isznak közben a fi atalok, az 
felerősítheti a butángáz hatását. 
Vigh Erika azt külön kiemelte, 

hogy ha a gáz szívásától rosszul 
lesz valaki, lefektetni nem sza-
bad, csak ültetni, s természete-
sen azonnal orvost kell hívni. 
Egyesek agresszívvá is válhat-
nak a beszívott öngyújtógáz-
tól, nagyon bátrak lesznek, s 
ilyen állapotban akár törvénybe 
ütköző cselekedeteket is végre-
hajthatnak, amelyeknek újabb 
következményei lehetnek rájuk 
és szüleikre nézve. 

Vigh Erika hangsúlyozta, 
hogy az Algyőn is tapasztal-
ható jelenséget komolyan kell 
venni mindenkinek, aki a tizen-
évesekkel foglalkozik. A szülők 
különösen sokat tehetnek an-
nak érdekében, hogy megóvják 
gyermekeiket a butángáztól 
és annak következményeitől. 
Beszélgessenek sokat velük a 
veszélyről, fi gyeljék viselke-
désüket, ellenőrizzék, merre jár-
nak szabadidejükben, s ha már 
úgy érzik, hogy egyedül nem 
boldogulnak, kérjék a szakem-
berek segítségét.  

Honti Katalin

Kamaszok az utcán

Az öngyújtógáz belélegzése tragédiát is okozhat
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Véradás, egészségnap
Az öt éves az Életreform klub is ünnepel április 19-én (szom-

baton) a faluházban tartott Egészség-életmód napon. Ingyenes 
szűrésekkel, vizsgálatokkal, térítéses kezelésekkel, termékbe-
mutatókkal, tanácsadással és tombola nyereményekkel várjuk 
önöket. Lesz szemészeti szűrés, vérnyomásmérés, gyógyító 
masszázsok, kozmetikai bemutatók és új kezelések, vitaminok- 
és táplálék kiegészítők, állapotfelmérés- és allergia vizsgálat, va-
lamint sok új, alternatív gyógymód megismertetése.

E napon 10-13 óra között véradás lesz a faluház földszinti 
kistermében. Kérjük, hogy a véradásra jelentkezők személyi 
igazolványukat és TAJ-kártyájukat hozzák magukkal! Segítsé-
güket előre is köszönjük!

Minden gyógyulni vágyó érdeklődőt szeretettel várunk!
INFO: Faluház: Lele Istvánné Erika: 62/517-172, faluhaz@

algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu!

Algyői mérkőzések
A jó szereplés reményében találkozzunk az Algyői SK. hazai és 

vidéki mérkőzésein és zúgjon továbbra is a HAJRÁ ALGYŐ! 

Április 5-én   9.00:  Algyő SK – Kiskunfélegyháza HTK U 16;
 11.00:  Algyő SK – Kiskunfélegyháza HTK  U 19;
 16.00: Algyő SK – Békéscsabai Előre NB III.
Április 19-én 17.00: Algyő SK – Vasas Futball Kft. NB III.
Április 20-án 10.00: Algyő SK – Tisza Volán SC U 16;
 12.00: Algyő SK – Tisza Volán SC U 19.
Május 3-án 17.00: Algyő SK – Kiskunfélegyházi HTK NB III.
Május 4-én 10.00: Algyő SK – Hódmezővásárhely FC U 16;
 12.00: Algyő SK – Hódmezővásárhely FC U 19.

Bakai László
ASK elnök

Kábeltévé hibabejelentés
Tisztelettel tájékoztatjuk az algyőieket, hogy a helyi kábel-

tévé szolgáltatással kapcsolatos problémáikat, a hibabejelentést 
az AKTV Kft. ügyfélszolgálati irodájában (6750 Algyő, Kas-
télykert u. 16.) nyitvatartási időben személyesen, vagy a 62/267-
567-es telefonszám üzenetrögzítőjén tehetik meg. 

A szolgáltató kéri a hibabejelentőt, hogy a fenti telefonszámon 
hagyott üzenet a következő adatokat tartalmazza: a bejelentő 
pontos neve, az utca neve, házszám, a tapasztalt probléma és 
egy telefonszám, melyen a szolgáltató a későbbiekben vissza-
hívhatja. 

Segítségüket előre is köszönjük!

