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ALGYÕI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP

ÁRA: 100 Ft

2010. augusztus

Képeslap – a juharszirupról
Szegedi paprika a háziasszonynak. Pilótakeksz a kisfiúnak. Pirospöttyös túrórudi
a kislánynak. Csongrádi kékfrankos a
házigazdának. Személyre szabott
hungarikumok is a csomagba kerültek a
szellemi táplálékul szánt könyvek mellé,
kedves húgom, az óceánon túlra – szíverõsítõül.
Az Óperenciás tengeren túlra küldték
a gyereket. Rokonlátogatóba, meg tanulni. A srác, a mai rengetegben eligazodni
igyekvõ Ábel kicsit vonakodva tette a bõröndbe a könyveket, mert a repülõn komolyan veszik a súlykorlátozást. De aztán mégiscsak elcipelte magával a Benedek Elek-mesék és az Algyõi képeslapok
mellé becsúsztatott Herta Müller-könyvet.
A mese a gyerekeké; a képeslapok villanásai az egész ottani családnak szólnak
az itthonról; a friss Nobel-díjas vékonyka
kötete, A róka volt a vadász üzenete pedig a szülõké. Mert õk még a rémálmaikban is õrzik, milyen volt a Ceauescudiktatúra… A történet az utolsó hónapokban játszódik, Temesvárott, de a mai
anyák és apák a zsigereikben érzik: ami
a rendszerváltozásnak nevezett fordulat
elõtt ott és itt, vagy a szovjet blokk bármely
országában megtörténhetett, az visszatérhet: a jövõ bármely pillanatában, a világ
bármely pontján. Ezért írta a mai Ábel
anyja a Müller-kötet elsõ oldalára: az
Óperencián túl született, egy évessé cseperedett csöppség keresztelõje alkalmából, de
nagykorúvá válására ajánlja a regényt,
hogy majd elolvasva megértsék, honnan
érkeztek és miért keresnek a szüleik új hazát, Kanadában…
Az Óperenciás tengeren túli világot két
hónapon át kóstolgatta a mi Ábelünk. A
Niagara, a CN-Tower látványosságát
letudva, már egy hét után megállapította: Kanadához hasonlatosnak képzeli a
plasztikázott nõt – távolról talán szép, de
közelrõl zavaró, hogy semmi sem „igazi”
rajta… Ismerõsnek csak a juharfát találta. Igaz, ott jelképpé növekedett: a juharlevél Kanada szimbóluma. Ezért csupa
juharleveles cuccot választott az itthoniaknak ajándékba. Meg juharszirupot hozott haza – kóstolónak.
Édesvíznek nevezték, az indiánok a
túlélés szerének tartották a juharfaszirupot. Állítólag a szirupot csak tavasszal lehet lecsapolni a juharfákból. A titok any-

nyi, hogy a legalább negyven éves juharfába lyukat fúrnak, és a fa nedvét fölfogják a törzshöz erõsített vederbe. Az így öszszegyûjtött fanedvet forralják: 40 liter
nyersanyagból 1 liter juharfaszirup lesz.
A szirup árnyalata a világos borostyán színûtõl a sötétbarnáig terjedhet. Általában
minél sötétebb a szirup, annál erõsebb az
íze. Ennek alapján osztályozzák a juharszirupot: A-tól, a legvilágosabbtól D-ig,
a legsötétebbig. A sötétebb szirup alkalmasabb fõzésre, a világosabb meg ízesítésre. Úgy tartják, hiába mézédes a juharszirup, nem hizlal, sõt: édesen is egészséges, fogyókúrához, diétához és immunrendszer-erõsítésre is használható. Az indiánok gyógyszerébõl, az édesvízbõl juharszirupként Kanada elsõszámú exportcikke lett. Az ajándékba kapott flakonon
olvasható: „Canada No. 1. medium”,
„Pure Maple syrup” – és persze az angol mellett az ország másik hivatalos nyelvén, franciául is: „Sirop d’érable”.
A 250 milliliteres flakon tartalma egykettõre elfogyott. De sebaj: önkénteseitõl megtudható: a TESCO külföldi termékekei között érdemes keresni, az ára 700 és 1500
forint körüli. De a Lidlben is elõfordul,
amikor amerikai heteket rendeznek. Az
Auchanban is látták már. Sõt: állítólag
létezik magyar gyártmányú juharszirup
is, 300–400 forintért.
Juharsziruppal ízesítik, így lesz ehetõ
Kanadában a pancake, ami csak távoli
rokona a mi palacsintánknak. De a kakaós és a fahéjas palacsintánk finom juharfasziruppal! A barnás, mézédes
kanadikum illik a tejespitéhez is. Ezt már
itthoni felfedezés. Mert Ábel az óceánon
átkelõk mohóságával vette sorra a két hónapon át nélkülözött étkeket, az otthont
jelentõ ízeket. Kürtöskalácsot kért az algyõi búcsúban. Vacsorára pedig lángost
rendelt – tejföllel és sajttal. Az anyja úgy
készítette, ahogy a nagyanyjától leste, kevés tört krumplival. Úgy is mondhatnám,
pityókával. Így jött szóba Erdély, meg Tamási Áron Ábele, aki a jól ismert rengetegébõl a távoli Amerikáig vándorolva
kutatta a választ kérdésére: „Mi célra vagyunk a világon?” Ábel kamaszból sokat
látott felnõtté lesz, te is tudod, kedves húgom, mire megleli a választ: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”… Ölel nõvéred: Ágnes
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Templomunk harangszava a Kossuth Rádióban
Augusztus 23-án, illetve 24-én
lesz hallható délben a Kossuth Rádióban az algyõi Szent Anna templom harangszava, melyet július 19én vettek fel. Az a heti mûsorújságban egy fotó és egy ismertetõ
lesz olvasható a 6. oldalon.
Dr. Laurinyecz Mihály plébános

