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Képeslap – az adventrôl
A készülôdés hozzátartozik a beteljesüléshez. A várakozás
pedig a megérkezéshez. Ez az öröm amabból a forrásból fakad,
kedves húgom. Erre az összefüggésre leginkább adventkor
gondolunk.
A készülôdés örömét élték át azok az algyôi anyák és apák,
akik játszóházat teremtettek a saját utódaiknak és mások gyermekeinek. A szivárvány színeit idézô függönyökkel és csupa
szeretettel otthonossá tett egykori vasas mûhely, a szinte a semmibôl lett algyôi játszóház láttatja: akik ennek létrehozásában
és fenntartásában egy csepp szerepet vállaltak, átélhették az
alkotás szakaszainak, a készülôdésnek a nyûgeit és örömeit.
Szülôk akaratából és szeretetébôl született egy hely, ahol az
algyôi kamaszok megtapasztalhatják a közösség és a játék
örömét, építô erejét.
A várakozás örömére a Kis Herceget a Róka tanította. De a
várakozás szépségeit minden szülô, a várandós anya és a gyermekét váró apa is ismeri. Ezt a születésben való közösséget
fejezi ki gyönyörûen a magyar nyelv, mely anyát és apát egyaránt szülônek nevez. Advent idején, a kis Jézus születésére,
karácsonyra várakozva a szülôkre gondolok. Advent erre is
tanít. De most, hogy Paulo Coelho: A Piedra folyó partján
ültem és sírtam címû könyvét letettem, arra is, hogy az Anyával
mostohán bánik a katolikus liturgia. A mi vallásunkban
Istennek nincs nôi arca. Ez a könyv is oka annak, hogy Jézus
születésnapjára készülôdve most, ezen az adventen, szeretettel
gondolok a szülôre, az Anyára is. Köszöntöm Máriát, mint
ahogy mi, a születésnapunkon köszönteni szoktuk édesanyánkat, kedves húgom.
Ölel nôvéred:
Ágnes

Vajon milyen lehetett az algyôi viselet?
2006. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezendô Faluház Galéria kiállítás-sorozatának részeként szeretnénk
bemutatni – összegyûjteni az Algyôre jellemzô viseleteket. Ebben
kérjük az algyôi lakosok segítségét: aki megôrizte otthon ôsei
ruházatát, vagy a családi fotóalbum régi képei mutatják be az algyôi
asszonyok, lányok, férfiak és gyermekek viseletét, hozza el a
faluházba. A beadott ruhákat, kiegészítôket, emlékeket, fotókat
színvonalas tárlat keretében mutatnánk be, szakemberek segítségével.
Jelentkezni lehet a faluházban, Bereczné Lázár Nóra kulturális
fômunkatársnál, vagy a 62⁄517-173-as telefonszámon.
Támogató segítségüket elôre is köszönjük!

A TARTALOMBÓL:
Algyô új kitüntetettjei (2. rész) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. oldal
Milyen lesz a jövô évi költségvetés? . . . . . . . . . . . . .3. oldal
Tudósítás a közmeghallgatásról . . . . . . . . . . . . . . .8-9. oldal
Orvosi rendelési idôpontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
(Az Algyôi Hírmondó legfrissebb száma elérhetô az interneten is,
olvasható a község honlapján, melynek címe: www. algyo.hu)

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁN
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK
AZ ALGYÔI HÍRMONDÓ SZERKESZTÔSÉGE!

Baja Mihály

Karácsony
Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,
Mi Betlehemben legelôször voltál:
Újjászülôje a kerek világnak,
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.
Az angyaloknak ajkán a hozsánna
Ma is elhat a pásztorok füléhez,
s koldust, királyt vezet ma is a csillag
Az idvezítô jászol-bölcsôjéhez.
Te most is az vagy, csak mi változánk meg,
Csak nekünk ócska minden ami régi.
Nem hallgatunk az angyalok szavára,
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.
Mennek, mennek a pásztorok seregben,
de nem a Jézus jászol-bölcsôjéhez.
Mennek, mennek a bölcsek és királyok,
De nem az élet örök kútfejéhez.
Ó, szent karácsonyéj csillagvilága...
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.
Az én lelkem csak téged vár, s tetôled
száz lidérc fény közt el nem tántorodna.
A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.
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Algyô legújabb kitüntetettjei (2.)
Algyô napjának idei
ünnepségén, október 1-jén
Juratovics Aladár posztumusz díszpolgári címet
kapott. (Munkásságát lapunk

elôzô számában ismertettük.)
Algyô nagyközségéért
kitüntetésben részesült a
könyvtár és tájház vezetôje,

Ménesi Lajosné, Jusztika és a
Pálinkó Lujza Tánciskola
Alapfokú Mûvészeti Iskola.
Most ôk vallanak Algyôhöz
való viszonyukról.

Mit jelent Algyô, az algyôiek kitüntetése egy szegedinek?
Algyô napján, mint azt sokan tudják, az algyôi
önkormányzat kitüntetéseket adott át.
Legnagyobb örömünkre és meglepetésünkre a
kitüntetettek között voltunk mi is, a Pálinkó
Lujza Tánciskola is.
Mint azt az ünnepélyen is meghatódottan
megemlítettem, ez az elsô kitüntetésünk, amire
utólag azt mondhatom, nagyon ki voltunk éhezve
az elismerésre. Ezt azóta tudom, hogy megtörtént, és átéltem azt a jólesô érzést, büszkeséget,
amit ez az esemény okozott. Mondhatnám
katartikus lelkiállapottal járt, hiszen vissza kellett
tekintenem a múltba, és rájöttem, hogy a 70-es
évek közepe milyen régen volt, amikortól is a
társas- és versenytánc bûvkörében élünk, és
folyamatosan fanatizálódunk. Bejártuk a világ
egy kisebb részét a hazai versenyzôi sikerek
alapján, részünk volt érmekben, ajándékokban,
élményekben, tapasztalatokban. Találkoztunk
városvezetôkkel, politikusokkal, sikeremberekkel, de eddig soha „nem vették észre” az
áldozatainkat, küzdelmeinket, a napi munkát és
eredményeket. Hiába voltunk, mint szegediek
újságokban, plakátokon, televízióban…
Erre jön az Algyô Nagyközség Önkormányzata képviselô-testülete 2005-ben, és észreveszi
azt, amit az elmúlt 30 évben más nem.
Nevezetesen a kitartó munkát, lelkesedést, a hitet

egy olyan területen, ami talán nem szükségszerû
része a legtöbb ember mindennapjainak.
Észreveszi és értékeli a kézzelfogható
eredményeket. Például azt, hogy többé válnak
testileg, lelkileg, szellemileg kezünk nyomán a
fiatalok, akik egyúttal a jövô zálogai is.
Biztos vagyok benne, hogy ennek a településnek a vezetôi odafigyelnek és meglátják a
hozzánk hasonló részterületek kiválóságait, és
megfelelôen értékelik is mindenkor.
Éppen emiatt gratulálok az algyôieknek a
melegszívû, emberségre érzékeny vezetôikhez,
úgy gondolom, ilyenekre volna szükség az
ország többi részén is!
Még egyszer szeretném megköszönni a
magam, tanáraink, és tanulóink nevében, hogy
gondoltak ránk, hogy újabb 30 évre hitet,
elszántságot adtak a mindennapi küzdelmek
lefolytatásához! Végezetül annyit, hogy ugyan
nem algyôi a lakcímünk, de családunk több tagja
itt él, sok közülük itt nyugszik az algyôi
temetôben, a munkánk legnagyobb részét itt
végezzük, itt kaptunk kitüntetést, a szívünk egy
része algyôi… S a legnagyobb kitüntetés, ha
Önök algyôinek tekintenek minket!
Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán
tánctanár

Mit jelent nekem Algyô?
Számomra nagyon-nagy
megtiszteltetés és büszkeséggel tölt el, hogy tápai létemre
megkaptam az „Algyô Községért” kitüntetést.
Algyôhöz kötôdô kapcsolatom nem öt éve – amikor
idejöttem könyvtárosnak –
kezdôdött, hanem sokkal
régebben, 35 évvel ezelôtt,
tápai könyvtárosként. A
szakmát együtt kezdtem az
akkor még Vida Zsuzsával,
és együtt indítottuk a megyében példaként ható Algyô-Tápé könyvtárkapcsolatot. Közös rendezvények,
vetélkedôk és vetélkedések
inspiráltak mindkettônket a
minél jobb munkára.
Akkoriban úgy éreztem,
hogy Tápé egy lépéssel
elôbbre jár, mint Algyô, de
ez a lépéselôny megszûnt,
amikor nem sikerült Tápénak
önállóvá válnia.

Késôbb sokkal többet
tudtam Algyôrôl, mint Tápéról. Irigykedve figyeltem
önállósulási törekvéseit, és
örültem, hogy Algyônek
sikerült. Örültem, amikor elkészült a faluház, és jelen
voltam az elsô falunapon.
Ekkor írtam is egy cikket a
Délmagyarországban „Csillagszemek Algyôn” címmel.
Egyre gyakoribb vendég
lettem a településen, farsangi
és falunapi vetélkedôkön
zsûriztem, búcsú-utcán sétálgattam, s kezdtem megismerni az algyôi embereket,
csoportokat, civileket.
Aztán 2000-ben idekerültem könyvtárvezetônek,
hogy megvalósítsam álmom,
egy modern, korszerû, a mai
kor igényeinek megfelelô
könyvtárat. Ez alatt az öt év
alatt alakult ki a teleház, az
emagyarország pont, a Szofi

pont, az EU-pont az ingyenes
EU forródróttal. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett megjelentek az
informatikai és a nem hagyományos szolgáltatások is.
Mindig próbáltam a legjobb tudásom szerint végezni
a munkámat, tettem, amit
tennem kellett ahhoz, hogy
én is jól érezzem magam a
bôrömben. Kezdtem algyôi
lenni – ezt észrevették tápai
ismerôseim is –, s a könyvtári munka mellett az Algyôi
Hírmondó szerkesztése és
kiadása nagy szerepet játszott ebben a folyamatban.
Ennek ellenére álmomban
sem mertem gondolni, hogy
egyszer majd én is megkapom ezt a kitüntetô
elismerést. Tápaiként mindig
büszke leszek rá!
Ménesi Lajosné