Kertész leszek, fát nevelek…
Áprilisi teendők

Gyep
E hónapban elkezdhetjük új gyepünk létrehozását vagy a 

meglévő tavaszi gondozását. Vetés előtt gondosan elő kell készíte-
ni a talajt, fel kell tölteni tápanyaggal. Célszerű termőfölddel 
10 cm vastagon beteríteni a vetendő felületet és beforgatni. A 
gyep tartóssága a minőségi vetőmag kiválasztásakor eldől. Mér-
legeljük, milyen célra használjuk (díszgyep, sportgyep). Vetés 
előtt tájékozódjunk az időjárásról, az éjszakai hőmérséklet ne 
süllyedjen 4-5 ºC alá. Szélcsendes idő ideális. Kelésig tartsuk 
állandóan nedvesen a terepet, így elkerülhető a foltos kelés. Fák 
alatt a gyep nem lesz szép. Ilyen adottságú helyre árnyékkedvelő  
talajtakarókat telepítsünk.Nyírni elkezdhetünk, a ritka felületek 
ez által besűrűsödnek. Alaposan gereblyézzük át!

A megjelenő moha ellen a talaj alapos szellőztetése segít. A 
szellőztető hengerrel egyszer keresztbe, utána egyszer hosszá-
ban egyengessük el. Nyírás után pótoljuk a tápanyagokat. Egyik 
formája a tápoldat, a másik a komplex műtrágya. Tápoldat-
ból 2-4 grammot oldjunk 1 liter vízben, az összetett trágyából 
négyzetméterenként 20-30 grammot szórjunk ki. 

Egynyáriak
A helyre vethető virágok talaját készítsük elő. Forgassuk át 

a talajt, hogy morzsalékos legyen. A kelés után egyelni kell, a 
fészekbe vetés jobb, mint a sorba, mert így magot is megtakarí-
tunk. Rezedával ritkán találkozunk, alkalmas szegélynövénynek. 
Vethetőek: a körömvirág, a tatárvirág.

Fák
Az ideális telepítésekre beköszöntött az idő. A kiválasztott 

növények dús gyökérzettel rendelkezzenek, betegségmentesek 
legyenek. A megfelelő méretű gödör aljába trágyát helyezzünk, 
rárétegezve a termőtalajt (ne forgassuk össze, mert fennáll a 
veszélye annak, hogy a trágya közvetlenül érintkezik a gyökér-
rel, amitől kisül), alaposan öntözzük be, ha szükséges, fakarót 
helyezzünk mellé és nyolcas hurokkal kötözzük hozzá.

Kívánom mindenkinek, hogy meglelje a kertészkedés örö-
meit!

Jó munkát! Szép tavaszt!
D. R.

Sport majális 
a Sportközpontban

Az algyői falunapok részeként május 2-án 9 órakor a gye-
rekeket szüleikkel együtt, közös futásra várjuk az óvoda elé. A 
pályán az Algyő Sportjáért Alapítvány szervezésében különböző 
ügyességi játékokban, vetélkedőkben mérhetik össze erejüket és 
tudásukat a családok.

Minden sportot szerető, mozgásra vágyó családot szeretettel 
várunk! Május 3-án 10 órakor néhány csoport bemutatkozik a 
Faluház színpadán.
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Újdonságok a könyvtárban
Az algyői könyvtárban nemcsak könyvet, hanem újságokat 

is lehet kölcsönözni. Sőt: video és DVD fi lmek kölcsönzésé-
nél 500 forint tagsági díj ellenében 10 db fi lmet lehet  elvinni, 
egyszerre 2 db-ot, a kölcsönzési idő 3 nap. Nagyon sok kötelező 
olvasmány megtalálható videon is.

A sok újdonság mellett nem árt rögzíteni a könyvtár nyitva 
tartási rendjét: hétfőn  ½ 10-12 és 13-18, kedden  ½  10-12 
és 13-18, szerdán ½ 10-12 és 13-18, csütörtökön 13-18, pén-
teken ½ 10-12 és 13-18, szombaton 9-12 óra között várjuk az 
olvasókat.  

Állományunk állandóan gyarapszik, frissül érdemes bejönni 
hozzánk, itt mindenki talál magának olvasnivalót, legyen az idős 
vagy fi atal.