Algyõi Lovasnapok
2010. augusztus 14–15. (szombat–vasárnap)
Szabadidõközpont (Téglás u. 151.)
2010. augusztus 14., szombat – DÍJUGRATÓ NAP
9 órakor: Civil szervezetek, baráti társaságok, családok fõzõversenye.
Lovasbemutató.
11 órakor: Díjugratás.
14 órakor: A fõzõverseny eredményhirdetése.
15 órakor: Díjugratás: C3-Gyevi Kupa.
16 órakor:Õrzõ-védõ kutyás bemutató.
17 órakor: Az Algyõi Gyöngyvirág Néptánccsoport bemutatója.
18 órakor: Classic Duó lakodalmas zenekar mûsora.
19 órától SZTÁRVENDÉG: MC HAVER& Tekknõ.
20 órától LOVASBÁL a Classic Duó zenekarral.
2010. augusztus 15., vasárnap – FOGATHAJTÓ NAP
9 órakor: Zenés, fogatos felvonulás Algyõ utcáin.
10 órakor: A fogatok felsorakozása, köszöntése.
10.15 órakor: Pályabemutató.
11 órától Akadályhajtás (I. forduló).
12 órától Jó ebédhez szól a nóta!
13.30 órakor Lovasbemutató.
14 órától: Akadályhajtás (II. forduló).
16.30 órakor: Eredményhirdetés.
17 órától: SZTÁRVENDÉG: LACI BETYÁR.
18 órakor: Tombolasorsolás értékes nyereményekkel, fõdíj: egy CSIKÓ!
Mindkét napon a rendezvény helyszínén vásárosok, vendéglátó egységek
és mini vidámpark, ugrálóvár és állatsimogató várja kedves vendégeinket!
A gyerekeknek 10–13 óra között kézmûves foglalkozás!
A mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntartják! Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Médiatámogató:
Információk: Algyõi Lovasklub: Bakos István elnök, szervezõ: 30/2230017, algyoilovasklub@gmail.com
Támogatóink: Algyõ Nagyközség Önkormányzata, Algyõi Faluház,
Könyvtár és Tájház.

A tartalomból
Tudnivalók az õszi önkormányzati választásról ...................................... 3. oldal
Interjú dr. Piri József polgármesterrel .................................................. 5. oldal
Hirdetések .......................................................................................... 7. oldal
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Az üzleten kívüli (házaló)
kereskedelemrõl
Az üzleten kívüli (házaló) kereskedés, a kereskedõ vagy nevében,
illetve javára eljáró személy által,
a termék forgalmazása céljából, a
vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén
való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmazásával folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó, a lakásán, 19 és
9 óra között nem kereshetõ fel,
kivéve, ha ehhez elõzetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán,
munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkeresõ személy köteles személyazonosságát, és ha
nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.
Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján:
– kábítószer és pszichotróp anyag,
illetve annak minõsülõ termék;
– gyógyszer, gyógyszernek nem
minõsülõ gyógyhatású anyag vagy
készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minõsülõ anyag
és készítmény, növényvédõ szer,
növényvédelmi célú és termelésnövelõ anyag, valamint állatgyógyászati termék;
– élelmiszer (ideértve a gombát
is), a zöldség és a gyümölcs kivételével;
– élõ állat, növényi szaporítóanyag;
– fokozottan tûz- és robbanásveszélyes, illetve tûz- és robbanásveszélyes tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
– veszélyes hulladék, veszélyes
komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag;

ELVESZETT
egy zöld gyermeküléssel felszerelt kék
Hauser kerékpár
a faluház elõl.
Megtalálójának jutalmat
ajánlunk fel.
NÉMETH LÁSZLÓ
+36 20/477-4917

– drágakõ, nemesfém, nemesfémbõl készült ékszer, díszmûáru
és egyéb tárgy;
– jövedéki termék, valamint
– olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály elõzetes engedélyhez köti.
A vásárlót nem köti az ajánlata,
ha a kereskedõ az ajánlatot nyomban el nem fogadta.
A vásárló indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, termék értékesítésére irányuló szerzõdés
esetében, a termék kézhezvételének napjától számított nyolc
munkanap elteltéig. Írásban történõ elállás esetén, azt, határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vevõ a nyilatkozatát a határidõ lejárta elõtt elküldi. Ez esetben a vevõ nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerû
használat következménye, és nem
köteles a termék használatáért
használati díjat fizetni. Az átvett
termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. A kereskedõ nem köteles az
átvett vételár után kamatot fizetni.
Nem gyakorolhatja az elállás jogát a vevõ, ha a terméket nem
tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben
vissza tudja azt szolgáltatni úgy,
hogy a megmaradt rész értéke és
használhatósága nem csökkent, a
vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.
A vevõ az elõzõekben ismertetett jogairól érvényesen nem
mondhat le.
Dr. Nagy Judit Pálma
aljegyzõ

TOJÁS
Legelõn tartott
tyúkoktól friss
tanyasi NAGY tojás
kapható.
Ár: 25 Ft/db
Kastélykert u. 169.

2010 augusztus Hírmondó

Algyõi rendõrök a Borbála
Strandfoci Kupán

Az I. Borbála Strandfoci Kupán,
július 17-én, az algyõi Borbála Fürdõ területén, 2 csoportban kezdõdtek a 2-szer 12 perces mecscsek.
Eredmények: az A csoportban
– 1. a Borbála Fürdõ csapata, 2.
a Takk-Pakk csapata, 3. a Jóska
gyerek csapata; a B-csoportban –
1. a Rendõrök csapata, 2. az ASK

II. csapata, 3. az ASK I. csapata.
A helyosztók eredménye, végeredménye: 1. helyezett a Rendõrök
csapata (képünkön); 2. helyezett a
Borbála Fürdõ csapata; 3. helyezett Takk és Pakk csapata.
Támogatók voltak: Algyõ Sportjáért Közalapítvány, Algyõi Sportkör, Gyevitur Kft. , Borbála Fürdõ.
Magosi Krisztina

Országos eredmények az algyõi kajakosoktól
Nagy sikerrel rendezték meg július 17-én és 18-án Sukorón a
masters országos kajak-kenu bajnokságot, amelyen részvevõi csúcs
született – idén több mint ezer hajó adta le nevezését.
Az algyõi versenyzõk, Demeter
Irén és Kopasz Péter (képünkön)eredményei: 500m-en 2 arany, 1 ezüst,
1 bronz érem, 200 m-en 1 arany,
2 ezüst, 2 bronz..
A július 10-11-én Szolnokon
megrendezett Vidék Bajnokságon
az algyõi Kopasz Bálint kajak egyesben 4000 m-en II. helyezést ért el!

FÛNYÍRÁST,
KERTRENDEZÉST,
LOMTALANÍTÁST,
ELHANYAGOLT
TERÜLETEK, ÉPÜLETEK
TAKARÍTÁSÁT,
TISZTÁNTARTÁSÁT
VÁLLALOM.
TELEFON:
06-20/557-1933