Az élŒk
kötelessége
az emlékezés...
Üllei Kovács András
honvéd; Algyô, 1912.; Kiss
Anna; Tartalékos honvédként
1942 áprilisában mozgósították
és a kecskeméti 7. gyalogezredbe hívták be frontszolgálatra. Alakulata a 13.
könnyûhadosztály hadrendjében 1942 nyarán a 2. magyar
hadsereg Don menti arcvonalába került. Augusztus közepén
elôbb Korotojaknál, majd szeptember 9-tôl Urivnál a szovjet
hídfôállások elfoglalásáért
harcoltak. Szeptember 15-én
Urivnál hôsi halált halt. Boldirevkán a magyar katonai hôsi
temetôben temették el. Neve a
hôsi halottak emléktábláján
szerepel. (HL. Veszteséglajstrom 6. köt.)
Vámos Mihály honvéd;
Algyô, 1920.; Herczeg Éva –
Vámos Mihály; lh.: Algyô, 51.;
A szegedi V. fogatolt vonatosztály 13⁄2. kocsioszlopában
teljesített katonai szolgálatot.
Alakulata a kecskeméti 13.
köny-nyûhadosztály kötelékében 1942 nyarán a 2. magyar
hadsereg Don menti arcvonalába került. A szovjet csapatok 1943. január 12-i offenzívája idején, valószínûleg a
szörnyûséges visszavonulás
közben január hónapban eltûnt.
(HL. Veszteséglajstrom 10.
köt.)
Varga István városi altiszt,
honvéd,; Tápiószentmárton,
1919.; Czervan Mária – Varga
Sándor; fel.: Törteli Erzsébet;
lh.: Tápiószentmárton, Árpád
u. 169.; Az Algyôt védô
katonai alakulatban teljesített
szolgálatot. 1944. október 11én délután 13 órakor a községért folytatott harcokban Algyô, Tanya 3. számnál bombatalálat következtében elvérzett. Ideiglenesen a tanya mellett temették el. (Algyô HA.
19⁄1947.sz.)
Következnek:
Varga Károly,
Várszegi (Wersitz) Sándor
Emil
Vaspöri Endre
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Algyô 2006-os költségvetése: tervek és számok
A település költségvetésének
összeállításakor a képviselô-testületnek
figyelembe kell vennie a kormányzat
gazdaságpolitikájának 2006. évre
tervezett fô vonásait. Az eddigi
információk szerint az átalakítások
középpontjában a közszféra létszám- és
bérhelyzetének reformja áll, amelyet a
2006-2008. közötti idôszakban kell
végrehajtani. Vagyis a 2006. évben is
elmarad
az
önkormányzatok
gazdálkodásának átfogó reformja.
Az önkormányzatok forrásszabályozásánál az alábbi prioritásokkal számoltak: a szociális támogatási rendszer
átalakítása, a közfoglalkoztatás lehetôségeinek bôvítése, az uniós támogatásokkal a humán s nem humán infrastruktúra fejlesztése, a többcélú kistérségi társulások rendszerének teljes
körûvé tétele, az olcsóbb közigazgatás
megteremtése, az általános iskolák alsó
tagozatosai ingyenes étkeztetésének
kibôvítése, az integrációs oktatásban, a
nyelvi elôkészítésben résztvevôk számának bôvítése. Ugyanakkor az Ország-

gyûlésnek benyújtott 2006. évi törvényjavaslat alapján az önkormányzatok
forráslehetôségei 5 százalékkal csökkennek az elôzô évhez képest. A
normatív állami hozzájárulások továbbra
sem fedezik a személyi juttatások és
azok járulékaival kapcsolatos kiadásokat. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához az önkormányzatok 7,6
százalékkal kevesebb hozzájárulással és
támogatással számolnak a 2005. évhez
viszonyítva.
Az algyôi önkormányzat bevételeit
befolyásoló tényezôk sorában a legfontosabb, hogy az átengedett adók köre és
mértéke nem változik. Ugyanakkor a
jövedelemdifferenciálás rendszere miatt
az elôzô évhez képest magasabb mértékû elvonás várható – azonos adóbevétellel számolva, ami forráscsökkenést
okozhat.
Algyô speciális helyzetébôl adódóan a
saját bevételek jelentôs részét a helyi
adók teszik ki, de az önkormányzat
alapvetô érdeke, hogy valamennyi
forrást maximálisan kihasználja. A

Fogadóóra a polgármesteri
hivatalban
Algy Nagyközség önkormányzati képviselô-testületének
tagjai szerdánként 14 és 17 óra között fogadják az algyôieket a
polgármesteri hivatalban.
December
7-én: Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede,
14-én: Bakos József és dr. Gonda János,
21-én: Vidács László és Beke Tamás,
28-án: dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sándor
képviselô tart fogadóórát.
A polgármesteri fogadóórán:
december 14-én és 28-án 14-tôl 17 óráig dr. Piri József
várja a választópolgárokat.
Az alpolgármesteri fogadóórán:
december 7-én és 21-én 14-tôl 17 óráig Molnárné Vida
Zsuzsanna várja a választókat.

A távfûtésrôl
A Prometeusz Rt. szolgáltatásaival kapcsolatos panaszokat
az algyôiek elmondhatják a számlán szereplô ingyenes zöld
számon. A díjat eddig rendszeresen fizetôk számára a
december közepén érkezô számlában érvényesítik az egyhavi
alapdíj elengedést. November 24-tôl minden hónap harmadik
csütörtökjén 16-tól 18 óráig fogadóórát tart a faluházban.

kiadásokat befolyásoló tényezôk közül
kiemelendô, hogy 2006-tól mindazon
járulékköteles jövedelmek után is meg
kell fizetni a 4 százalékos egyéni
egészségbiztosítási járulékot, amelyek
korábban mentesek voltak ez alól. De az
is változás, hogy a személyi jövedelemadó helyben maradó részébôl kb. 7-8
millió forint államháztartási tartalékot
kell képezni.
A helyi reform-sorozat az intézményrendszer felülvizsgálatát jelenti, ami
2006-ban elsôsorban a Faluház és
Szabadidôközpontot érinti, közben a
gazdálkodási pénzügyi feladatok ellátását végzôket bevonják a polgármesteri
hivatalba.
A beruházási, fejlesztési programokat
dr. Piri József a novemberi közmeghallgatáson részletezte (lásd: errôl szóló
tudósításunkat a 8-9. oldalon).
Mindezek alapján Algyô önkormányzatának jövô évi költségvetési koncepciója a 2005. évihez hasonló nagyságrendû bevétellel és kiadással számol.

Tanácsok gazdáknak
Díjmentes tanácsadást
szerveznek azoknak a
mezôgazdasági termeléssel
foglalkozó gazdáknak, akik a
NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) támogatásokat
szeretnék igénybe venni –
minden héten hétfôn az
Algyôi Könyvtár és Teleházban (Algyô, Kastélykert
u. 63.), a könyvtár nyitva
tartásának idejében.

Tanácsadó: Katona Antal,
regisztrációs szám: 20-0183.
A tanácsadáson túl vállalja
pályázatok, támogatási,
kifizetési kérelmek elkészítését, gazdálkodási napló
vezetését.
Katona Antal elérhetôségei: a mobil telefon száma:
30⁄985-22-85, a vonalas
telefon száma: 62⁄268-670, email: antal.katona@invitel.hu

A könyvtôl a CD-ig
A könyvtár állománya nemcsak értékes és érdekes
könyvekkel bôvült, hanem újságokkal, folyóiratokkal,
videokazettákkal is. A Délmagyarország és a Népszabadság
mellett megtalálható a Magyar Nemzet és a Szabad Föld is,
újdonság a Kapu, a Rubicon, a Jogtanácsadó, a Kerti
Kalendárium, a Witch, a Szép Házak és az Ezermester. Ismét
megrendeltük a Burdát. Az újságok, folyóiratok régebbi
számai, valamint a PCworld, a GameStar és a
Számítástechnika CD-jei kölcsönözhetôek.
Ha jogszabályokra, törvényekre, rendeletekre van szüksége
a két hetente megjelenô CD Jogtárban megnézheti,
kinyomtathatja azt. A könyvek, újságok kölcsönzése ingyenes,
nem kell beiratkozási díjat sem fizetni, azonban ha CD-t,
videót kölcsönöz, ezekért fizetni kell.
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Térítési díj fizetése
az óvodában
A gyerekek óvodai ellátásának díját az alábbi
idôpontban fizethetik be a felnôttek:
2005-ben: december 5. (hétfô).
2006-ban: január 4. (szerda), február 6.
(hétfô), március 6. (hétfô), április 4. (kedd),
május 3. (szerda), június 6. (kedd).

December: az ünnepek hava
December 6-án (kedden) Pónilovas Mikulás érkezik az
óvodába.
A karácsonyi készülôdés december 13-án délelôtt mézes
kalács és Luca-pogácsa sütéssel kezdôdik. December 15-én
délután az óvodások és óvónôk feldíszítik a fenyôfát.
December 16-án tartják az óvodai karácsonyi ünnepséget.
A karácsonyi ünnepre készülve az óvodába várják
nyugdíjasaikat december 21-én (szerda).

Kistérségi versenyek
Az algyôi iskolát a kistérségi mese- és prózamondó
versenyen Tóth Adrienn (1. a) és Koza Viktória (4. a) osztályos
tanuló képviselte. Koza Viktória IV. helyezést ért el, és
továbbjutott a megyei versenyre, ahol színvonalas szerepléséért
oklevelet kapott. Felkészítô tanárok: Ördöghné Pungor
Erzsébet és Kériné Bódi Judit
A hódmezôvásárhelyi Szent István Általános Iskola angol
nyelvû viccmondó, illetve viccelôadó versenyt rendezett. Az
Algyôi Általános Iskola 4. a osztályos tanulói bemutatókkal
készültek erre a napra Ficsórné Réti Emese és Jánó Judit
tanárnôk segítségével. Az utazást a 4. a osztályos szülôk
szervezték meg, akiknek ezúton szeretnénk megköszönni
segítségüket. A produkcióért dicséretet és egy nagy tortát
kaptak a tanulók.

Köszönet a csemetéktôl
a csemetékért
A 8. b osztályos tanulók a Zöld iskola fásítási programjának
keretében elültették a facsemetéket, amelyeket egy szülô
ajándékozott az iskolának.

Papírgyûjtés az iskolában
A hagyományaikhoz híven az algyôi iskolában most is
meghirdették az ôszi papírgyûjtést. A tanulók igen aktívak
voltak, az alsó tagozatosok 5564 kg, a felsô tagozatosok 2753
kg papírt gyûjtöttek. Dicséret érte. Külön köszöni az iskola R.
Nagy Imrének, Poprádi Péternek, Bozsák Zoltánnak, Gál
Tibornak a papír lemérésénél és rakodásánál nyújtottak
segítséget.

Téli szünet
Az algyôi Szivárvány óvodában
2005. december 22 – 2006. január 2.
között téli szünetet tartanak.
A szünet elôtti utolsó óvodai nap:
december 21.,
a szünet utáéni elsô óvodai nap:
január 3.

Mikulás csalogató
Itt az ünnep készülj már,
a sok kis gyermek téged vár.
Zene tánc és kacagás,
a faluházba térj be hát!
Várunk téged anya, apa,
nagymama és dédmama!
Törpikék és Katicák,
tapsifülû Nyuszikák,
Pillangók és Margaréták,
táncos lábú Sündisznócskák,
mind ránk figyeljetek!

Kedves Szülôk!
Óvodánk szeretne örömet szerezni minden algyôinek egy
vidám zenés gyermekmûsorral
december 3-án délelôtt 10 órakor a faluházban,
Belépôdíj: 1.000.-Ft⁄fô, gyermekeknek 500.- Ft
A bevétellel a Boldog Gyermekkor Alapítványt támogatjuk.
A rendezvény sikeréhez további adományozókat várunk!
Számlavezetô bank: Partiscum XI. Takarékszövetkezet;
Algyô, Búvár u. 2. Számlaszám: 57600125-11007056.

Álláskeresô
Minden kedden várják a munkanélkülieket a 14-17 óra
között ingyenesen igénybe vehetô internetes álláskeresô
szolgáltatással – az algyôi könyvtárba.