Egy kis ízelítő az újdonságokból!
Dr. Oetker: A díszítés és tálalás művészete. Sokan nem 

is gondolják, hogy milyen kevés eszközzel mennyi hatásos és 
szép dekorációt készíthetünk. A könyvben külön fejezet fog-
lalkozik az egyszerű, baráti meghívásokkal, a családi ünnepek-
kel. Ötleteket kapunk a díszek sajátkezű elkészítéséhez. Mivel 
ezeket az írásokat színes fázisfotók egészítik ki, a dekorációkat 
könnyedén, lépésről lépésre elkészítheti bárki.

Tóthné Pánya Marianna: Házi ételek. Ezt a könyvet nem-
csak kezdő háziasszonyoknak ajánljuk, akik most sajátítják el a 
főzés fortélyait, hanem azoknak is, akik szeretnek új dolgokat 
kipróbálni, esetleg hagyományos recepteket másképp elkészíteni, 
egyszóval imádnak sütni, főzni, a konyhában tevékenykedni.

Peter Arnold: Bridzs. Ez a könyv azok számára készült, akik 
még nem tudnak, de szeretnének megtanulni bridzselni. Ebben 
a könyvben minden alapismeret megtalálható, amire szükség 
lehet egy jó kis bridzspartihoz. A szerző számos hasznos ötlet-
tel szolgál azok számára is, akik a szabályokat már ismerik, de 
szeretnének jobban játszani.

Thomas Brezina: Eltűnt póni kerestetik! „Milyen 
apróságok!” – Penny el van ragadtatva a mini póniktól, melyek 
nem nagyobbak Berni pásztorkutyájánál. Különösen a kiscsikó, 
Baby Lou nő a szívéhez, ezért teljesen megdöbben, mikor az 
állat egy napon nyomtalanul eltűnik. A kicsinek szüksége van a 
mamájára. Kétségbeesett keresés kezdődik… Ha kíváncsi vagy 
a folytatásra gyere és olvasd el !

Pumukli, az élelmes kobold. Pumukli remek kalandokat él át 
három mesében. Megbarátkozik egy kerti törpével, saját szobát 
kap Eder mestertől és örökre megtanulja, hogy a halakat nem 
kolbásszal kell etetni. Az igazán nagy koboldrajongók egy ko-
boldlexikon segítségével összemérhetik tudásukat kedvenc kis 
koboldjukkal is.

Könyvtárosok

Szemétszüret
Az Algyői Faluvédő Egyesület is felelősséget érez a 

környezet tisztaságáért. Ezért idén is megrendezi az algyői „sze-
métszüretet”. Azok, akik tenni akarnak a falu és környéke tisz-
taságáért, április 19-én (szombaton) 8 órakor találkoznak a 
tájház előtt, hogy segítsenek összegyűjteni a gazdátlan szemetet. 
A védőkesztyűről és a zsákokról a szervezők gondoskodnak.

Aprók
Redőny, reluxa, harmonika- ajtó, szalafüggöny készítés. T.: 06-

30/ 953-0395.
*

Számítógép javítást és- bővítést vállalok. T.: 06-70/333-3596

Parkfenntartási napló
Tavasz közeledtével az előkészületi munkák sora kerül előtérbe. 
A metszés és fakivágás a végéhez közelítő munka. Az évek óta el-

hanyagolt, kiszáradt, vagy vihar sújtotta fákat (helyileg például az 
Egészségház utcai bérház udvar, Szabadidőközponton kívüli, Bartók 
Béla utcai játszótér mögötti terület, temető) kivágjuk, hogy az új telepí-
tésnek helyet készítsünk. 

Külön köszönet a horgászegyesületnek, illetve a méhészeknek, akik 
60 darab kínai mézesfát (Evodia hupehensis) ajánlottak fel, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy a méheknek viráglegelőt biztosítsanak. Kiül-
tettük a fürdő területén belül, a temetőben, illetve a sportközponton 
belül. Köszönjük Boldizsár Andrásnak az általa felajánlott tujacseme-
téket, melyeknek az önkormányzat udvarán találtunk kiváló helyet.

Az intézmények udvarán is változások várhatóak. A fehér iskola 
előtt füvesítés, rózsatelepítés történik. Az óvodán belül fakivágást, 
füvesítést, körágyások kialakítását terveztük.

Az egynyári virágok helyének előkészületei folyamatosak. 
Az orvosi rendelőnél kikeltek az ősszel elültetett hagymácskák. Ez-

úton ismét kérünk mindenkit: vigyázzanak a növényekre, hisz az a cé-
lunk, hogy minél szebb helyen éljünk. Együtt!