Európai háttérrel rendelkezõ cég
MUNKATÁRSAKAT KERES SZEGEDI
IRODA KIALAKÍTÁSÁHOZ.,
PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÁSI TERÜLETRE.
Követelmény érettségi.
Versenyképes jövedelem, karrier
lehetõség.
Fényképes önéletrajzzal jelentkezz!
T.G.R.szeged@gmail.com
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselõk
25 témát vitattak meg júliusi ülésükön az algyõi önkormányzati
képviselõk. A munkát dr. Piri József polgármester irányította.
Az Algyõi Általános Iskola múlt
tanévi munkájáról 258 oldalas beszámolót készített Iván Zsuzsanna
igazgató. A testület módosította
az iskola és a Szivárvány Óvoda
nevelési programját is. Az ovi elõzõ évi teljesítményét is nagyító alá
tették a képviselõk. Hasonlóképen az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) munkáját.
Az önkormányzati testület döntött: a húsz éves fogászati berendezések cseréjéhez hozzájárul. A
Gyeviép Kht. szolgáltatóháza berendezésével, a 3 középület (községháza, ESZI-központ, óvoda)

akadálymentesítésével is foglalkozott. Terítékre került a termálvizes távfûtési rendszer fejlesztése,
vagyis a Borbála Fürdõbõl való elvezetése, amit a 16 tantermes iskola ellátása is indokol.
Az áradásokat kísérõ szúnyoginvázió mérséklésre, a szúnyoggyérítésre Szegeddel és további 25 településsel együtt nyújtott be pályázatot Algyõ a vis maior keretre.
Az önkormányzati választásokra készülõdve a helyi választási bizottság tagjairól, alapítványok támogatási kérelmérõl döntött a
képviselõ-testület. Végül az Algyõi
Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatról határozva
további öt évre Iván Zsuzsannát
bízta meg a feladattal.

1 millió forint támogatás Algyõtõl
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Európai Mobilitás Hét: szeptember 16–22.
Úgy határoztak az algyõi önkormányzati képviselõk, a település csatlakozik az Európai Mobilitás Hét (EMH)
programjához. Az EMH a fenntartható városi és települési közlekedés
jelszavát tûzi zászlajára, az úgynevezett autómentes napokat uniós támogatással szeptember 16–22. között rendezik meg Európa-szerte. A
kampány célja az önkormányzatok
ösztönzése a fenntartható közlekedést
szolgáló intézkedések bevezetésére,
valamint arra, hogy a helyi lakosok,

civil szervezetek, vállalkozók figyelmét felhívják a környezettudatos viselkedésre, illetve a gépkocsin kívüli egyéb közlekedési eszközök használatára. www.mobilityweek.eu és a
www.nfm.gov.hu/emh honlapon részletes információ olvasható a nemzetközi kezdeményezésrõl, melyhez
idén Algyõ is csatlakozni kíván. A
helyi programot a faluház koordinálja. Az idei nemzetközi program
mottója: Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben!

Helyben intézik a helyi iparûzési adót
A helyi iparûzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével
az önkormányzati adóhatósághoz
kerültek – az Országgyûlés által a
június 21-i ülésnapon elfogadott
2010. évi LVII. törvény rendelke-

zései szerint. Így az állandó és az
ideiglenes iparûzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget június 29-tõl már
az önkormányzati adóhatóság(ok)hoz kell teljesíteni.

Az árvíz sújtotta Nagykinizs településnek
Algyõ Nagyközség Önkormányzata és a település lakossága kiemelt
és fontos feladatának érzi az árvízkárosult települések anyagi és erkölcsi támogatását.
Algyõ több alkalommal is elszenvedte a Tisza pusztító erejét, az 1879es nagyárvíz következtében a nagyközség lakosságát át kellett telepíteni,
így megalapítva Sándorfalvát. A visszaköltözõ „gyeviek”, mint a honfoglalás
kora óta létezõ halásztelepülés lakóinak leszármazottai megtanulták félni
és tisztelni a „Szõke Tiszát”. Az algyõi
tájházban õsi halászati néprajzi gyûjteményt állítottak ki, a könyvtár falán
elhelyezett árvízi emléktáblát pedig
minden évben megkoszorúzzák.
Idén júniusi ülésén Algyõ Nagyközség
Önkormányzat Képviselõ-testülete a
150/2010. (VI. 30.) Kt. határozat 1/c. pontjábanfogalmaztameg,hogyazárvízihelyzetre tekintettel szükségesnek tartja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nagykinizs
település támogatását saját költségvetésébõl 1 millió forinttal.
A dr. Piri József algyõi és Jónás Béla nagykinizsi polgármester által
megfogalmazott megállapodás értelmében a természeti katasztrófa
sújtotta Nagykinizs települése az árvízi védekezés finanszírozására költheti el a megállapított támogatási
összeget.

Jónás Béla polgármester úr tájékoztatása szerint a fertõtlenítés és takarítási munkát már elkezdõdtek, jelenleg 3 család nem tud visszaköltözni otthonába. A Hernád és a belvíz
együttes áradása és megjelenés miatt házak, utak, közmûvek, hidak rongálódtak meg a fõleg idõsek lakta
377 fõs borsodi településen. Jelenleg
tartós élelmiszerre, háztartási eszközökre, konyhakerti – a kiskertekbe
ültethetõ növényekre, bútorokra van
szüksége a nagykinizsi embereknek.
Összehasonlításképpen: míg a 2004es árvíz 415 centiméterrel tetõzött, a
2010-es nagyárvíz májusban 478 centiméteren, júniusban 503 centiméteren tetõzött, 70 ezer homokzsák lerakását igényelte és ideiglenes körgát építését eredményezte.
Az 1 millió forint megítélt támogatáson túl továbbra is folytatódik az
algyõi árvízi gyûjtés, melyben a település lakói, vállalkozói, a civil és a
magánszektor segítheti az árvízkárosult településeket. A számla elnevezése: „Algyõ az árvízkárosultakért”,
devizaneme és száma: HUF,
12067008-00190442-03600007. A
nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
HU 1512 0670 0800 1904 4203 6000
07. E számlára adakozhatnak az algyõiek – segítve az árvízkárosultaknak.

Fogadóórák a községházán
Elmaradnak augusztusban az Algyõ
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.)
szokásos fogadóórák a szabadságo-

lások miatt. Megértésüket köszönjük! INFO: a polgármesteri hivatalban, telefonszám: 62/517-517, e-mail:
ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu

Tudnivalók az õszi önkormányzati választásról
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választását 2010.
október 3-ra (vasárnap) tûzte ki. A
szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Névjegyzékbe történt felvételükrõl a választópolgárok augusztus 19-ig kapnak értesítést. A névjegyzék augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.
Ajánlási jogával a választópol-

gár szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet.
A választópolgár személyesen,
lakóhelyén szavazhat. Aki június
16-ig tartózkodási helyet létesített,
igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben
szeptember 28-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján október
1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Választási Iroda

Haszonbérlet: elengedve
Tájékoztatjuk az önkormányzati
tulajdonú termõföldek haszonbérlõit, hogy Algyõ Nagyközség Önkormányzata a jégkárok kompenzálásaként, az önkormányzati tu-

lajdonú termõföldek haszonbérleti díját a 2010. évben elengedi,
a már megfizetett bérleti díjat viszszafizeti.
Dr. Nagy Judit Pálma aljegyzõ