Aprók
ALGYÔI lakos autóvillamossági
szerelést vállal. T.: 30⁄2782-489
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁST és bôvítést
vállalok. Tel.: 06-70-3333-596
AKÁC- és virágméz kapható.
Algyô, Géza u. 31. T: 30⁄9784219

TÖVES fenyô kapható! Érd.:
Algyô, Piac tér 1. T.: 267-736
(reggel 7-9-ig, este 18 óra
után)
REDÔNY, reluxa, harmonika ajtó,
szalagfüggöny készítés. Tel.:
06-30-953-0395

Algyôi labdarúgó diákok sikere
A 6-7. osztályos fiúk csapata az ôszi szezont 8 gyôzelemmel, 1
döntetlennel, 1 vereséggel a 2. helyen zárta. Csapattagok: Kiséri
Krisztián, Kiséri Sándor, Csikós Attila, Révész Richárd, Révész Máté,
Székely Szabó Zsolt, Balogh Ádám, Vidács Dávid, Bakos Lóránt, Kiss
Bence, Pap Márton, Pap Vilmos, Németh Gábor és Farkas Richárd.
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Emlékezés
Fehér Emmára
Diákjaink a halottak napja
alkalmából felkeresték és megkoszorúzták az algyôi temetôben az
algyôi iskola elsô igazgatója, Fehér
Ignác leányának, Fehér Emmának a
sírját.

Socrates - Comenius
partnertalálkozó Schweiggersben
A Socrates – Comenius pályázat keretén belül a második év
összegzését is a gyönyörû Felsô-Ausztria vidékén, Schweiggersben tartották. A partnertalálkozón a pályázatban résztvevô
iskolák képviselôi jelentek meg, s az összefoglalás mellett fô
feladatunk volt a záró év (a harmadik év) közös programjainak
megbeszélése és egyeztetése.
Október 4-én érkeztünk meg Bécsbe, ahol az iskola igazgatója várt és vitt el minket a Schweiggershez közel levô Sallingstadtba, ahol a szállásunk volt. Aznap nagy öröm volt újra
találkozni a partneriskolák képviselôivel. Másnap Schweiggers-i oköiskolában voltunk, részteles tájékoztatást kaptunk az
osztrák iskolarendszerrôl, majd meglátogattuk a szomszédban
levô elemi iskolát, az óvodát, a templomot. Az ottani
polgármester vendégei lehettünk, s egyúttal megtekinthettük a
polgármesteri hivatalban mûködô kis múzeumot is, aminek a
mûködése egy tanárkolléga munkájának köszönhetô. Délutáni
programunkat a közeli táj szépsége gazdagította.
Másnap megtartottuk a Socrates – Comenius partnertalálkozó értekezletét, ahol beszámoltunk az elvégzett feladatokról,
bemutattuk a jelen témáról készített munkánkat, amelyen belül
a környezetvédelem a legjelentôsebb. Rengeteg ötlettel
gazdagíthatjuk intézményünket. Délután egy kiránduláson
vettünk részt, ahol újra felfedezhettük Alsó-Ausztria gyönyörû
környékét a Dunán utazva. Pénteken a természet szépségeit, az
ott élô növényeket fedezhettük fel egy egészséges túra során,
amelynek célja az Ötscher hegy megmászása volt. Este a falu
polgármestere és a tanintézet inspektora, valamint a kollégák
és szülôk köszöntötték és további jó munkát kívántak a
találkozó résztvevôinek.
E sok élményért a ráfordított munka, már nem is tûnik
annyira fáradságosnak.
Jánó Judit

Üzemlátogatás
A 8. osztályos JAM szakkörösök meglátogatták az ENG
Hungary Kft. Babakocsi gyártó üzemét. Tóth László, a kft.
ügyvezetôje elmesélte a cég történetét, majd bemutatta a
gyártás fázisait. Büszkén mondta el, hogy az Algyôn gyártott
termékeket Svédországba szállítják. A szakkörösök ezúton is
köszönik, hogy meglátogathatták az üzemet, és köszönik az
iskolának ajándékozott hulladék anyagokat, amelyeket
sokféleképpen tudnak felhasználni.
A 4. osztályos JAM szakkörösök az algyôi cipészmûhelyben
jártak. (Beszámoló a következô számunkban.)
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Decemberi iskolai programok
1. 14.00: „Én és a családom” projekt zárása a napköziben,
kiállítás, családi délután.
1. „Téli népszokások” projekt indítása a napköziben.
5. 7.00 – 17.00: Ebédfizetés december hónapra (15 napra).
5. 10.00-tól Nyílt nap a hódmezôvásárhelyi Eötvös J.
Szakközépiskolában.
5. 16.30: Szülôi értekezletek az 1-2. évfolyamon.
6. 16.30: Szülôi értekezletek az 3-4. évfolyamon.
6. Mikulás ünnepség szervezése osztálykeretben.
8. 15.00: Nyílt nap a Kôrösy József Közgazdasági és
Külkereskedelmi Szakközépiskolában.
A 4H vásárra készített termékek leadása.
9. 8. osztályos tanulók jelentkezése a felvételi eljárást
megelôzô írásbeli felvételi vizsgára.
10. Könyvkarnevál a faluházban
10. Karácsonyi vásár (Budapest).
12. 17.00: Szülôi értekezlet az 5. és 7. évfolyam részére.
13. Kiállítás a napközisek munkáiból a Zöld iskolában.
13. 8.00–17.00: Nyílt nap a Móra Ferenc Szakközépiskolában.
14. 17.00: Szülôi értekezlet 6. és 8. évfolyam részére,
8. osztályosoknak pályaválasztási tájékoztató meghívott
elôadókkal.
15. 14.00: Napközis karácsonyi ünnepség.
19. 15.00: Nyílt nap a Hansági Ferenc Vendéglátóipari
Szakközépiskolában.
20. 15.00: Nyílt nap a Széchenyi István Gimnáziumban.
21. 11.00: Iskolai karácsonyi mûsor a faluházban.
22 – január 2.: Téli szünet (szünet elôtti utolsó tanítási
nap: december 21.(szerda), szünet utáni elsô tanítási nap 2006.
január 3. (kedd).)

Iskolai tanulmányi versenyek
Matematika háziversenyt rendeztek az algyôi iskolában a
felsô tagozatos tanulóknak. Az 5. osztályosok közül jelentek
meg a legtöbben, közülük elsô helyezést Pataki Zsófia (5. B),
2. helyezést Herédi Márk, 3. helyezést Gombos Edina ért el. A
6-8. évfolyamon évfolyamelsô: Kiss László (6. b), Németh
Gábor (7. b) és Neparáczki Katalin (8. a) osztályos tanulók.
A helyesírási versenyen az 5-8. évfolyamon a következô
eredmények születtek, Az 5-6. évfolyam legjobbjai: Fábián
Mária (6. b), Renco Romy (6. b), Szûcs László (5. b). A 7-8.
évfolyam dobogósai: Bakos Nikolett (8. a), Török András
(7.b), Gál Péter (7.a). Az iskolát a kistérségi helyesírási
versenyen az évfolyamelsôk: Szûcs László, Fábián Mária és
Török András képviseli.
A Kazinczy-szép kiejtési versenyen olvasásból és helyes
kiejtésbôl mérték össze tudásukat az algyôi tanulók. Rövid
szabadon választott szöveg felolvasása alapján kerültek be a
legügyesebb diákok a döntôbe, ahol egy azonos és mindenki
számára ismeretlen részlet bemutatása után választotta ki a
zsûri a legjobbakat. Az 5. és 6. osztályosok között: Németh
Nikolett (6.b), Jani Melinda (6.a), Renco Romy (6. b) és
Portörô Renáta (5. b). A 7. és 8. osztályosok között: Pap
Márton (7. b), Belovai Vivien (8. a), Bajusz Kata (7. a). A
kistérségi versenyen Németh Nikolett és Pap Márton képviseli
az iskolát.
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„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyôi temetôben :
Tel.: 06-20-32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve köszönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

PIETAS
Temetkezési vállalkozás
6722 Szeged, Bartók B. tér 10.
(trolimegállónál)
Telefon: 62⁄424-992,
06-30⁄488-6543
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig
Pénteken: 8–14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0–24 óráig
Telefon: 06-30⁄207-4129
Teljes körû temetkezési
szolgáltatással!

MAGÁNNYOMOZÁS
Nyomozás felfüggesztett és folyamatban, levô
büntetôügyekben. Polgári peres eljárásokban lakhely,
vagyoni helyzet és egyéb adatok beszerzése, ingatlan tulajdonosának felkutatása. Adósság és egyéb ok miatt eltûnt,
elrejtôzött személyek felkutatása, lakhelyük megállapítása.
Adósság törvényes úton történô behajtása, kezelése, alkukötés, végrehajtási ügyekben segítségnyújtás. Munkahely,
jövedelemforrás feltárása. Megbízhatóság, fizetôképesség
ellenôrzése. Beadványok és egyéb ellenvetések, fellebbezések elkészítése, tanácsadás, hivataloknál megbízás
alapján személyes képviselet. 06 (30) 963-3468.

Mangalica sertés,
házi jellegû ízek,

Garantált hússertések
70-150 kg-ig élôsúlyban

sózott szalonna,

valamint burgonya,

tepertô,

ôröltpaprika,

kolbász, hurka, zsír

vöröshagyma egész évben

ELADÓ.
Algyô, Kastélykert u. 169.
T.: 06-20⁄988-5785

INGYENES NVT TANÁCSADÁS

vagy kettéhasítva,

termelôi áron kapható.
Tel.: 06-20⁄988-57-85
06-20⁄591-88-48

Autóvillamosság
Autóklimák töltése-javítása
Kisteher- és személyautók garancián túli SZERVIZELÉSE, VIZSGÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa, olaj, olajszûrô, levegôszûrô CSERE. ABS, haladásjeladók, injektor, elektronikus gyújtás, önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.
ÜZLET ÉS MÛHELY Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax: 62⁄452-750.
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27⁄A. Tel⁄fax: 62⁄557-758, 557-769
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Rádiótelefon: 20-925-8386

Bizonyára már értesültek a gazdák arról, hogy létrejött a
központilag támogatott és az ôket segítô ingyenes NVT
tanácsadói hálózat, mely 2005. szeptember elsejétôl kezdte
meg mûködését. Az NVT tanácsadók különbözô ernyôszervezetekhez tartoznak pl: DMSZSZ, MAGOSZ, MOSZ,
Agrárkamara, stb, és más-más településeken látnak el
ügyfélszolgálatot, mely biztosítja, hogy minden érintett a
saját településén hozzájuthasson a szükséges információkhoz, a támogatási feltételek betartása érdekében.
A képzett szakemberek segítenek a már elnyert
támogatások feltételeinek megismerésében, a teljesítendô
feladatok körének tudatosításában, mint pl: Gazdálkodási
napló kitöltése, talajvizsgálatok kérdései, tápanyaggazdálkodási terv, a helyes gazdálkodási gyakorlat és
ellenôrzései szempontjai, támogatási és kifizetési kérelmek
kitöltése, a jogcímekhez kapcsolódó feltételrendszerek,
rendeletek, beadási határidôk betartása stb.
A kötelezettségek betartása érdekében várjuk ügyfeleinket
az Algyôi Ügyfélszolgálati Irodánkban hétfôtôl-péntekig:
ALGYÔ, KÜLTERÜLET 01837⁄5 hrsz. (az üvegház
mellett). Tel: 06⁄70 338-9972-73, 06⁄62 268-810
Ökrös Erika NVT tanácsadó
Gubacsi Zoltán NVT tanácsadó
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Játszóház született