Gyeviép Kht.

Jelentkezz a GYEVIÉP KHT. csapatába!
Keresünk:  

a.) Csoportvezetőt. 
Feltételek: agilitás, megbízható munkavégzés, terhelhetőség, 

problémamegoldó készség
b.) Parkgondozókat. 

Feltételek: terhelhetőség, rugalmasság, megbízhatóság.
Önéletrajzokat, személyi anyagokat az alábbi elérhetőségre 

kérjük: 

Algyő, Kastélykert utca 16.
Telefonszám: ( 62 ) 267-567.

GYEVIÉP KHT.
Algyő, Kastélykert u. 16.

Tel: ( 62 ) 267-567

Vállalunk:
kertészeti szaktanácsadást;

kertápolást (fűnyírás, favágás, metszés, ültetés, gyomlálás);
növénybeszerzést (telepítéssel egybekötve);

szállítást.

Ügyfélszolgálati irodánkban:
Délmagyarország hirdetésfelvétel;

fénymásolás.
Sportpálya, edzőterem bérbeadása.

A Gyeviép Kht. új e-mail címei
A Gyeviép Kht. e-mai címei megváltoztak. Így a központi 

e-mail: gyeviep@t-online.hu, Dohány Renáta ügyvezető e-mail 
címe: dohany.gyeviep@t-online.hu, Kovács Máté ügyintézőé: 
kovacs.gyeviep@t-online.hu, Csörögi Mónika ügyintéző: 
csorogi.aktv@t-online.hu.

Emblémás zsákokat osztanak
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. megbízásából az 

emblémás zsákok kiosztása folytatódik az alábbi módosulásokkal. 
 1. Az állandó lakóhellyel rendelkező algyői lakos részére,
 2. a befi zetett postai csekk felmutatásával, 
 3. tárgyévre,
 4. az adott időszakra vonatkozóan (negyedéves vagy éves) 

arányosan osztjuk ki a zsákokat.
A zsákok továbbra is igényelhetőek a GYEVIÉP Kht. telephe-

lyén: Algyőn a Kastélykert utca 16. szám alatt.

Szabadidős programok
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Születés
Megszületett Oláh 

Dzsenifer – 2008.02.27. 
Anya: Bari Katalin. Apa: 
Oláh Zoltán. 

Jó egészséget kívánunk 
nekik!

Halálozás
Elhunyt Kovács Sán-

dorné született Herke Ve-
ronika (2008.02.25.); Turi 

Lajosné született Török 
Klára (2008.02.25.); 
Boros Mária Terézia 
(2008.03.02.); Török 
Jánosné született Juhász 
Irén (2008.03.03.). 

Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi 
hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Március 31– április 04.   08.00-tól 12.30 óráig
Április   07–11.   12.30-tól 16.30 óráig
Április   14–18.   08.00-tól 12.30 óráig
Április   21–25.   12.30-tól 16.30 óráig
Április   28–30.  08.00-tól 12.30 óráig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00
 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte-

tés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fogászati 
röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fog-

fehérítés, fogékszer  tömések minden fajtája  góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:
Hétfőn, szerdán: 12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken: 
  07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863

Igénybe vehető szolgáltatások:
* vérvétel minden héten * otthoni szakápolás * kezelések 

mini-fi zikoterápiás készülékkel otthonában vagy a 
rendelőben * fényterápiás kezelések * foglalkozás-egész-
ségügyi alkalmasság és hivatásos jogosítvány hosszabbí-

tásának megszervezése.

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42.   Telefon: 267-261

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00 óra 

között; szombat: 9.00 – 12.00 óra között.
Készenlét esetén hívható: 

a 06-20/981-35-75 telefonszám.

Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fi zetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756

Telefon: 268-038.

Hétfő  8-tól 12 óráig
Kedd  8-tól 11 óráig
Szerda                           13-tól 16 óráig
Csütörtök  8-tól 10 óráig
Péntek  8-tól 12 óráig

Csecsemőtanácsadás: 
csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, rendel: 
dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. Algyő, 
Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL, UNIQUA, OTP-utalványt elfogad

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

Március 31 – április 04.  12.30-tól 16.30 óráig
Április   07 – 11.   07.30-tól 12.00 óráig
Április   14 – 18.  12.30-tól 16.30 óráig
Április   21 – 22.  07.30-tól 12.00 óráig
Április   23 – 26.  12.00-től 16.00 óráig helyettesítés! 