ESZI 7 fejezetben
Az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
7 féle ellátást nyújt – derült ki az önkormányzati képviselõk elé került
beszámolóból. Alapellátás az étkezés,
amelyet a Gyevitur Kft. konyhájáról
szállítanak 80-90 ellátott algyõinek. A
nappali ellátást nyújtó idõsek klubjában
– hétköznaponként 6-18 óra között –
15-30 algyõit támogat a 2 gondozónõ
– szociálisan és mentálisan, programok
szervezésével is. Házi segítségnyújtásban 5 házigondozó részesít 27 idõs algyõit – a hivatalos ügyek intézésétõl
kezdve, az egészségügyi alapellátáshoz
való hozzájáruláson át egészen a gyógy-

szerek beszerzéséig. A családsegítõ szolgálat szolgáltatásait 192 személy (65
férfi és 127 nõ) 647 esetben vette igénybe, rendszeres gondozásban 14 család
és adósságkezelésben 13 részesült, jogi tanácsot 26 algyõi kapott. A gyermekjóléti szolgálattal foglalkozó egyetlen
szakembert leggyakrabban szociális,
családtámogatási, illetve TB-vel kapcsolatos kérdésekkel keresik; kicsik és
nagyok örülnek a kézmûves és egyéb
programoknak. A Bóbita bölcsõdében
26 kicsivel 6 gondozónõ foglalkozik. A
védõnõi szolgálat 2 szakembere 32 csecsemõt és 62 állapotos nõt gondozott.
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Oktatás

Bóbita-szünet
Az algyõi Bóbita bölcsõde augusztus 2–22. között ZÁRVA TART.
Nyitás: augusztus 23-án (hétfõn)
reggel 6.00 órakor.

Ovis hírcsokor
Szeptember 1-jén (szerdán) 7 óra
30 perckor várjuk az új elsõ osztályosokat szüleikkel együtt az óvoda aulájában, ahonnan az óvó nénikkel közösen sétálnak át az iskolai évnyitó ünnepségre.
*
Szeptemberben az óvó nénik csoport szülõi értekezleteket tartanak. Az óvodai hirdetõ táblán az
értekezletek idõpontjait megtekinthetik.
*
Óvodai térítési díjak befizetése: szeptember hónapra augusztus 24., 25.
(kedd, szerda) 8 és 16 óra között.

Iskolai hírcsokor
Nyári ügyelet az iskolában: augusztus 23-tól minden nap munkaidõben
*
Javító vizsga idõpontja: augusztus 25., 8 óra, Fehér iskola.
*
Tanévnyitó ünnepség: szeptember 1. (szerda) 8 óra, Fehér iskola (Kastélykert u. 59.).
*
Az ebédbefizetésrõl és a tankönyvárusításról részletes tájékoztatást a Fehér iskolánál található faliújságon
olvashatnak, illetve az iskola honlapján a www.algyoiskola.hu oldalon.

A 2010/2011-es
tanév rendje
A 2010/2011-es tanév elsõ tanítási napja: 2010. szeptember 1.
(szerda), az utolsó tanítási napja:2011. június 15. (szerda). Az
elsõ félév zárása: 2011. január 14.
Õszi szünet: 2010. november
2–5. (a szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29., a szünet utáni elsõ tanítási nap november 8.)
Téli szünet: 2010. december
23–2011. január 3. (a szünet elõtti utolsó tanítási nap december
22., a szünet utáni elsõ tanítási
nap 2011. január 4.)
Tavaszi szünet: 2011. április
21–26. (a szünet elõtti utolsó tanítási nap április 20., a szünet utáni elsõ tanítási nap április 27.)
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Egy sikeres pályázat zárása
A végéhez közeledik a TÁMOP-3.1.408/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyõn elnevezésû pályázati projekt, melynek megvalósításában óvodánk is részt vett.
Mi is történt a bõ egy év alatt? Itt
az ideje a számvetésnek.
2009. május közepétõl indult a pályázati munka, melyben 2 óvodapedagógus: Bakosné Szõllõsi Ágnes és
Sárkány Éva vett részt. Június 23-án
Projektindító nap keretében ismertettük az óvoda kollektívájával a pályázatot, az abban vállalt feladatokat, kötelezettségeket, valamint, hogy
milyen pozitív hatása lesz intézményünkre nézve. Ezután a két kolléganõ megismerkedett a Kompetencia alapú óvodai programcsomag elméleti alapvetéseivel és a tématervjavaslatokkal.
Szeptemberben megkezdõdött a
gyakorlati munka: a Maci (nagycsoportban) és a Napraforgó (kis-középsõ csoportban) kipróbáltuk a
programcsomag témáit, amelyek a
négy õselem (levegõ, tûz, víz, föld)
témaköre köré épülnek. A kezdeti nehézségek után kolléganõink egyre
jobban ráéreztek a kompetencia alapú nevelés lényegére, egyre bátrabban alkalmazták a mindennapi tevékenységekbe ágyazva. Többször tartottunk projektmegbeszéléseket, ahol
jelen voltak a HEFOP 3.1.3 pályázatban résztvevõ, a programcsomagot kipróbált és, azóta is folyamatosan alkalmazó kolléganõk is. Megvitattuk a felmerülõ problémákat, és
megoldást kerestünk rájuk
Novemberben megérkezett a mentor-szaktanácsadónk, Vozárné Csontos
Mária, kinek útmutatásai alapján
pontosítottuk az adminisztrációnkat,
amelyet azóta is pontosan vezetünk.
Szempontokat kaptunk, hogyan értékeljük a megvalósított tevékenységeket, miként rögzítsük, adminisztráljuk a megvalósult eseményeket,
feladatokat. A témák megvalósítását
kolléganõink negyedévente az adott

õselem témafeldolgozásának befejezésekor értékelték. Munkájukat, a
csoportban megvalósult foglalkozásokat, tevékenységeket folyamatosan fényképekkel is dokumentálták,
melybõl az év végére egy vaskos fotóalbum állt össze a két csoportban.
A pályázat keretein belül továbbképzésekre is volt lehetõség: Bakosné
Szõllõsi Ágnes és Sárkány Éva három,
30 órás képzésen bõvíthette ismereteit; Kovácsné Budai Éva 60 órás és
Ozsváth Lászlóné óvodavezetõ 30 órás
képzésben vehetett részt. Intézményünk számára szintén nagy elõnyt jelentett, hogy a pályázat eszközvásárlásra is lehetõséget biztosított,
600 000 Ft állt rendelkezésünkre.
A pályázatban vállalt feladatunk
volt Szakmai bemutatók, Nyílt napok szervezése. Ezen alkalmakkor a
szülõk és az érdeklõdõ szakmabeliek nyerhettek betekintést óvodánk
életébe és az itt folyó pályázati munkába. Az elmúlt évben 26 alkalommal biztosítottunk lehetõséget az érdeklõdõknek a kompetencia alapú
óvodai programcsomaggal történõ
ismerkedésre. Továbbá belsõ bemutatók, képzések során egymásnak is
átadtuk a megszerzett ismereteket,
tapasztalatokat. A pályázati projekt
megvalósítása során 4 innovációs fejlesztõ program készült, melyek a következõk: Agytorna az óvodában
(Óvodai fejlesztõ program); Az interaktív tábla alkalmazási lehetõségei
az óvodában; Az óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása a helyi sajátosságoknak megfelelõen; Differenciált fejlesztés – a Hátrányos
helyzetû tanulók számára a tanulási
folyamat bemutatása, részképességek fejlesztése az interaktív tábla alkalmazásával.
Az elkészült innovációk megtekinthetõk óvodánk honlapján.
Tavasszal 5 team alakult. Ezek feladata volt az 5 meghatározott témában olyan „Jó gyakorlatok” kidolgozása, amelyek óvodánkban évek óta