Ott voltam az ünnepi megnyitón
A megnyitó elôtt fél 4-re
érkeztem a játszóházba. A
többi anyuka már éppen a
terítôket igazította az
asztalokon, amikor beléptem.
– Óh, mintha angyalok
jártak volna itt az éjjel –
gondoltam. A csodálatos
függönyök a szivárvány
színeivel, a léggömbök a
menyezeten, a kis mécsesek
fényei a polcokon az ünnep
érzését keltették fel bennem.
Negyed ötkor lassan
nyílt az ajtó, és kiváncsi
gyermekarcok bújtak elô a
függöny mögül. Fél ötre
megtelt a terem fiatalokkal.
Életre kelt minden. Mûködtek a számítógépek, forogtak a csocsóbábuk, gurult
a labda, és ki tudja, hány
gólt rúgtak, mire megtelt
az összes teáskancsó.
Tíz perccel öt elôtt a fiatalok már többsoros körben álltak, mikor megjöttek
a felnôtt vendégeink is. Ôk
is társultak a gyerekekhez,
mi pedig kiváncsian fürkésztük vendégeink arcát,
és örömmel olvastuk ki
tekintetükbôl, tetszik nekik,
amit látnak. Egy perccel öt
óra elôtt ismét ünnepélyes
csend lett. Olyan érzésem
volt, mintha karácsony
lenne. Úgy álltunk ott a
játékok körül mosollyal az
arcunkon, mint valami
nagy család. Nehéz volt
megszólalni, de nekem
jutott a megtiszteltetés
kilencünk közül, hogy
elmondhassam az ünnepi
beszédet, majd átadtam a
szót a polgármester úrnak.
Dr. Piri József elmondta,
mennyire meglepôdött,
amikor belépett, és látta
milyen széppé, otthonossá
varázsoltuk ezt a helyet.
Azt is elmondta, hogy a

testület elôször kétkedve
fogadta ezt a kezdeményezést, de ahogy a nyár
folyamár hallották, milyen
munkálatokat végeztünk el,
bizalmat szavaztak nekünk.
Gratulált a szülôknek a
kitartásukhoz, munkájukhoz pedig további sok
sikert kívánt.
Az önkormányzat az
egészségfejlesztésért pályázatát megnyerte, melynek
egy részével a játszóházunkat kívánja támogatni. Az összeget még
megtoldották 250 ezer
forinttal, így a játékpark
még 2 csocsóasztallal, 1
pingpongasztallal, egy
biliárdasztallal, 1 dárccal,
1 CD-s magnóval és 2
számítógéppel bôvült.
Az ünnepi hozzászólást
dr. Schád László pszichológus folytatta, akitôl
újabb dícséretet kaptunk.
„Mikor meghívtak ide azt
mondták, van egy helyiség.
Mikor beléptem, akkor
láttam, hogy ez palota.
Kilenc hónappal ezelôtt
alakult egy csoport, és
ennek a csoportnak mára
született egy gyereke, ez a
klub, ahol sok gyerek
töltheti hasznosan az
idejét.” Mondta ô, a gyermeki lélek egyik nagy ismerôje, megígérte, hogy
továbbra is segíti munkánkat. Gratulált a fiataloknak, hogy eljöttek, és ezzel
elindultak egy jó úton, amit
a klubélet jelenthet számukra.
Majd az egyik apuka szólalt
fel, aki megkérdezte „Mikor
játszhatunk?”
Megszólalt a zene, a
fiatalok játszottak, fogyott
a tea és a süti.
Mi szülôk is leültünk egy
asztalnál, jókat beszélgettünk, nevetgéltünk. Volt

okunk az örömre, hiszen
végre megindult az élet a
házban, amire kilenc
hónapja vártunk. Igazi buli
hangulat volt elejétôl a
végéig. Este 9 óra után
még írták a fiatalok a
kívánságaikat az ötletdobozba, miközben mi, szülôk
már pakoltunk és takarítottunk.
S most a szülôk nevében
köszönetet mondok a
támogatóknak: Algyô
Nagyközség Önkormányzata, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Gonda János,
Algyôi Általános Iskola,
Algyôi Könyvtár; Lélekszervíz Bt.: Schád László,
Schádné Zámolyi Judit;
Jankovicsné Veres Katalin;
ÁGOTA Alapítvány: Kothencz János; Suti János,
Németh József, Papné
Tünde, Pap László, Oláh
Ernô, Karsai Lászlóné,
Leléné Gonda Irén, Elekes
István, Kecskemétiné Hegyi
Edit, Kecskeméti Zoltán,
Bakó Tibor, Frank Attila,
Kocsis István, Boldizsár
Attila, Belovai József,
Kovács István, Varga Tamás, Török András, Gercsó
Tibor, Vámos Zoltán,
Várszegi Sándor, Gyôri
Enikô és végül a szülôi
klub tagjai: Bakó Ibolya,
Frankné Koós Ildikó,
Kocsisné Kukk Ildikó,

Boldizsár
Attiláné,
Belovainé Bakos Erika,
Sándorné Varga Edit,
Szükiné Benke Márta,
Kovács Istvánné, Török
Andrásné.
Támogatásukat ezúton is
köszönjük, de tudjuk, az
igazi köszönet nem ez lesz
a számukra, hanem a
fiatalok és a gyerekek
mosolya. Ezt az önfeledt
mosolyt, derût aznap este
maguk is láthatták, akik ott
voltak, akik pedig nem
jöttek el, de kíváncsiságukat felkeltettük,azokat
is szívesen látjuk. A
felnôtteket egy kis nézelôdésre, és ha szeretnének
örömet szerezni a gyerekeknek, minket pedig
segíteni a munkánkban,
jelentkezhetnek a klubban
nyitvatartási idô alatt
bármikor.
Nyitva tartás: (téli
idôszakban) péntek és
szombat: du. 17-21 óráig.
Ha gyerek vagy: itt mindig szól a zene, játszhatsz,
barátokra lelhetsz, beszélgethetsz. A házirendet a
faliújságon olvashatod,
amit be kell tartanod, és
ugyanitt értesülhetsz a
programokról, amikrôl
plakátok tájékoztatnak.
Gyere játssz Te is!

ELADÓ

SANO TERMÉKEK
FORGALMAZÁSA
- szopós malacoknak,
malacoknak
- hízóknak
- kocasüldôknek
- tenyészkocáknak

Hússertés
100-150 kg-ig
300,-Ft⁄kg
idei fûszerpaprika
ôrlemény
1300,-Ft⁄kg
Érd.: Téglás u. 85.
Tel.: 06-20-413-7322
62⁄267-108

Belovainé Bakos Erika

Koncentrátumok,
premixek, protaminok
Cím: Algyô, Téglás u. 85.
Tel.: 06-20-413-7322
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Közmeghallgatást tartott az önkormányzat:
Törvény írja elô, hogy évente egyszer közmeghallgatást,
vagyis lakossági fórumot kell tartania egy település
önkormányzatának. Az algyôi fórumok jelentôségét a
novemberi közmeghallgatáson azzal érzékeltette
nagyközségünk polgármestere, dr. Piri József, hogy elmesélte:
két éve közmeghallgatáson vetôdött föl, hogy a Téglás utca és a
47-es fôút balesetveszélyes keresztezôdésébe körforgalmat
kellene építtetni. Az elkészült beruházás pedig már több mint
egy éve igazolja a gondolat helyességét és az ilyen fórumok
fontosságát.

A fejlôdés forrása: az adó
Magyarország települései közül Algyô helyzete kiváltságos,
mert bevételeivel jelentôs léptékû beruházások végrehajtására
képes. Köszönhetô ez – az önállóság újbóli elnyerése után – az
adópolitikának, pontosabban a helyi adóbevételeknek, az ide
települt vállalkozásoknak, a Mol Rt. adófizetési moráljának –
mondta a polgármester. A nagyközség kitüntetett helyzete
remélhetôen megmarad, sôt: növekszik, ha elkészülnek az
olyan tervezett állami infrastrukturális beruházások, mint a
Szegedet elkerülô út és az ahhoz kötôdô harmadik tiszai híd. A
polgármester tudatta: a Mol Rt.-tôl megvásárolt egykori
ipartelepi ingatlan ipari parkká nyilvánítását igénylô
pályázatukra a napokban várják a pozitív választ. E területet a
megyei önkormányzat térségi jelentôségû ipari park és
technológiai központként szerepelteti fejlesztési
programjában.

Új befektetôk
Algyô kívánatos befektetési helyszínként láttatása miatt nyer
új értelmet, például az, hogy a település saját erôbôl, de
csatornázottá lett. E törekvés eredményességét igazolja, hogy a
bekötôút mellett egy holland cég megkezdi egy 5 ezer
négyzetméteres csarnok építését, ahol mezôgazdasági
csomagolóanyag gyártó és raktárbázis lesz. A déli úton, a
körforgalomnál, Tápé felé pedig elkezdôdött egy jelentôs
nyomda építése.

Pályázati sikerek
A pályázatok szerepe jelentôs egy település fejlôdésében –
rögzítette a tényt a polgármester. E 2002-ben kezdôdô
választási ciklus elsô két éve pályázati kudarcainak oka szerinte
az volt, hogy a szabályok miatt Algyô mint fejlettebb
kistérséghez tartozó település nem nyerhetett. Egy éve fordulat
következett be, s a pályázatok elôkészítésében szerzett
gyakorlatnak is köszönhetô, hogy e munka jelentôs összegeket
hozott a településnek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a jelen
rendszerben csak a központi akarat által támogatott fejlesztési
cél nyer támogatást.
A települési szelektív hulladékgyûjtéshez a szigetek 7
millió forintot igénylô kialakításához az algyôi önkormányzat
3,5 millió forint pályázati támogatást nyert el. A 300 ôshonos

fa telepítése elkezdôdött az elnyert 1,5 millió forintnak
köszönhetôen.
Az idei legnagyobb siker: Algyô központjának
rekonstrukciója. Ide tartozik a körforgalom átépítése évelô
növénnyel; a Bartók Béla utcai fatelepítés; a Fô tér burkolása,
ami elkezdôdött, de késôbb szobor és kút kialakításával
folytatódik; a Fazekas utca volt „kubikgödre” helyén a
parkosítás; a Kastélykert utca platánjai alatt mostanában
fejezôdik be a park és a közlekedô utak átépítése; a községháza
és az Országzászló emlékmû környéke is újjászületett. Mindez
az elnyert 43 millió forintos támogatásnak köszönhetô, amit 56
millióra egészített ki az önkormányzat. Ám úgy tûnik, egy
másik pályázatnak köszönhetôen a települési önerôt is elnyeri
Algyô, vagyis ingyen újulhatott meg a közterületek jelentôs
hányada.
A Bartók Béla utca új aszfaltszônyeget kapott, ehhez 11
millió forint támogatást nyert az önkormányzat, a másik 11
milliót pedig saját költségvetésébôl biztosította.
A helyi szabadidôközpont volt horgásztanyájának
apartman házas kialakítása a turisztikai igények jobb
kielégítését, a vendéglátást szolgálja, mert az elnyert 6,4 millió
forintos támogatást ugyanennyivel egészítette ki az
önkormányzat.
A Tisza-menti aktív turisztikai vonzerô növeléséhez
kapcsolódó beruházások fontosak – hangsúlyozta a
polgármester annak indoklásaként, miért pályáztak mobil
csónaktároló, akadálymentesített szociális blokk, kerékpáros
túraút építésére, a szabadidôközpont hangár épületének fûtés
korszerûsítésére. E 16 millió forintos beruházáshoz 8 milliót
szeretnének pályázaton elnyerni, de döntés még nem született.
A kisebb jelentôségû sikerek közül a polgármester
megemlítette azt a prevenciós pályázatot, melynek
eredményeként Algyôn megalakult a Szülôk klubja, az anyákapák-pedagógusok összefogásával és az önkormányzat
támogatásával pedig létrejött a könyvtár és az edzôterem
mögötti épületben a Barátlaknak nevezett játékszoba.
A temetô felújítása (a zöldfelületek és az infrastruktúra) nem
nyert támogatást. Ugyanakkor felújították a kisharang
lábazatát. A Bartók Béla utcai játszótér építéséhez sem kapott
anyagi segítséget az önkormányzat, a munka azért jövô
tavasszal befejezôdik.
A fiatalok kezdeményezésének eleget téve az önkormányzat
hozzájárult a gördeszka pálya építéséhez.
Az intézmények (iskola, könyvtár, faluház, óvoda) pályázatai
is jelentôsek voltak.