Dr. Bakó Ildikó (a doktornő rendelési idejében)
Április   28.   08.00-tól 12.30 óráig helyettesítés!

Dr. Bakó Ildikó (a doktornő rendelési idejében)
Április   29 – 30.  12.30-tól 16.30 óráig 
Május    01 – 02.   Munkaszüneti nap

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE Szeged, 
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374

Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Orvosi rendelési időpontok

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasár-

napján (április 27-én) délután 3 órakor 
a római katolikus templomban. Minden-
kit szeretettel vár:

Papp László református lelkész
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyofaluhaz.hu. Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Igazgató: Bene-Kovács Zoltán

Visszatekintő

Rekordszámú résztvevő 
a farsangi vetélkedőn

Fiatalok és kicsit idősebbek, fi úk, lányok, nagycsaládosok – a 
falu apraja-nagyja: 14 csapat nevezett az idei farsangi vetélkedőre. A 
rajthoz végül is „csak” 11 elszánt csapat állt, küzdelemre készen, hogy 
elvigyék a vándorkupát és az értékes nyereményeket.

Jó hangulatban, zenével és tánccal, evéssel és ivással egybekötött 
gyakorlati feladatokat és elméleti feladványokat kellett megoldaniuk a 
versenyzőknek a szépszámú és biztató szavakkal felvértezett közönség 
és a határozott, igazságos zsűri előtt.  Természetesen egyik csapatnak 
sem okozott gondot a fánkevés, a múmiakészítés, a mulatós tánc vagy 
az irodalmi fejtörő. Végig fergeteges jókedv, hangos tetszésnyilvánítás 
és komoly versengés jellemezte február utolsó napját, a rendhagyó far-
sangi vetélkedőt. 

Eredmények: 1. helyen a Szittyafattyak végeztek, szoros verseny-
ben; 2. lett a Művészkör és a Citerások; 3. a Borbarátok csapata; 4. a 
Lovasklub Egyesület; 5. a Faluház Baráti Köre; 6. a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete.

Minden csapat emléklappal és élményekkel gazdagodva távozott, az 
első négy helyezett pedig az oklevél mellé értékes könyvutalványokat, 
ínycsiklandozó tortákat, fürdőbelépőket és egyéb tárgynyereményeket 
kapott a támogatók jóvoltából. Ezúton hálásan meg is köszönöm a 
felajánlóknak – az Algyő Fejlődéséért Alapítványnak, Vámos Zoltán 
cukrászmesternek és a Borbála Fürdőnek – az anyagi támogatást; a 
zsűrinek (Székely Annának, Honti Katalinnak és Erdei Helgának), 
munkatársaimnak, valamint az algyői Nyugdíjas Klub asszonyainak 
pedig az áldozatos munkát és közreműködést. Nagyon köszönöm, és 
sok-sok köszönet a résztvevőknek, a csapatoknak is, hiszen nélkülük 
nem sikerülhetett volna ilyen kitűnően ez a vetélkedő!

Mindenkinek gratulálok és jövőre is elvárok mindenkit!
Lele Istvánné Juhász Erika

Köszönet a segítségért
Farsangi szalagos fánkkal és ingyenes kézműves játszóházzal ked-

veskedtünk kicsiknek és nagyoknak a faluház farsangi rendezvénye 
keretében. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Algyői Nyugdíjas Klub 
asszonyainak a farsangi fi nomságokért, valamint az Algyői Művészkör 
tagjainak, hogy segítségükkel hozzájárultak a farsangi játszóház si-
keres lebonyolításához! Belovai Józsefné, Fodor Jánosné, Gálné Nagy 
Ildikó, Gonda Károlyné, Magyar Józsefné  és Nyári József – köszönjük 
segítségeteket!

Algyői alkotókat keresünk
 

Az Algyői Falunapok keretében szeretnénk az algyői, illetve Algyőn 
élő alkotók, amatőr és profi  művészek kedvében járni. Intézményünk 
közös kiállítási lehetőséget szeretne felajánlani, melynek ünnepélyes 
megnyitójára a falunapok nyitónapján: április 30-án, szerdán 18 óra-
kor kerülne sor a Faluház Galériában. Tisztelettel szeretné felkérjük az 
algyői alkotókat, hogy életkortól függetlenül technikai megkötés nélkül 
alkotásaikat szíveskedjenek a faluházban leadni április 25., péntek 20 
óráig! 