Településcsinosítók
A „Virágos Algyõért Cím” adományozására évente egy alkalommal az
alábbi hat kategóriában kerül sor, ad
hoc bizottság szakembereinek közremûködésével. A „Tiszta udvar, rendes ház” kategóriában minden év augusztus 31-ig lehet nevezni, a „Közönség-díj”-as kategóriára a faluházban, minden évben kiállított fotók
alapján, augusztus 31-ig lehet szavazni. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra Algyõ Napján kerül sor az ünnepi testületi ülésen.

A „Virágos Algyõért Cím” kategóriái:
– A legszebb virágos elõkert;
– A legvirágosabb ablak, erkély;
– Tiszta udvar, rendes ház;
– Közönség-díj.
A „településcsinosítók” Virágos
Algyõért Címével és kategóriáival
elõzetesen a GYEVIÉP NKFT. foglalkozik, telefonszám: 62/267-567,
e-mail: gyeviep@algyoktv.net, postai
cím: 6750, Algyõ, Kastélykert u. 16.
Dr. Varga Ildikó , jegyzõ

mûködnek, jól beváltak. Ezek a következõk: Az egészség gyöngyszemei
– szemléletformáló komplex program a személyiség fejlesztésére; „Nálunk a Rész az egész”; Biztonságos
közlekedés, Érik a szõlõ: Néphagyomány a szüret jegyében; Csobbanás
- Az óvodánkban történõ kompetencia alapú nevelés bemutatatása a VÍZ
témakörön keresztül. Az 5 elkészült
Jó gyakorlatból jelenleg 4 megtekinthetõ az educatio.hu honlapon.
Szintén csoportok alakultak annak érdekében, hogy a helyi óvodai
nevelési programunkat is átdolgozzuk és illeszkedjen a pályázatban vállalt feltételekhez, a Kompetencia alapú óvodai programcsomag elméleti alapvetéseihez, valamint az új országos alapprogramhoz is.
E nagy horderejû munka koordinálását és az elkészült anyagok feldolgozását, rendezését, szerkesztését óvodavezetõnk vállalta fel.
A nyilvánossággal kapcsolatos feladatainknak is eleget tettünk, hiszen
ezen újság hasábjain folyamatosan jelentek meg cikkeink, amelyben egyegy hónap jelentõsebb pályázati eseményeit írtuk meg. Óvodánk honlapján egy külön oldalon szintén tájékoztatást kaphatnak az érdeklõdõk az intézményben folyó pályázati munkáról, képekkel is illusztrálva.
Összegezve elmondhatjuk, hogy
egy hosszú és nagyon mozgalmas,
tartalmas munkával kitöltött projekt
zárásához érkeztünk. Leraktuk a következõ pályázat alapjait, melynek
során óvodánk referencia intézménynyé válhat. E hasábokon szeretném
megköszönni az óvoda kollektívájának az egész éves aktív munkáját,
amellyel segítették a pályázat sikeres
megvalósulását!
Görög Annamária
szakmai vezetõ

DR. FEKETE MÁRTA
fõorvos magánrendelése Szegeden

ULTRAHANG VIZSGÁLATOK
Has, alhas, pajzsmirigy, erek, lágyrészek.
AKUPUNKTÚRA
Stressz kezelés, izületi és egyéb fájdalom,
lelki problémák, dohányzás, fogyás.
ENERGIAGYÓGYÁSZAT
Akut és krónikus betegségek, allergia,
fáradság, lelki okok.
Az önszabályozó képesség helyreállítása,
immunerõsítés.
Tel.: +36 70-512-9290
Bõvebb információ: www.medeu.hu
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Önkormányzati tükör
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Algyõ imázsának része a települési, kistérségi együttmûködés
Folytatjuk a beszélgetést Algyõ
polgármesterével, dr. Piri Józseffel
–„A stratégia kész, az irány szép. Egy
más alkalommal külön lehetne részletezni a taktikai elemeket, ecsetelni a
megvalósítás részleteit” – zártuk lapunk
áprilisi számában dr. Piri Józseffel,
Algyõ kitüntetett polgármesterével a beszélgetést. Akkor a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) elismerés elnyerése is idõszerûvé tette a mérlegkészítést. Most, a beszélgetés
folytatásának aktualitása, hogy a falu

dr. Piri József polgármester
középületei – például a községháza, a
tájház, a könyvtár, illetve a faluház –
sorra megújulnak, a Fõ téren új szökõkút csobog... Avatóünnepségek sora elé
nézünk?
– Avatóünnep nélkül is lehet gyarapodni.
– A kisebb-nagyobb újdonságok valójában a települési stratégia taktikai
eleme?A nagy közös célok megvalósításának részletei?
– Valóban. Miközben az „egyfõutcás”, régi településközpont
megújul, az új Fõ tér körüli változás is szembetûnõ. A település új
centrumának kialakítása az egyik
legfontosabb részlete az Algyõ jövõjét meghatározó önkormányzati változássorozatnak. Fontos ugyanis, hogy legyen egy magja, központi része a településnek, ahol az intézményeit – a könnyebb elérhetõség miatt is – fölsorakoztathatja. A
Búvár utca, a Fõ tér környékének
építése – a sportközponttal, fürdõvel, az új iskolával, majd az iskola
elõtti új rendezvény térrel, a korábban oda települt egészségházzal,
faluházzal és olyan szolgáltatókkal,
mint például a takarékszövetkezet,
a posta – révén létrejött egy olyan
településközpont, amely immár a
városias élhetõséget biztosítja a
nagyközségben. A Fõ tér is gyara-