A legnagyobb program: a tanuszoda
A képviselô-testület által eldöntött beruházások közül a
legjelentôsebb: az algyôi tanuszoda és fürdôprogram. Ennek
elsôdleges célja az úszásoktatás. A 40 millió forintért
kialakított termálkút 1700 méteres mélységbôl biztosítja a 70
fokos termálvizet, mellette építeni kellett egy hideg vizes kutat.
Engedélyeztetni kell, hogy a felhasznált termálvíz hova
kerüljön. Az 500 millió forintnál is nagyobb összegû
beruházás megvalósulását lassítják a különbözô közbeszerzési
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Hosszú a kipipált és a tervezett beruházások sora
eljárások, a szakhatósági engedélyeztetések. A majd így
kiválasztott kivitelezô jövô kora tavasszal kezdi, s remélhetôen
ôszig befejezi a munka elsô ütemét.

Útburkolás és járdaépítés
A kisebb programok közül Piri József kiemelte a
szennyvíz-csatornázás utáni problémák megoldását:
elsôsorban az „alvégen” élôk érdekét szolgálja az új
szivattyúk vásárlása, a tisztító telep felújítása, amire 18
millió forintot költöttek.
Az algyôi utak szilárd burkolatot kaptak, s elkezdôdött az
úttestek aszfaltszônyeggel borítása. Idén 60 millió forintért a
Bartók Béla, Bácska, Kôfal, Kócsag, Ladik, Sövény és
Vadvirág utca lett aszfaltos. E munka folytatódik: a Csángó, a
Téglás utca teljes hosszán és a Géza utca Bányász utcáig tartó
szakaszán. A járdaépítés például a Hóvirág utcában elkészült,
de folytatódik például a Keszeg utcában.
Idén is támogatta az önkormányzat a csatornahálózatra való
rákötést úgy, hogy csak 50 ezer forintjába került az ingatlan
tulajdonosnak, a többit a község fizette. E téren változás
várható.
Utasváró épült a 47-es úti buszmegállókba.

Korszerûsödtek az intézmények
Az önkormányzat akadálymentesíttette a könyvtár
bejáratát, felújította az iskolát. A Sárga iskolában az
esôcsatornát kijavították, a Fehérben a gyakorlókertet földdel
töltötték föl, a Zöld épület udvarának egy része szilárd
burkolatot kapott. A gázkészüléket megvizsgálták. A sárga és
fehér iskolában kerékpártárolók építését kezdik el.
Az óvoda konyháját átalakították és korszerûsítették. Egy
korábbi csoportszoba átalakításából tornaszoba született.
A polgármesteri hivatal udvara szilárd burkolatot kapott,
így parkolásra és gépjármûtárolásra alkalmas.
A szabadidôközponti hangár épületének tetejét szigetelték.
A fô épület és a hozzá tartozó konyha új tetôzete is elkészült –
9 millió forintból. A szükséges felújítás az egészségházban
és az idôsek napközi otthonában 1,5 millió forintba
kerültek.

négyzetméteres új algyôi épület felhúzása, majd az intézmény
mûködtetése komoly kihívás egy nagyközség önkormányzatának.
Idén a könyvtárral szembeni Kormányos-féle házat azért
vásárolta meg az önkormányzat, hogy a Sárga iskolát
bôvíthessék és megoldják az átjárást a Fehér iskolából. A jövô
év elképzelése, hogy az önkormányzat megvásárolja a volt
Ravasz-boltot a COOP Rt.-tôl, mert így akkora alapterületû
telek lenne a Sárga iskola körül, hogy ott bôvíthetnék az
intézményt, s ide kerülhetne az alsó tagozat. Kérdésre
válaszolva Piri József elmondta: csak pályázati támogatással
lenne megvalósítható egy új iskola építése, ami legalább 1,5
milliárd forintot igényelne. Márpedig jelenleg csak
iskolabôvítésre szólnak a felhívások, ezért korrigálta eredeti
„építô” elképzelését az algyôi önkormányzat „iskolabôvítésre”.
A dél-nyugati területen a volt lóverseny pálya mellett a
nagyközség megvett 4 hektár erdôt, ami kapcsolódik ahhoz
az 5 hektárhoz, amelyet két éve vettek, s határolja a települést
(a sportközpontot és a fürdôt), így belterületbe vonható. E
terület megfelelô védelmet ad az Algyôt érintô ipari
fejlesztésekkel szemben.
A község dél-nyugati részén a földfeltöltés célja az új
telkek alakítása. A Bartók Béla utcai telkek végén már
földutat építettetett az önkormányzat. A Tiszavirág utca
folytatásában jövôre elkezdôdik a közmûvesítés, ott 14-16
telek alakítható ki. Az úgynevezett kistöltés építése fontos a
„Kenderföldek” mellett, a Boróka utcánál, mert a csatornázást
meg kell oldani az ott épülô ingatlanok miatt.
A temetô belvízmentesítése érdekében szakértôkkel tárgyal
az önkormányzat. Az pedig a terület bôvítését szolgálja, hogy
a püspökséggel folytatnak megbeszéléseket egy földrész
megvásárlásáról.
A faluház bôvítése is napirendre került. E lehetôséget az
intézmény 1992-ben elkezdôdött építésénél is figyelembe
vették. A tervek szerint a földszinten házaságkötô termet
alakítanak ki; illetve egy konyhát.
Ugyanígy elhatározott és fejlesztési céltartalékkal
megtámogatott program a már említett telekalakítás, az
útaszfaltozás, a járdaépítés folytatása.

Közlekedés
Vásárlások – fejlesztések
A késôbbi fejlesztések érdekében beruházni is kell. Ezért
vásárolta meg korábban az önkormányzat az óvoda melletti
sárga színû, Farkas-féle sarokházat. E telken alakítják ugyanis
ki – az egyre növekvô igénynek megfelelve – a bölcsôdét. Az
új rendelkezések értelmében az anya a gyerek két éves kora
után visszamehet dolgozni. Márpedig Algyôn sok, például
2003-ban 62, 2005-ben októberig 47 gyerek született. A
csöppségeket eddig Szeged bölcsôdéi befogadták, de a város
jelezte, ezentúl nem képes a gyermekenként juttatott 400 ezer
forint állami normatívát kiegészíteni 1 millió 100 ezer forintra,
amibe egy-egy férôhely kerül. Ez is jelzi, e 100-150

A kistérségi társulás programban szerepel a Szegedig nyúló
kerékpárút építése, ennek a 47-es út melletti terve jövôre
elkészül – válaszolt egy fórumbeli kérdésre a polgármester.
Megoldásra váró probléma a közutak beláthatóvá tétele az
út széli növényzet ritkításával – derült ki egy hozzászólásból.
A polgármester az elsôbbségadást és a sebesség korlátozást
elôíró táblák, illetve az úgynevezett „fekvô rendôr”
elhelyezését ígérte ott, ahol ez a lakosság és a szakemberek
szerint is indokolt. A jövô évi tervekrôl a költségvetés
elfogadását követôen, 2005 márciusára ígért tájékoztatást dr.
Piri József polgármester.
A. H.
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Eredményes egészségügyi szûrés
November 18-án az egészségházban különbözô szûréseket
végeztek. Nagy volt az érdeklôdés, mert a dolgozó emberek
egy délelôtt el tudták intézni a vércukor, koleszterin, hallás,
légzés, EKG, csontsûrûség vizsgálatokat. Megfelelt ez a
lehetôség az idôs embereknek is, mert ôk nehezen
mozognak, és inkább lemondanak a szûrésrôl, ha a városi
rendelôbe kell menniük. A csontsûrûség vizsgálatot nem is
tudták elvégezni mindenkinél, de ezek az algyôi lakosok is
kaptak segítséget, hogy bejussanak a szegedi
rendelôintézetbe a soron kívül elvégzett vizsgálatra. Az
algyôiek köszönik a szíves és hasznos kezdeményezést dr.
Törökné Kálmán Antónia, dr. Bakó Ildikó háziorvosoknak.
Jó lenne ezt a jövôben is megismételni.

Elôfizetôk, figyelem
Kedves Olvasóink!
Tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy az Algyôi
Hírmondó következô évi elôfizetési díját december 27-tôl
kezdjük szedni a könyvtárban.
(A szerk.)
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Törzsolvasók köszöntése
December 13-án (Luca napján) 17 órakor a könyvtár
törzsolvasóit köszönti Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester, a
könyvtárosok, a kiskunhalasi Lyra együttes, valamint az Algyôi
Tollforgatók Köre tagjai.

Ünnepi nyitva tartás
Az algyôi köynvtár december 24-én, 25-én és 26-án zárva tart.
December 27-tôl 30-ig a rendes nyitvatartási idô szerint várja az
olvasókat. December 31-én és 2006. január 1-jén zárva tart, majd
2006. január 2-tól a rendes nyitva tartási idô szerint várja a
látogatókat az algyôi könyvtár.

Betlehemes-játék
Karácsony éjszakáján az éjféli mise elôtt 23 órakor a
„Betlehemes-játék“ ismét megrendezésre kerül. Szeretettel várjuk,
hogy a meghitt pillanatokat együtt élhessük át.
*
Értesítjük a lakosságot, hogy december 10-én szombaton 8
órakor az erdei sétaút kialakításához önkénteseket várunk a
templomnál, a töltésen.
Faluvédô Egyesület