Bővebb információ kérhető: Algyői Faluház, Bereczné-Lázár Nóra: 
62/517-172, faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu

Rigmust mondtunk 
- tojást vártunk!

Fergeteges hangulat, kreatív közös munka és színvonalas ren-
dezvénysorozat jött létre az algyői intézmények, civil szervezetek és 
magánszemélyek közös összefogásának köszönhetően. Március 20-án 
egész napos Húsvéti sokadalomra vártunk gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt a tájház, valamint a faluház épületében. 

Az Algyői Nyugdíjas Klub asszonyai (Gondáné Julika, Hegedűsné 
Marika, Herczeg Anna, Kiss Mihályné, Kneipné Marika, Maszlag 
Józsefné, Molnárné Juci néni, Mórahalmi Jánosné, Pál Sándorné, 
Podonyi Mátyásné, Süli Jánosné, Süliné Piroska, Szabó Istvánné Szabó 
Sándorné, Terhes Sándorné, Vidács Jánosné) 10 órától kelesztették, 
majd Herczeg József segítségével sütötték a hagyományos gyevi fi nom-
ságokat – húsvéti kalácsokat, édes és sós süteménykülönlegességeket a 
tájház kemencéjében. A tájházban a Művészkör tagjai 14 órától húsvéti 
kézműves foglalkozást tartottak, melyet süteménykóstolás és a Bakos 
István vezette Algyői Lovasklub Egyesület által szervezett lovasko-
csizás követett – óriási sikerrel! A Faluház Galériában 17 órától az „Én és 
a Húsvét” című pályázat eredményhirdetése, a beadott pályaművekből 
összeállított kiállítás átadása, valamint nemzetközi hímes tojás be-
mutató várta vendégeinket! (Április közepéig még megtekinthetők az 
írókázott, karcolt, hagyományos hímes, berzselt, batikolt, azsúrozott, 
patkolt és egyéb technikával készült húsvéti tojások. Kiállításunk érde-
kességei: cseh, lengyel, kínai, hucul, ukrán tojásbemutató! Vendégeink a 
helyszínen hagyományos technikával húsvéti tojást is írhatnak!) A kiál-
lítást Bárkányi Ildikó néprajzkutató (Móra Ferenc Múzeum, Szeged) 
ajánlotta az érdeklődők fi gyelmébe: megnyitó beszédében kiemelte azt 
az egyedülálló algyői összefogást, melynek köszönhetően megvalósul-
hatott a rendezvénysorozat, beszélt a Húsvéti ünnepkör fontosságáról, 
valamint a húsvéti tojások univerzális szimbólumrendszeréről. 

A paraszti és népi kultúra hangulatát osztatlan sikerrel tolmácsolták 
az Algyői Általános Iskola néptáncos diákjai: Bangó Alexandra (3.a), 
Németh Éva (2.b), Ország-Sugár Ákos (3.b), Pataki Norbert (3.a). 
Dél-alföldi táncokat adtak elő Bozóné Hegedűs Edit tanárnő felkészí-
tésében. 

Az „Én és a Húsvét” címmel meghirdetett pályázatunkra a következő 
alkotók neveztek: Belovai Józsefné, Farkas Sándorné, Fodor Jánosné, 
Fróna Mihályné, Gonda Károlyné, Magyar Józsefné, Magyar Viktória, 
Tessényiné Fogarasi Margit és Szőke Barnabás. A fődíjat, Kutasi Ká-
roly felajánlásában egy élő húsvéti nyuszikát a szakmai zsűri Belovai 
Józsefnének ítélte a különleges szalmatechnikával elkészített húsvéti 
tojásokért.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, segítőinknek, 
akik nélkül nem jöhetett volna létre eme sikeres húsvéti sokadalom 
Algyőn! A támogatók névsora: Bakó Jánosné (Algyő), Balogh Il-
dikó népi iparművész (Kaposvár), Bereczné Lázár Nóra tojásfestő 
(Hódmezővásárhely), Dohány Renáta  – GYEVIÉP KHT. (Algyő), Fet-
ter Ferencné Király Zsiga díjas népi iparművész (Szeged), Gálné Csiz-
madia Anikó tojásfestő (Orosháza), Győrfi né Csibrik Szilvia (Algyő), 
Karasz Béla méhész (Algyő), Kutasi Károly (Algyő), Marosvári 
Csabáné tojásfestő (Makó), dr. Mező Tamásné tojásfestő népi iparművész 
(Szeged), Mosonyi Éva tojásfestő népi iparművész (Pécs), Nagy Bé-
láné népi iparművész (Hódmezővásárhely), Szabó Éva tojásfestő népi 
iparművész (Csongrád), Szabó Ferenc mézeskalácsos, szövő népi 
iparművész (Szeged), Vígh Ferencné Wolford Ilona tojásfestő (Szen-
tes), Zsura Zoltán  – Borbála Fürdő (Algyő)