podott: új szökõkutat, szép kandeláberekkel új világítást kapott. A
Búvár utcát pedig kiszélesítettük,
szegélyekkel és új térburkolatú parkolókkal bõvítettük az intézmények
és a szolgáltatók, kereskedelmi egységek felé. Az itteni régebbi intézmény, az Algyõ „társadalmasodásában” kulcsszerepet játszó faluház renoválását sem halogathattuk.
A Szent Anna napi búcsúig elkészült a homlokzata, oszlopos elõtere fölújítása, most folytatódik a belsõ kõmûvesmunka, a villanyszerelés. Ezzel azért vártunk eddig, mert
folyamatosan pályáztunk és reménykedtünk: az eredeti elképzelésnek
megfelelõen bõvíthetjük a faluházat. Mivel ez eddig nem sikerült,
legalább a szépészeti beavatkozásokat elvégezzük. Ugyanakkor a faluház bõvítésérõl nem tettünk le, folyamatosan figyeljük az új pályázati lehetõségeket. A régi fõutca, a
Kastélykert utca középületei is új
köntöst kapnak: a községháza hagyományos megjelenése mellett a
tájház is a régmúltat segít fölidézni. Átellenben, a volt kisvendéglõbõl lett üzletházból pedig a Gyeviép
Kht. központját hozzuk létre, így
egy helyen intézhetik az algyõiek a
kábeltévés és egyéb közszolgáltatókkal (például áram, gáz, víz) kapcsolatos ügyeiket. Az épület udvarában elférnek a település üzemeltetését szolgáló gépek. Mindehhez
az akadálymentesítési program is
kapcsolódik: rámpa teszi könnyebbé az idõsek otthona, az óvoda, és
a községháza megközelítését. Középületeink felújításával, átalakításával szeptemberig elkészülünk.
– Az építkezések érintenek olyan algyõi programokat is, melyek új fejlesztéseket tesznek szükségessé?
– Igen. Például az új iskolaépület
elfoglalja a lóversenypálya egy részét,
ezért idén elõször az algyõi lovas napokat a szabadidõközpontunkban
rendezzük. Ez a harmadik helyszín,
ahol a díjugratók és a fogathajtók
versenyezhetnek. Ugyanakkor minden változás újabb fejlesztési lehetõség kiindulópontja: a fürdõ – a futball pálya – a 47-es fõút közötti, korábban megvásárolt, immár önkormányzati területen, az erdõ egy részének felhasználásával bõvíthetõ a
Borbála Fürdõ. Itt nyerhet végleges
elhelyezést a lóverseny pálya is…
– …De errõl dönteni már a következõ önkormányzati képviselõ-testület feladata. Visszatérve az iskolaépítésre: prioritásának hangsúlyozása mellett miként maradt erõ és pénz a fentebb vázolt kisebb-nagyobb fejlesztésekre?

– Nagy hiba lenne, ha egy stratégiai nagyságrendû beruházás miatt nem figyelne az önkormányzat
a többi, az itteni életminõség javítását, a település használhatóságát,
élhetõségét javító fejlesztésekre,
korrigálásokra! Úgy gondolom,
Algyõ most már mindig abban a
helyzetben lesz, hogy – a pályázati
lehetõségek kihasználásával – tovább építse, taktikai elképzelésekkel segítse a stratégiai célok megvalósítását.
– A település érdekében végrehajtott
anyagiasult célok megvalósítását felsorolta az áprilisi interjúban. A 47-es és
a Téglás utca keresztezõdésének biztonságát növelõ körforgalomtól kezdve a
Borbála Fürdõ építéséig tartó fejlõdés
sok-sok pontja jelképezi a lakossági és
önkormányzati elképzelések összhangját. Ezeket az elkészült fejlesztéseket immár Algyõ adottságainak tekinthetjük.
De mindez hogyan segíti a hosszú távú
tervek teljesülését?
– Kiemelt programunk az új iskola építése. Ennek racionális oka,
hogy szétszórt épületekben nem lehet hatékonyan intézményt mûködtetni: a többletköltségek mellett az oktatási program következetes végrehajtása is gondot jelent.
Ám az új iskola – miközben régi
gondokat old meg – új oktatási feladatokat is teremt. A pedagógiai
program megújítását az újabb öt
évre megválasztott iskolaigazgató,
Iván Zsuzsanna is szükségesnek látja. A hagyományos közoktatási feladatokon túl minõségi programmal áll a pedagógusok és gyerekek
elé. Ilyen például az életpályára nevelés. Vagyis a gyermek már itt, az
új algyõi iskolában kap olyan alapokat, melyek hozzásegítik saját
életpályája megfogalmazásához.
Ehhez együtt kell mûködni a szegedi és vásárhelyi középiskolákkal.
Változás, hogy egyes tantárgyak –
például az idegen nyelvek – oktatását magasabb szintre kell emelni
és eredményesebbé tenni Algyõn.
A harmadik iskolai irányváltás a
szakképzés: Algyõ mint iparosodott
település alkalmas térségi központja lehet a szakoktatásnak az itteni
ipari park vállalkozásai bevonásával, a most még iskolának használt
épületek valamelyikének tanmûhellyé alakításával.
– Algyõ önállóvá válásakor nem létezett helyi turisztika. Mára látványosságok sora várja a vendégeket. De a Tisza, az olajmezõ, a 47-es út által „bezárt” faluban is kitörés pont lehet az
idegenforgalmi fejlesztés?
– Adottságaink alapja a Tisza, de

ehhez az elmúlt húsz évben az önkormányzat hozzátette például a
most is bõvülõ Borbála Fürdõt, vagy
a szabadidõs tevékenységeket, napközis táborokat szolgáló szabadidõközpontot. Az új iskola tornacsarnoka, a reményeink szerint kialakítható mûfüves pálya, a sportközpont, a gördeszka pálya tovább bõvíti a szabadidõs programlehetõségeket. A vendéglátóhelyek is fejlõdtek: új szálláshelyeket hoztunk
létre a szabadidõ központban, a Fazekas utcában a Köntös-féle házat
pedig az önkormányzat azért vásárolta meg, hogy ott vendégházat
alakíthasson ki. Közben a fürdõ
melletti háromszögben egy új, 40
szobás, gyógyászati ellátást is magába foglaló szálloda épülhet. A
vállalkozás a beruházást pályázati támogatással valósulhat meg. Mindez jelentõsen növeli a turisztikai
vonzerõt.
– Két megyei jogú város vonzásában, mégis jól kitapintható sajátosságokkal büszkélkedhet Algyõ. Így például a
falun nem hajt keresztül a 47-es fõút,
mégis frekventált helyzetû a település,
közel az M43-as sztrádához és a Móra-hídhoz, jó belsõ infrastruktúrájú iparterületekkel. Anyagi kondíciói miatt is
sokak által irigyelt település Algyõ. Minderre a késõbbiekben hogyan lehet támaszkodni?
– Az eddigi partneri, kölcsönös
elõnyökön, kiszámíthatóságon
nyugvó kapcsolatait meg kell õriznie a településnek a Mol Zrt-vel és
a Jura Ipari Parkkal. Ezeket az ipartelepeket fejleszteni kell, föltárni
új lehetõségeket. Ugyanakkor az
M43-as elkészülte, a 47-es szélesítése és kerékpárúttal, az Y-bekötõ
utat kiváltó új algyõi körforgalommal bõvítése Algyõ szerepét erõsíti a kistérségben. A különbözõ közigazgatási egységekhez tartozó,
vagy a közeli és távoli településekkel, így például Maroslelével,
Sándorfalvával, a két megyei jogú
várossal együttmûködhetünk – az
oktatás, a turisztika, a jó logisztikai adottságokra épülõ iparfejlesztés területén adhat is ez a nagyközség. Mert az önálló Algyõt nem
az öncélú gyarapodás jellemzi: adni is képes. Például mikor segít a
borsodi árvízkárosultakon, vagy az
új iskolája, turisztikai és ipari adottságai használhatóságát, közös forrásfelhasználással – szomszédjaira,
a különbözõ felfogású kistérségekre – kiterjeszti. A települési, kistérségi együttmûködés Algyõi
imázsának része.
A. H.
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Õsgyeviek Baráti Köre (ÕBK)
Az elõzõ havi számban
megjelent cikk folytatása.