ÚJ ÉVBEN – ÚJ BÔRBEN
—- Az AHA-savas hámlasztás —Köztudott, hogy a téli hónapokban bôrünk más kezelést igényel, mint az év más részében. Ahhoz, hogy bôrápolásunk hatékony
legyen, a nyár folyamán megvastagodott, pigmentált bôrön gyümölcssavas hámlasztást célszerû végezni.
Kleopátra is – bár nem tudta – AHA-savval ápolta bôrét, mikor legendás savanyúszamártej-fürdôjében megmártózott. (A tej
tejsavat tartalmaz.) A Napkirály udvarában a hölgyek mustot és bort csepegtettek arcukra. (A szôlô borkôsavat tartalmaz.) A régi
magyar asszonyok is almaecetes lemosást alkalmaztak bôrük szépségének megôrzése érdekében.
Ma már nem kell ilyen fortélyokhoz folyamodnunk, hiszen megtalálhatjuk ezen savakat kész kozmetikumokban.
Az AHA-savak (Alfa-hidroxi acid) a glikolsav, tejsav, almasav, borkôsav és citromsav. A hatásuk nagyon sokféle, és különbözô
bôrproblémák kezelésére használhatóak.
Száraz, víz- és zsírhiányos bôrök esetén:
A bôrt frissítik, tonizálják. A kezelés hatására a hám sejtjei között kis csatornák nyílnak, melyek segítségével, sokkal több
folyadékot és tápláló, olajos anyagot lehet a bôrbe juttatni. Könnyebben szívódik fel mindennemû hatóanyag. Javul a bôr
vízmegkötô képessége. A bôr puhább, simább, üdébb és egészségesebb lesz.
Problémás, gyulladásos (szeborreás) bôrök esetén:
A fokozottabb elszarusodás miatt a faggyúmirigyek kivezetô csöve elzáródhat, így faggyúdugaszok (comedók) jönnek létre,
melyek begyulladhatnak, és súlyosbíthatják a bôr állapotát. A gyümölcssavas kezelés a kórosan összetapadt szarusejtek leválását
gyorsítva gátolja az elzáródásokat. A már meglévô pattanások (aknék) esetén gyulladásgátló, pórusösszehúzó és fertôtlenítô
hatású.
A ránckezelésben is hatékony módszer a hámlasztás:
Fiatal korban a bôr megújulási ciklusa 28 nap. Ennyi idô alatt termelôdnek új sejtek az alsó hámrétegben, és jutnak a
bôrfelszínre, ahol elhajt sejtekként folyamatosan leválnak. A kor elôrehaladtával lassul a regenerálódás és az elhalt hámsejtek nem
megfelelô ütemben válnak le, hanem összetapadnak és megvastagodott szaruréteget képeznek. A bôr rugalmatlan lesz, fényét
veszti és apró ”repedések”, ráncok alakulnak ki. A kezeléssel a ráncok mélysége csökkenthetô, a bôr újra fiatalos csillogású és
üde lesz.
A fent említett hatásokon kívül számos problémán segíthetünk gyümölcssavas hámlasztással : májfoltok, napozás utáni és
gyulladásból visszamaradt foltok halványítása, valamint a hegek mélységének csökkentése.
A kezeléseket kúraszerûen alkalmazzuk. 4-6 alkalom szükséges a kívánt hatás eléréséhez. Az eljárás ôsztôl tavaszig végezhetô,
napfényszegény idôszakban, mert a bôr fényérzékeny lehet a hámlasztás után. Ezen idô alatt a szoláriumozás is kerülendô, viszont
e kis “áldozat” végeredménye szép, egészséges bôr!
Szabóné Tóth Zsuzsanna
kozmetikus mester
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ALGYÔI KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 ALGYÔ, KASTÉLYKERT U. 63.
Tel.: 62⁄517-170; 62⁄517-171, Fax: 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Nyitva tartás: hétfô, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Ismét Ki kicsoda Algyôn?
Kedves Algyôiek!
A Ki kicsoda Algyôn?
címû kiadványunk elsô
munkamenete lezárult.
Elkészült az adatbázis
internetes változata, melyet Önök is megtekinthetnek
a
www.
algyo.hu weboldalon, és
befejezés elôtt áll a kézirat
is, melyet szeretnénk
mihamarabb könyv alakban megjelentetni. Köszönöm a visszajelzéseket,
eddig közel 100 algyôi
töltötte ki a kérdôívet.
Azonban még mindig lehet
jelentkezni. Ha eddig
bizonytalan volt abban,
hogy Ön méltó-e a
könyvben való szereplésre,
hadd erôsítsem meg, hogy
igen!
A kiadványban helye

van minden képviselônek,
közalkalmazottnak,
köztisztviselônek, civil
szervezet vezetôjének és
tagjának, orvosnak, ügyvédnek, vállalkozónak,
boltosnak, borbélynak,
cukrásznak és egyéb iparosnak, sportolónak és
kitüntetettnek…., élôknek
és halottaknak egyaránt.
Az adatlap letölthetô az
internetrôl vagy kérhetô a
könyvtárosoktól. Töltse ki,
s közben gondoljon arra,
hogy ha Önt ma még
mindenki ismeri is Algyôn,
lehet, hogy 50-100 év
múlva már nem! Kiadványunkkal az utókornak és a
helytörténészeknek
kívánunk segítséget nyújtani.
Ménesi Lajosné

Könyvkarnevál
Az algyôi Nagy Könyv-játék zárófesztiválját, a
Könyvkarnevált december 10-én 15 órakor a faluházban
tartják. Az algyôi gyerekek és felnôtt szereplôk mellett
fellépnek a makóiak és a szegediek is, akik kedvenc meséjüket,
könyvüket jelenítik meg. A versenyzôk értékes utalványokat,
játékokat, ajándéktárgyakat nyerhetnek, de a közönség is
szavazhat a neki legjobban tetszô produkcióra. A közönségdíj
egy „nagykönyves” torta, melyet Vámos Zoltán készít. A
versenyt a karneválbál zárja.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Örökség Miisztérima és
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak!

Algyôi Gazdabál
December 9-én, pénteken 18 órakor az Algyôi Gazdakör és
az Algyôi Lovasklub évzáró taggyûlést tart a faluház
színháztermében, melyen a gazdák családtagjaikkal együtt
vacsorával egybekötve búcsúztatják az óévet. A menü:
marhapörkölt burgonyával, savanyúság, természetesen a
feleségek és hozzátartozók hozhatnak süteményt és italokat is.
A menü ára tagoknak: 300 Ft⁄fô, hozzátartozónak: 500 Ft⁄fô. A
szervezôk mindenkit nagy szeretettel várnak az algyôi
gazdabálon!

Fûben fában orvosság
Sokan kérdezték tôlem, mit tudok a fekete nadálytôrôl,
miért tartom a kertemben? Elôször is azért, mert ibolyás-kék
lecsüngô virága nekem nagyon tetszik, másodszor pedig az
egész növény gyógyhatású!
Az is igaz, hogy igen erôs mérgeket tartalmaz, ezért
óvatosan kell vele bánni a házi felhasználásakor. De megéri
vele foglalkozni.
A fekete nadálytô nedves réteken, utak mentén, vizes
mélyedésekben, tocsogókban, kanális parton él, de elôfordul
nem bolygatott törmelékhalmokon is. Itt az Alföldön szinte
kora nyártól egészen az ôszi fagyokig virágzik. A gyökereket
tavasszal, vagy most az ôszi, késô ôszi idôszakban, a friss
növényt a virágzás elôtt, vagy alatt kell gyûjteni!
A fekete nadálytô tinktúrájával gyors segítséghez jutnak
azok a betegek is, akiket már évek óta hiába kezelnek reuma
és izületi duzzanat ellen mindenféle patikaszerrel.
A fekete nadálytô levele segít, ha leforrázzuk és meleg pép
formájában a beteg végtagra helyezzük. Már egy éjszaka alatt
javulást eredményez, ha a baj oka megerôltetés, ficam vagy
rándulás. A meleg pépes pakolás segít a visszér fekély, reumás
izommegvastagodás, nyaki fájdalom, csonkolt végtag fájása,
és még a csonthártyagyulladás esetén is.
A legfontosabb házi gyógyhatású készítmények a növény
gyökerébôl készülnek! Természetesen a mennyiségeket
pontosan be kell tartani a fentiekben már említett nagyon erôs
méregtartalom miatt!
Tea készítése gyökérbôl: két teáskanálnyi apróra vágott
gyökeret negyed liter hideg vízben áztatunk egy éjszakán át.
Reggel kicsit felmelegítjük és leszûrjük. Lassan, kortyonként
fogyasztjuk.
Pépes pakolás: a jól megszárított gyökereket kávédarálóval
finomra daráljuk, egy csészében forró vízzel és néhány csepp
olívaolajjal gyorsan péppé keverjük, felkenjük egy
vászonkendôre, és azon melegen a beteg testrészre helyezzük,
majd rákötjük lazább fáslival.
Tinktúra készítés: a gyökeret alaposan megmossuk, kefével
is megtisztítjuk, apróra vágjuk, és lazán megtöltünk vele egy
üveget, felöntjük gabonapálinkával (vodka is jó) és két hétig
állni hagyjuk a napon vagy a kályha közelében. Az üveget
zárva tartjuk, nehogy valaki belekortyoljon. A pálinka lepje el
a gyökérdarabokat! A két hét letelte után használható a leve
bedörzsölô szerként a fájdalmas testrészekre.
Kenôcs: négy-hat darab friss megtisztított gyökeret a lehetô
legfinomabbra felaprítjuk, vagy lereszeljük és mintegy 250
gramm tiszta sertésbélzsírban gyorsan kisütjük, éjszakára állni
hagyjuk. Másnap felmelegítjük, egy kendôn átszûrjük és
kipréseljük. Rögtön kicsi, tiszta tégelyekbe töltjük és
hûtôszekrényben tároljuk. A kenôcs helyettesíti a pépet.
Embernél, állatnál sebkezeléshez nélkülözhetetlen szer.
Felhívom a kedves olvasók figyelmét arra, hogy a
fentiekben leírtak csak gyógyhatású házi készítmények és nem
helyettesítik az orvosi gyógyítást, ezért minden esetben
érdemes háziorvosunk, szakorvosunk tanácsát kérni a fekete
nadálytôvel való házi gyógyítással kapcsolatban.
Hajdú Mihály
mikológus, gombavizsgló
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Hirdetés

ÓRIÁSI FENYÔFA VÁSÁR!

Luc
Ezüst
Normand
Erdei fenyôk
vágott
és gyökeres
a GYEVI ABC
udvarán
december 12-tôl.
Ajándékozza meg magát tökéletesen elkészített sminkkel!
A mai szépségideálok között nehéz megtalálni a helyes
egyensúlyt, csak kevesen veszik a bátorságot, hogy – a
színekkel kísérletezve – megtalálják az egyéniségükhöz és az
alkalomhoz legjobban illô sminket. A smink segítségével
kényeztetjük lelkünket, s ha tetszeni akarunk magunknak és
másoknak is, törôdnünk kell megjelenésünkkel!
Ajánlatom
• Szilveszteri smink (a szolidtól az extravagánsig)
• Alkalmi sminkek (Bálokra, szalagavatókra, tablókép
fotózásra)
• Maszkok- pakolások (algás mélyhidratáló, kollagénelasztinos ránctalanító, oxigénes habmaszk, gipsz maszk)
• Kis- és nagykezelés • Ózonos fertôtlenítés problémás bôrre
• Tini és férfi arcápolá •Ultrahangos ránckezelé • Arc- és
dekoltázs masszáz • Szemöldökszedés és –festés •
Szempillafestés • Steril gyantázás • Hátkezelés
GIGI termékekkel

Decemberi akció:
– kiskezelés ultrahangos bôrfeltöltéssel: 2200,- Ft
Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig:
9-12, 13-19 óra
Szombaton igény szerint
Bejelentkezés:
Benyák Izabella
T.: 06-20-442-0620

2005. decemberi Hírmondó

KARÁCSONYI ÉKSZERVÁSÁR!