Köszönjük a Rádió7, a www.promenad.hu (Hódmezővásárhely) 
szerkesztőségének, Égető Gyula cég- és szerkesztőségvezetőnek, hogy 
kiemelt rendezvényként foglalkozott a Húsvéti sokadalommal. A ren-
dezvényfotók megtekinthetők a www.promenad.hu/kepgaleria oldalon, 
valamint a www.algyo.hu/kepgaleria és a www.algyofaluhaz.hu/kepek 
oldalakon is!

Bereczné Lázár Nóra
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Rendezvénynaptár
ÁPRILIS 1. (kedd) 18 óra: az Algyői Gazdakör taggyűlése a 

faluház emeleti klubtermében.
ÁPRILIS 7. (hétfő) 17 óra: CVK – Civil Vezetők Fóruma a fa-

luház földszinti kistermében.
ÁPRILIS 8. (kedd) 18 óra: „Sok-mindentudás-egyeteme 

Algyőn”.
ÁPRILIS 9. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. foga-

dóórája a faluház földszinti kistermében.
ÁPRILIS 9. (szerda) 15 óra: a Mozgáskorlátozottak Algyői 

Csoportjának taggyűlése a faluházban (Kapota Mihály).
ÁPRILIS 9. (szerda) 17 óra: felvezetés a Költészet Napjához a 

faluház emeleti klubtermében. Petőfi  Sándor: A helység ka-
lapácsa című vígeposzát előadja: Juhász Péter.

ÁPRILIS 10. (csütörtök) 17 óra: Felvezetés a Költészet Napjához 
a faluház emeleti klubtermében: Adjátok vissza a hegyeimet! 
Koltai Gábor Wass Albert-fi lmje. Vendégünk Turcsány Péter 
költő, Wass Albert életművének kutatója.

ÁPRILIS 11. (péntek) 18 óra: a könyvtárban a Költészet Napja 
alkalmából: „A szív hangjai” című irodalmi est az Algyői 
Tollforgatók Köre tagjainak írásaiból. Közreműködnek: a 
Móra Ferenc Népszínház társulati tagjai, valamint Bereczné 
Lázár Nóra.

ÁPRILIS 12. (szombat) 16 óra: indiai est a faluházban – kalan-
dozások India gasztronómiai- és tánckultúrájában, az indiai 
fi lozófi a vidékein és a Hindusztáni-félsziget tájain.

ÁPRILIS 15. (kedd) 17 óra: a gazdasági társaságokra vonat-
kozó változásokról tart előadást dr. Török Viktória az emeleti 
klubteremben.

ÁPRILIS 15. (kedd) 18 óra: az Algyői Gazdakör taggyűlése a 
faluház emeleti klubtermében (Gubacsi Zoltán).

ÁPRILIS 17. (csütörtök) 16 óra: a DALKIA Energia (távhő-
szolgáltatás) lakossági fogadóórája a faluház földszinti kis-
termében (Sztarovics Petra adminisztrátor, telefonszám: 
79/324-833).

ÁPRILIS 17. (csütörtök) 17 óra: az Algyői Művészkör taggyűlése 
a faluház földszinti kistermében (Gálné Nagy Ildikó).

ÁPRILIS 18. (péntek) 17 óra: Kézműves Műhely a Tájházban 
(Szőkéné Bera Szilvia és Bereczné Lázár Nóra).

ÁPRILIS 18. (péntek) 18 óra: az Ősgyeviek Baráti Körének 
(ÖBK) vezetőségi taggyűlése a faluház földszinti kister-
mében (Karsai László).