és a júliusi találkozói térítésmentes
ellátása a tagoknak kiürítette az
ÕBK folyószámláját. A jövõben szigorítani kell a bevételi forrásokat.

2009 év
– Az ÕBK vezetõsége intenzíven
foglalkozott a 2010-es vezetõség választással.
– Három bizottság alakult:
* 1. Elõkészítõ Bizottság
* 2. Jelölõ Bizottság
* 3. Szavazatszedõ és Mandátumvizsgáló Bizottság
– A vezetõség körlevélben kérte
fel az ÖBK minden tagját és a vezetõség tagjait is, hogy mérettessék
meg magukat a soron következõ
választáson.
– Karsai László ismertette azoknak a
nevét, akik az új vezetõség munkájában
- 2010-es választás
után - részt kívánnak
venni.
– Az elnök Karsai
László a vezetõség
elõtt ismertette 1998
évtõl kezdõdõen
2009-ig bezáróan a
kitüntetettek névsorát. Az Önkormányzat Képviselõ Testülete minden évben figyelemmel kísérte az ÖBK
által elkészített kitüntetési javaslat
tervet. Az ÕBK kitüntetési javaslatot tett 2009. évre Herke István, és
Czirok Imre személyére.
– A vezetõség 1 fõ ellenszavazása mellett elfogadta, hogy a falunapi és találkozó ellátásáért ne kelljen a tagságnak fizetnie. A tagdíjat
ugyanakkor 1500 Ft/fõ/évre emeltük.
– Az elnök ráirányította a vezetõség figyelmét, hogy a Falunapi

2010 év
– A vezetõség közös döntése alapján meghatározta a közgyûlés összehívását, az újraválasztás idõpontját
* 2010. március 13. (szombat)
* Helye: Faluház (színházterem
* Módja: Titkos szavazás
* Formája: Közgyûlés (tagság teljes létszáma)
– Minden bizottság a vezetõjének irányításával forgatókönyv szerint dolgozott. Ennek
tudható be, hogy a választás érvényes és eredményes volt.
– Ezt az alkalmat ragadom meg, hogy megköszönjem a választásban
minden résztvevõ odaadó munkáját, így Torma Tiborné levezetõ elnöknek, Molnárné Vida
Zsuzsanna Jelölõ Bizottság elnökének, Dr.
Gonda János Szavazatszedõ és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének és a bizottsági tagoknak.
Köszönöm minden Õsgyevi Barátomnak, hogy a 25 év nem múlt
el nyomtalanul, hiszen minden
megmozdulásnak részesei voltak.
Kívánom, hogy továbbra is keressék, kutassák a tisztességes, rendes
embereket, akik baráti társaságra
vágynak, s akik részt kívánnak venni Algyõ fejlõdésének munkájában.
Karsai László.
Algyõ, 2010. június 30.

Algyõi csomagosztás
A Gyermekétkeztetési Alapítványtól Algyõ 240 személy részére
nyert élelmiszeradományt, melyet
július 27-én és 28-án osztottunk ki
a rászorultak részére.
Ezúton köszönjük a Gyevitur
Kft. vezetõjének, Márton Máriának, hogy helyet biztosított a csomagok elkészítéséhez és kiosztásához és az önkormányzatnak,
hogy lehetõvé tették, hogy a 4 tonna élelmiszert Algyõre tudjuk szállítani.

Hála és köszönet azoknak az önkénteseknek, akik segítsége és
munkája nélkül nem, vagy csak
nehezen valósulhatott volna meg
ilyen gyorsan, szervezetten a
segítségnyújtás. Köszönet Vizi
Tibornénak, Németh Sándornénak,
Belovai Józsefnénak, Bíbor Tamásnénak, Bakó Jánosnak, Kántor Sándornak és Bús Lászlónak.
Harcsás Gizella
a Családsegítõ Szolgálat
családgondozója
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Nagyító alatt az iskola
Az algyõi önkormányzati képviselõ-testület elé került, adatokban
gazdag iskolai összefoglalóból kiderül: a lezárult tanévben29 pedagógus foglalkozott a 291 diákkal. A beszámoló részletezi: az algyõi tanulók közül 75 hátrányos,
28 pedig halmozottan hátrányos
helyzetû, további 28 sajátos nevelési igényû. Az iskolában a tanulmányi átlag 3,75, kicsivel rosszabb,
mint egy évvel korábban; kitûnõ
bizonyítvánnyal most 26 (19 alsós
és 7 felsõs) diák büszkélkedhet.
Összesen 36 végzõs tanult tovább:
26 százalékuk gimnáziumban, 54
százalékuk szakközépiskolában,
20 százalék szakiskolában. 15 pályázatával az iskola több mint 53
millió forintot nyert. Összességében megállapítható: nõtt a hátrányos helyzetû és a tanulási nehézségekkel küszködõ diákok száma,
csökkent a tantárgyi dicséreteké,
alacsonyabbak a tantárgyi átlagok,
nõtt a hiányzások és bukások száma. Elemzést igényel, hogy egy-

egy tanulóra miért juthat közel 66
tanórai hiányzás.
A 2011-ben elkészülõ új iskola
programjának kialakítását szolgálja, hogy a szülõktõl kérdõív segítségével tudakolták: mit várnak
és mit igényelnek. A környezeti
nevelés fenntartása mellett a megkérdezettek 99 százaléka voksolt,
az emelt szintû testnevelést 85 százalék tartja fontosnak. További
emelt szintû oktatást igényelnek a
szülõk: 79 százalékuk angolt, 51
százalék informatikát, 40 százalék
matematikát taníttatna nagyobb
óraszámban és hatékonyabban a
gyerekével. A szakkörök népszerûségi listája is hasonló az elsõ két
helyen, de itt bronzérmes a természetbarát foglalkozás. A mûvészeti oktatás iránti igény alapján a
szülõk 44%-a tánc foglalkozást, 37
képzõmûvészetit, 30 zeneit favorizál. A délutáni edzések közül az
úszás a legnépszerûbb sportág, de
dobogós még a foci, a kézilabda
és az atlétika is.