Minden arany- és ezüstékszer, valamint órák
árából –15 %!
– Ezüstékszerek már
600 Ft-tól!
– Aranyékszerek már
1900 Ft-tól!
– Órák és díszdobozos óraszettek 1900 Ft-tól!
5000 Ft fölötti vásárlásnál ajándék óra!
Ünnepi nyitva tartás:
December 3-án és 4-én, december 10-én és 11-én,
december 17-én és 18-án, december 24-én 9-13 óráig
Címünk: Szeged, József A. sgt. 8. szám
(a Kristály Patika mellett).
Minden kedves vásárlónknak sikerekben gazdag, boldog
újévet kívánok!
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9-17 óráig
Szilágyi P. Imre ékszerész

ALMÁRIUM
Ajándék és papírkereskedés
– a Bartók Béla utcai COOP ABC-ben –

DECEMBERI AJÁNLATUNK
Ajtôdíszek, koszorú alapok,
gyertyagyûrûk ✥ fenyôdíszek ✥ asztali- és fali
naptárak, zsebnaptárak ✥ határidô naplók ✥
karácsonyi képeslapok, bélyeg ✥ díszcsomagolók,
tasakok, szalagok, dobozok ✥ csillagszóró
✥ üvegfestékek, sablonok, mûhó ✥ szalvéták ✥
muffin sütôpapír ✥ kifestôk ✥ írószerek ✥
kartonok ✥ karácsonyi kerámiák ✥ teás- és kávés
csészék ✥ párologtatók ✥ illóolajok ✥ mécsesek
✥ natúr- és illatos gyertyák ✥ gyertyatartók,
kaspók, vázák ✥ füstülôk ✥ plüss játékok ✥
egyéb ajándéktárgyak
Nyitva tartás:
Hétfô
szünnap
Kedd
9-12 14-17
Szerda
9-12 14-17
Csütörtök 9-12 14-17
Péntek
9-12 14-17
Szombat
9-11
Vasárnap
9-11

Szeretettel várjuk régi és új kedves vásárlóinkat!
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Félig így, félig úgy az intézményátalakításról
Miként az már ismert, 2006 januárjától
új intézmények váltják fel a régebbieket, a
szabadidôközpont önálló gazdasági
társasággá alakul, a faluház pedig egyesül
a könyvtárral, valamint a tájházzal. Errôl
döntött a helyi képviselôtestület.
Közismert, hogy a 2003-ban megírt és
elfogadott intézményvezetôi pályázatom 5
éves idôtartamra szólt, és az eddig
bevezetett és tervezett szakmai tevékenységem félbeszakítása idegen a szakmai
hagyományoktól.
A vezetôi pályázatomban is megfogalmaztam, hogy bár származásra
halasiként, de ideköltözve már két és fél
éve algyôiként élve szeretném a hivatásként vállalt munkámat elvégezni.
Idôközben megszületett elsôszülött kisfiam
és most már családommal együtt veszünk
részt Algyô mindennapjaiban. Nem is
tagadhatom, hogy csalódással értesültem
az elôterjesztés tartalmát illetôen.
Amikor 2003 tavaszán Algyôre
költöztem, azzal az elhatározással kezdtem
vezetôi munkámhoz, hogy a lehetô legjobb
szakmai teljesítményt érjem el az adott
körülmények között. A faluház és a
szabadidôközpont intézményegyüttese

kiváló lehetôséget nyújtott arra, hogy a
kulturális és a turisztikai szolgáltatásaink –
egymást erôsítve és kiegészítve – Algyô
település lakossága érdekében megerôsödjenek.
Számos új rendezvény, közösségek, új
programtípusok, kiadványok, technikai
fejlesztések jelezték, hogy a térség egyik
legjobb szolgáltató rendszere fejlôdött ki a
településen az elmúlt években. A pályázati
úton elnyert sokmillió értékû támogatásaink lehetôvé tették a szabadidôközpont
korszerûsítését, a faluház technikai
megújítását, a népszínház külföldi turnéit.
Elismertségünket megyei és kistérségi
szinten is többször nyilvánvalóvá tették.
Az új intézmény vezetôi pályázatkiírását
olvasva csak remélni lehet azt, hogy a
képviselô-testület figyelembe veszi az
eddig elért eredményeinket. A szakmai
tervek átalakításával, a helyi mûvelôdési és
közgyûjteményi célokat újragondolva – a
megváltozott feltételek között is – talán
érdemes lesz újra megfogalmazni és
megvalósítani.
Nyilvánvaló azonban, hogy az új
intézmény más lesz és jó néhány tevékenysége másként fog megjelenni az

algyôi szabadidôs kínálatokban és
mindenképpen rászorul az önállóvá váló
szabadidôközponttal való szoros együttmûködésre. Félig így, félig úgy. Ha a
képviselô-testület úgy dönt, hogy más
vezetôt is igényel az új közmûvelôdési
intézmény, akkor a megkezdett munka
folytatásáról, vagy az újrakezdésérôl más
valaki fog nyilatkozni az újesztendôben.
Személy szerint, valamennyi munkatársam nevében köszönöm az algyôieknek,
hogy intézményünket választották
szórakozásra, mûvelôdésre, közösségi
találkozóhelyként, alkotóként és sokszor
barátként, támogatóként. Öröm volt együtt
lenni Önnel és Önökkel hétrôl hétre, együtt
osztoztunk vígasságban és bánatban, és
mindenképpen maradandó élmények
kötnek majd valamennyiünket a hasznosan
eltöltött két és fél évhez.
Munkatársaim nevében is áldott és szép
karácsonyt, boldog új évet kívánok!
Lukács László
igazgató

A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervrôl
A vidékfejlesztési politika
célja a vidéki térségekben élô
emberek életminôségének javítása, a vidéki térségek további
lemaradásának
megakadályozása,
felzárkózásuk
esélyeinek biztosítása. A
beavatkozás fókuszában az áll,
hogy a vidéki társadalom és
gazdaság szereplôi számára
megfelelô életkörülményeket és
mûködtetési lehetôségeket
lehessen biztosítani. Az
egymással belsô koherenciában
lévô fejlesztési dokumentumokban (NFT, AVOP, NVT)
megjelölt stratégiák és a
megvalósítás
tervezett
tevékenységei ezt célozzák.
A Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire (továbbiakban: NVT) célja, hogy
egységes keretbe foglalja az
Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap (továbbiakban: EMOGA) Garanciarészlegébôl finanszírozandó
vidékfejlesztési intézkedések
hazai végrehajtásának rendszerét. Az NVT kijelöli a vidéki
térségek fenntartható fejlôdését
szolgáló célokat, prioritásokat,
valamint tartalmazza az egyes

intézkedések céljait, az intézkedések keretében támogatható
tevékenységeket, a támogatás
igénybe vételének feltételeit és
végrehajtásának részletes
szabályait is.
NVT intézkedések:
Agrár-környezetgazdálkodás
Egy olyan mezôgazdasági
gyakorlat elterjedésének elôsegítése, amely az erôforrások
fenntartható használatán, a
környezeti és természeti értékek
megôrzésén, a vidéki táj
értékeinek megóvásán, valamint
minôségi termékek elôállításán
alapszik.
Kedvezôtlen adottságú vagy
környezetvédelmi korlátozások
alá esô területek támogatása:
Kedvezôtlen adottságú területeken a helyes gazdálkodási
gyakorlatnak megfelelô gazdálkodók támogatása, a környezetvédelmi követelményeknek eleget tevô mezôgazdasági célú földhasználat
biztosítása.
Mezôgazdasági területek
erdôsítése:
Az erdôterület és az erdôk
környezetvédelmi, gazdasági,
szociális-közjóléti szerepének
növelése.

Korai nyugdíjazás (tervezett
bevezetése:2006-tól):
Jövedelem biztosítása az
árutermeléssel felhagyó idôsebb
gazdálkodók számára, a
gazdálkodók korösszetételének
javítása és ésszerû birtokméretek kialakítása.
Szerkezetátalakítás alatt álló
félig önellátó gazdaságok támogatása:
Azon gazdálkodók támogatása, akik piacorientált gazdálkodásra kívánnak áttérni és
ennek érdekében a gazdaságuk
szerkezetében is képesek változtatásokat véghezvinni.
Az EU környezetvédelmi,
állatjóléti- és higiéniai követelményeinek való megfelelés
elôsegítése:
Az állattartó gazdálkodók
támogatása a közösségi jogszabályokon alapuló környezetvédelmi és állatjóléti szabályok
betartásában.
Termelôi csoportok létrehozásának és mûködtetésének
támogatása:
A termelôi csoportok létrehozásának és adminisztratív
mûködésének támogatása.
Technikai segítségnyújtás:
Melynek keretében képzett

tanácsadók segítik a gazdálkodókat az intézkedésekben
megfogalmazott célok elérésében, illetve a támogatás
igénybevételében. Ennek keretében a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) mint ernyôszervezet tanácsadókat foglalkoztat, akik több helyen,
köztük Algyôn is ügyfélszolgálatot tartanak, illetve
ügyfélszolgálaton kívül is
állnak az érdeklôdôk rendelkezésére. A tanácsadás célja,
hogy a gazdálkodók részére
elôsegítsék az EU társfinanszírozással folyósított támogatásokhoz való hozzájutást.
A Nemzeti Vidékfejlesztési
Tervrôl és annak intézkedéseirôl
bôvebben az Algyôi Könyvtárban és Teleházban díjmentesen kaphatnak felvilágosítást
az érdeklôdôk minden héten
hétfôn 930-12, 13-18 óra
között, illetve egyéb idôpontban
telefonos egyeztetés alapján a
30⁄985-22-85 számon Katona
Antal NVT tanácsadótól.
Katona Antal
NVT tanácsadó
reg.: 20-0183
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Orvosi rendelési idôpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

December 01-02-ig
08.00-12.30-ig
December 05-09-ig
12.00-16.30-ig
December 12-16-ig
08.00-12.30-ig
December 19-23-ig
12.00-16.30-ig
December 27-30-ig
08.00-12.30-ig
Január
02-06-ig
12.00-16.30-ig
Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17
DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
Mol-utalványt elfogad!
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése:
december
december
december
december
december
január
január

01-02-ig
05-09-ig
12-16-ig
19-23-ig
27-30-ig
02-06-ig
09-13-ig

7.30-11.30-ig,
12.30-16.30-ig,
7.30-11.30-ig,
12.30-16.30-ig,
7.30-11.30-ig.
12.30-16.30-ig,
7.30-11.30-ig.

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 -30/6381-863
Boldog karácsonyt és egészséges új évet kíván
dr. Tóth Mária és Tari Sándorné Márti!
Orvosi ügyelet rendelési idŒn kívül:
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT 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.
Házasság
Gyôri Zoltán és Balog Enikô Éva
október 26-án házasságot kötött. Sok
boldogságot kívánunk az ifjú párnak!
Születés
Kovács-Zemen Beatrixnek és Sándor
Tibornak (10. 16.) Alexandra Anna; Papp

2005. decemberi Hírmondó

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-tól 12 óráig,
8-tól 11 óráig,
13-tól 16 óráig,
8-tól 10 óráig,
8-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1-3., II. Rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
Elôször jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.
DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
RendelŒ: AlgyŒ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
Telefon: 20/965-09-97
ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
December 01-02-ig
December 05-09-ig
December 12-16-ig
December 19-23-ig
December 27-30-ig
Január 02-06-ig

12.300-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Évának és dr. Katona Tamásnak (10. 24.)
Ábel; Tari Ildikónak és Balogh
Sándornak (10. 24.) Lili Hédi; SzalaiHetényi Editnek és Tóth Istvánnak (10.
27.) Nimród; Süli-Zakar Zitának és

Molnár Tibornak (10. 31.) Loretta Anna;
Herczeg Nórának és Tóth-Kása
Richárdnak (11. 06.) Sára; Németh
Erzsébetnek és Kabók Tibornak (11. 03.)
Ákos nevû gyermeke született.
Jó egészséget kívánunk!
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Táncsikerek –
határon innen és túl
A Fiesta Tánc Kht. két versenyzô párosa hat városba vitte el
Algyô, és az itteni táncoktatás hírét novemberben. A
táncversenyeket a Magyar Táncsport Szövetség szabályai szerint
több korosztályban, és több versenyosztályban rendezik meg mind
a standard, mind pedig a latin-amerikai táncok kategóriájában
újabban átjárhatóságot biztosítva egyes korosztályok és osztályok
között. Így adódhat, hogy egy-egy helyszínen a táncospárok
kipróbálhatják tudásukat, például idôsebb ugyanolyan osztályosok
között, vagy ugyanolyan idôs, magasabb osztályosok között is.
Ezekkel a feltételekkel is szép sikereket értek el párosaink.
November 5., Nyíregyháza: Suti András Zsolt-Tóth Evelin
junior II-es korcsoport, D osztály, standard táncok I. hely.
November 6., Nagykapos (Szlovákia): Suti András Zsolt-Tóth
Evelin junior II. D oszt. standard I.hely; felnôtt korcsoport, B oszt.
latin-amerikai táncok IV. hely. Czellár Balázs-Elekes Klaudia
felnôtt, D osztály, standard II. hely; latin-amerikai I. hely.
November 12., Székesfehérvár: Suti András Zsolt-Tóth Evelin
junior II. D oszt. standard I. hely. Czellár Balázs-Elekes Klaudia
ifjúsági D osztály standard IV. hely; latin-amerikai IV. hely.
November 13., Eger: Czellár Balázs-Elekes Klaudia ifjúsági D
osztály standard V. hely; latin-amerikai III. hely.
November 20., Soltvadkert: Suti András Zsolt-Tóth Evelin junior
II. D osztály standard I. hely; C osztály standard II. hely. Czellár
Balázs-Elekes Klaudia ifjúsági D osztály standard IV. hely; felnôtt
D osztály standard IV. hely; latin-amerikai VII.hely.
A táncospárok felkészítô tanárai: Lengyel Zoltán és Pálinkó
Lujza.