ÁPRILIS 19. (szombat) 9-17 óra: 5 éves az Életreform Klub! 
Egészség- és életmód nap Algyőn. (INFO: Faluház: Lele 
Istvánné: 62/517-172, faluhaz@algyonet.hu, www.algyofa-
luhaz.hu) 

ÁPRILIS 22. (kedd) 18 óra: „Sok-mindentudás-egyeteme 
Algyőn”.

ÁPRILIS 24. (csütörtök) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluház-
ban (Bereczné Lázár Nóra).

ÁPRILIS 25. (péntek) 18 óra: az Algyői Nőegylet taggyűlése a 
faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).

ÁPRILIS 28. (hétfő) 16 óra: ingyenes jogi szaktanácsadás a fa-
luház földszinti kistermében (dr. Gonda János).

ÁPRILIS 29-30. (kedd, szerda) 9-17 óra: bérletárusítás a fa-
luház földszinti kistermében.

ÁPRILIS 30. (szerda): ráhangolódás az ALGYŐI FALU-
NAPOKra!, 18 óra: algyői alkotók közös kiállítása a Faluház 
Galériában, 19 óra: MFN díszbemutató. 

MÁJUS 2-3. (péntek, szombat)  – ALGYŐI FALUNAPOK 
2008.

Mi, hol, mikor?

Sok-mindent-tudás 
Egyeteme 

Folytatódik az algyői Sok-mindent-tudás 
Egyeteme. A következő előadók és témák:

ÁPRILIS 8. (kedd) 18 óra: „Sok-mindentudás-egyeteme 
Algyőn” – előadó: dr. Tóth Károly alkotmányjogász (SZTE 
ÁJTK), téma: A halálbüntetés alkotmányjogi kérdései.

ÁPRILIS 22. (kedd) 18 óra: „Sok-mindentudás-egyeteme 
Algyőn” – előadó: dr. Kürti Béla régész (Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged), téma: Baján kagán avarjai.

(INFO: Bene-Kovács Zoltán: 62/517-172, tesztek, bővebb in-
formáció: www.algyofaluhaz.hu)

Áprilisi vásárnaptár a faluházban
  1. (kedd) 10-16 óra: Könyvvásár; 
  2. (szerda) 10-16 óra:  Könyvvásár; 
  3. (csütörtök) 10-16 óra:  Könyvvásár;
  7. (hétfő) 9-12 óra:  Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár; 
  8. (kedd) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár; 
10. (csütörtök) 8-12 óra:  Katonai és munkaruha vásár; 
11. (péntek) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár; 
14. (hétfő) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár; 
15. (kedd) 9-12 óra:  Ruha-, cipővásár; 
21. (hétfő) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk vásár; 
29. (kedd) 9-12 óra:  Ruha-, cipővásár.

Köszönet az ünnepért
Az Algyői Hírmondó szerkesztőbizottsága köszönetet mond 

Juhász Mihálynak, Dénes Istvánnak, Süli Istvánnénak, Vidács 
Jánosnénak, Zsura Zoltánnak és Csíszér Lászlónak a segítő 
közreműködésért az újság március 15-i rendezvényén nyújtott 
segítségéért.

Állandó programok a faluházban
Az algyői faluházban az alábbi programokat minden héten 

megtalálja az érdeklődő.
Hétfőnként 13-16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor); 16-19 

óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla); 16.30-18.30 óra: 
Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 18.30-
19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina); 18.30-19.30 óra: 
Boksz Klub (Kátó Sándor).

Keddenként  8-15 óra: Falugazdász (Pál Andrea); 18-20 óra: 
Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).

Szerdánként 16.30-18.30 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza 
és Lengyel Zoltán). 

Csütörtökönként 9.30-10.30 óra Baba-Mama Klub; 16 óra 
Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné); 18.30-19.30 óra  Fitness 
torna (Kovács Krisztina); 18.30-19.30 óra Boksz Klub (Kátó 
Sándor).

Péntekenként  15-17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy 
Rózsa); 16.30-18.30 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és 
Lengyel Zoltán).

Minden hó utolsó hétfőjén 16-18 óra  Ingyenes jogi tanácsadás 
(dr. Gonda János).

Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. fogadó órája (Csókási Ágnes 
számlázási előadó). 15 és 17 óra között a Mozgáskorlátozot-
tak Algyői Csoportjának taggyűlése a faluház földszinti kis-
termében (Kapota Mihály).