Állandó programok a faluházban
Hétfônként
13-16 óra Agrártanácsadó
(Tonkó Tibor);
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16-18 óra Ingyenes jogi
szaktanácsadás (dr. Ampovits
Ágnes és dr. Gonda János);
17-19 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza)
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Keddenként
8-15 óra Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea);
17 óra Hagyományôrzô
Együttes (Eke József);
18-20 óra Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).
Szerdánként

17-19 óra Fiesta Tánciskola (Pálinkó Lujza);
17 óra Sakk-klub.
Csütörtökönként
9.30-10.30 óra BabaMama Klub;
17 óra Nyugdíjas klub
(Maszlag Józsefné);
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden hónap harmadik
csütörtökén Prometheus
szaktanácsadás.
Péntekenként
15-17 óra Hit és Lélek
Klub (Nemes Nagy Rózsa);
17-19 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza)

Magyarnóta-est a faluházban!
December 3-án, szombaton este 18 órától a nagy
sikerre való tekintettel ismét magyarnóta-estet
szervezünk. Fellép: Labozár Antal és népi zenekara
(Székkutas): a Rádió7 „Szívküldi” mûsorának népszerû
elôadói. Sztárvendégek: Égetô Gyula és Szenti Szabolcs,
a Rádió7 (Hódmezôvásárhely) „Szívküldi” mûsorának
szerkesztô-mûsorvezetôi. A mûsoros, zenés esten vacsora
is fogyasztható! A belépôjegy elôvételben – november
18-ig – 700 Ft, aztán 900 Ft. Nyugdíjasok és a kiskorú
hozzátartozók részére a belépôjegy: 700 Ft. Vacsorajegy:
600 Ft⁄adag (A⁄B menü). Ez alkalomból 500 Ft-os
adományjegyet lehet vásárolni az algyôi Idôsek Otthona
javára! A jegyek megvásárolhatók a faluházban,
munkanapokon 8-20 óra között! INFO-telefon: 62⁄517172.
Lele Istvánné

Algyôre jön a Mikulás!
Kedves gyerekek és szülôk! Adventi játszóházzal és
különleges kézmûves foglalkozásokkal, számtalan
aprósággal és meglepetésekkel egybekötött családi
Mikulás-napra és adventi vásárra várunk mindenkit
december 4-én, vasárnap 14-16 óra között a faluházban.
Meghívott vendégeink: a szegedi Sasíjászok Nomád
Hagyományôrzô Csoportja, akik igazi meglepetésekkel
szolgálnak, 16 órakor pedig érkezik a Mikulás és
csapata, aki a jó gyermekeket kis csomagokkal
ajándékozza meg! A belépés természetesen díjtalan!
Várunk minden gyermeket és szüleiket a közös adventi
készülôdésre, valamint kívánunk boldog karácsonyi
ünnepeket!
Bereczné Lázár Nóra

Karácsonyi parti
a Gulliver Klubban
December 7-én szerdán 18 órától az Algyôi Gulliver
Klub soron következô gyûlésén tisztelettel várjuk az
érdeklôdôket, a Klub-sorozat eddigi elôadóit, hogy
vendégül látva a Klub életében résztvevôket együtt
búcsúztassuk el az óévet a 2005. év úti élményeit
közösen felelevenítve!
Bereczné Lázár Nóra
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Búcsúztassuk együtt az óévet!

Faluházi rendezvénynaptár

December 31-én, szombaton 19 órától SZILVESZTERI BÁLRA
hívunk miden szórakozni, mulatni vágyó kedves vendéget az algyôi
faluházba. A vendégfogadást követô táncmûsorban fellépnek a Fiesta
tánciskola növendékei. Svédasztalos vacsora, pezsgô várja önöket 20
órától és éjfélkor. A talpalávalót a „Hajnalig szól” Együttes
szolgáltatja (Bélteki Csaba dobos, Rokolya Károly szaxofonos, Pintér
József szintetizátoros, Zákányszék). A bál közben az ajándékjegyeket
kisorsolják, az értékes nyereményeket átadják és fergeteges
táncmulatságot tartanak. A tombola fôdíja: 40.000 Ft-os internet
csomag a Goodnet felajánlásával!
Részvételi díj: 6500 Ft⁄fô (csak elôzetes helyfoglalással)!
Elôvételben 2005. december 16-ig: 6000 Ft⁄fô! Helyfoglalást
személyesen a faluházban hétköznap 8-tól 18 óráig, december 19-23.
között 8-12 óra között lehet elôjegyezni. A tombolajegy: 200 Ft⁄db.
Info(telefon): 62⁄517-172.
Lele Istvánné

DECEMBER 3. (szombat)
10 óra: Az algyôi Szivárvány Óvoda Alapítványi mûsora.
18 óra – Magyarnóta-est a faluházban! Vacsorával egybekötött
mûsoros, zenés est Labozár Antal és népi zenekara (Székkutas)
közremûködésével.
DECEMBER 4. (vasárnap)
14-16 óra: Adventi játszóház az Algyôi Mûvészkör szervezésében.
Meghívott vendégek: Sasíjászok Nomád Hagyományôrzô Csoportja
(Szeged) igazi karácsonyi meglepetésekkel! 16 órakor jön a Mikulás!
A belépés díjtalan!
DECEMBER 7. (szerda)
18 óra: Algyôi Gulliver Klub, karácsonyi parti.
DECEMBER 8. (csütörtök)
17 óra: Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése,
DECEMBER 9. (péntek)
15 óra: Drámamûhely,
18 óra: Algyôi Gazdabál.
DECEMBER 10. (szombat)
Könyvkarnevál az algyôi könyvtár szervezésében.
Az algyôi Móra Ferenc Népszínház vendégjátéka Martonoson
(Jókai Mór: A földönfutó címû vígjáték).
DECEMBER 11. (vasárnap)
10-12 óra: „SASÍJÁSZOK” KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSA
Bôr- és gyöngyékszerek készítése.
16 órától: a VÁNDORMOZI szervezésében filmvetítés lesz.
16 órakor Dargay Attila: Lúdas Matyi címû rajzfilmet láthatja a
közönség.
18 órától Herendi Gábor rendezésében a Magyar Vándor címû
játékfilmre várják az érdeklôdôket.
Jegyek a helyszínen kaphatók, felnôtt: 300 forint, gyermek és diák:
200 forint. A rendezvény ideje alatt büfé is üzemel!
DECEMBER 14. (szerda)
13-15 óra: A Településtisztasági Kht. fogadóórája (Csókási Ágnes
számlázási elôadó).
DECEMBER 15. (csütörtök)
16-18 óra: Prometheus szaktanácsadás.
17 óra: Karácsony a Nyugdíjas Klubban.
DECEMBER 16. (péntek)
17 óra: Hírmondó Karácsony.
18 óra: Varjúvár Garabonciás Társaskör a tájházban.
DECEMBER 18. (vasárnap)
10-12 óra: „SASÍJÁSZOK” KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSA,
Mesemondás.
18 óra: Karácsonyi Hangverseny. Közremûködnek: a Szegedi
Fúvós Zenekar tagjai. A belépés díjtalan!
DECEMBER 19. (hétfô)
16 óra: A Parlandó Énekegyüttes évzáró és karácsonyi
összejövetele.
DECEMBER 21. (szerda)
9 óra: Karácsonyi ünnepség (Algyô Nagyközség Önkormányzata).
11 óra – Karácsonyi gyermekmûsor (Algyôi Általános Iskola).
16 óra – Karácsonyi ünnepség (Egyesített Szociális Intézmény).
DECEMBER 28. (szerda)
17 óra: az Ôsgyeviek Baráti Körének évzáró vezetôségi ülése.
DECEMBER 31. (szombat)
19 óra: Szilveszteri bál.

Faluházi vásárnaptár
DECEMBER 1. (csütörtök), 9-12 óra:
DECEMBER 2. (péntek), 9-12 óra:
DECEMBER 6. (kedd), 9-13 óra:
DECEMBER 7. (szerda), 9-12 óra:
DECEMBER 8. (csütörtök), 8-12 óra:
DECEMBER 9. (péntek), 9-13 óra:
DECEMBER 13. (kedd), 9-13 óra:
DECEMBER 14. (szerda), 9-12 óra:
DECEMBER 16. (péntek), 9-12 óra:
DECEMBER 20. (kedd), 9-13 óra:
DECEMBER 21. (szerda), 9-12 óra:

Vegyes iparcikk vásár.
Ruha, divatáru vásár.
Ruha, cipô vásár.
Háztartási és vegyi áru vásár.
Katonai ruha, méteráru vásár.
Vegyes iparcikk vásár.
Ruha, cipô vásár.
Ruha, vegyes iparcikk vásár.
Ruha, cipô vásár.
Ruha, cipô vásár.
Ruha, cipô vásár.

Hírmondó Karácsony
A már hagyománnyá vált – tombolás – „Hírmondó karácsony”-i
ünnepségünket december 16-án (pénteken) 17 órakor tartjuk a
faluházban.
Vendég: Kegye János pánsípmûvész, mûsorának címe „Igaz
klasszikus karácsony”. A mûsor után tombolasorsolás lesz. Minden
érdeklôdôt szeretettel várunk!
Felhívjuk a civil szervezetek, intézményeket, vállalkozók, kisiparosok, magánszemélyek figyelmét, hogy megkezdtük a „Hírmondó
Karácsony” tombolatárgyainak gyûjtését. Adományaikat december
13-ig várjuk a könyvtárban. Köszönjük!
Szerkesztôség

Tombola az Algyôi Hírmondótól
14 éves az ALGYÔI HÍRMONDÓ
TOMBOLA SZELVÉNY:
(Az olvasónál marad.)

14 éves az ALGYÔI HÍRMONDÓ
TOMBOLA SZELVÉNY:
(A sorsoláson vesz részt.)

✃

Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô: Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Borbély János,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Bereczné Lázár Nóra,
Székács Krisztina, Hidasi Katalin, Molnárné Vida Zsuzsanna,
dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztôség címe: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás:
GOLD PRESS Nyomda