Bemutatkozhatnak a jelöltek a Hírmondóban
Az Algyõi Hírmondó szeptemberi számában bemutatkozási lehetõséget kíván nyújtani a települési önkormányzati választásokon
induló képviselõ- és polgármester jelölteknek. Elõbbiek számára

negyed, utóbbiak részére fél hasábnyi helyet tudunk biztosítani.
A bemutatkozó anyagokat az
algyoihirmondo@ gmail.com címre várjuk 2010. augusztus 25-ig!

Strandok éjszakája: 2010. augusztus 13. péntek
A Magyar Fürdõszövetség tagjai
nagyszabású rendezvénysorozatot
indítanak el 2010-ben és 2011ben. Valamennyi rendezvényhez
csatlakozik a Borbála fürdõ is.
Elsõ alkalommal 2010. augusztus 13.-án pénteken éjszakai nyitva tartással kedveskedünk vendégeinknek. Az idõpontválasztást az
indokolta, hogy ezen a napon látható az egyik legpompázatosabb
égi jelenség, a Perseida meteorraj.
A hulló csillagok látványa önmagában is rendkívüli, kiváltképp, ha
mindezt péntek 13.-án láthatjuk.
Akkor aztán igazán mellénk szegül a szerencse, talán egy életre is.
Ezen az éjszakán a fürdõ kedvezményes belépõjegyei mellett
változatos programokkal, egy kis
éji zenével is kedveskedünk a minket meglátogató vendégeinknek.
A szerencse és a kívánságok teljesülését célozza közös, országos
kiterjedésû játékunk is, mely a
strandok éjszakáján indul, és több

mint egy hónapig tart. A játék lényege: egy regisztrációs lapon 5
db különbözõ fürdõ pecsétlenyomatát kell összegyûjteni 6 héten
át. A játék végén értékes nyereményeket, fürdõbelépõket, strandfelszerelési cikkeket sorsolunk ki.
A nyertesek nevét e helyen is
közzétesszük.
A másik megmozdulásunk 2010.
október 9.-én lesz, ekkor a Magyar Fürdõkultúra Napját tartjuk
meg. A magyarországi fürdõk közül mutatunk be néhányat, és természetesen az algyõi Borbála fürdõ is bemutatkozik az ország több
fürdõjében, fõleg a Dunántúlon.
Mindkét eseményt támogatja a
Magyar Turizmus Zrt., s reményeink szerint Ön, kedves olvasó családjával, barátaival, ismerõseivel.
Mert úgy-e tudjuk: A tisztaság
fél egészség! Hát ezen aztán igazán ne múljon!
Váljék kedves egészségünkre!
Viszontlátásra a Fürdõben!
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a VARGAKORREKT

Autósiskola
Algyõ, Bar tók B. u. 39.
Tel.: 0670 / 330-46-19
www.vargakorrekt.hu

AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõbelsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Érdeklõdés esetén házhoz megyünk
és árajánlatát személyre szabottan,
díjtalanul elkészítjük!
Érdeklõdni:
Bemutatóterem:
Pongrácz Tamás
Szeged, Kálvária sgt. 9–11
Algyõ, Korsó utca 34. (régi autójavító az udvarban)
+36 70 615-4359
+36 30 533-8355
alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!

FÖLDMÉRÉS!
megosztások,
telekhatár kitûzések,
épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a

Gép jár mû ve ze tõi tan fo lyam in dul Algyõn.

TANFOLYAM IDÕPONTJA: 2010. SZEPTEMBER 10., 17 ÓRA
Hely szín: Al gyõi Fa lu ház kis ter me
KA TE GÓ RI ÁK: mo tor se géd mo tor sze mély gép ko csi te her te her + ne héz pót ko csi

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor
személyautó motorkerékpár
gumiszerelése, javítása, centrírozás
Teljeskörû felújítás. Autókozmetika kárpittisztítás
Új és használt gumik forgalmazása.
Akkumulátorok értékesítése.
Pontos, megbízható munkavégzés!
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.: +36 20/455-83-00

NYUGDÍJAS FÉRFI

KÕMÛVES VÁLLALJA

munkaerõt keresek

régi házak teljes felújítását,

kerti munkára,

csempézését, térburkolását,
új házak építését.

állandó jelleggel.

Udvari kemenceépítést,

Jelentkezni:

külsõ homlokzati szigetelést.

+36 20/591-88-48

06-20/574-55-98

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.

„REKVIEM”

Telefonszám:

(egyeztetett idõpontban!)
telefon: +36-30-218-8953
fax 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
email: infogeo@vnet.hu
levélcím:
INFOGEO Földmérõ Iroda
6724 Szeged, Pál u. 8/a

Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.
Tel.: 20-32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20-943-3645
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Betekintés a nyugdíjas klub életébe
A nyugdíjasok igen elfoglalt emberek, mert sok mindent csinálnak. Tehetik, – „ hisz úgy sincs
semmi dolguk”.
Az alábbiakban bepillantást szeretnék nyújtani, hogyan is telnek
napjaink..
Az természetes, hogy minden
csütörtökön a klub tagjai találkoznak a faluházban, és az emeleti
klubterem megtelik élettel, vidámsággal. Tervezzük a jövõt, értékeljük az elvégzett munkát. Most is
visszatekintünk, mi minden történt velünk március óta. A húsvéti ünnep tiszteletére a klub asszonyai is kivették részüket a plébánia
nagytakarításából.
Március 31-én a könyvtárban voltunk, ahol a Tollforgatók szervezésében filmvetítéssel emlékeztünk
József Attilára. Mélyen elgondolkodtató este volt.
Áprilisban megcsodáltuk Bereczné
Lázár Nóra és Oláh Ernõ kiállítását
a faluházban. Az önkormányzattól
kaptunk 6 jegyet a szegedi Ifjúsági Házban rendezett Operett Gálára.. Nagy örömmel mentünk és
elégedetten tértünk haza. Szép esténk volt, köszönjük.
A költészet napját tartották 14én a Tollforgatók a könyvtárban.
Az iskolásoktól a nyugdíjasokig sokan mondtak egy-egy verset.
Ménesiné Jusztika vezetésével és rendezésével egy nagyon színvonalas
elõadói estet varázsoltak a meghívott emberek részére. Köszönjük,
hogy mi is ott lehettünk. Áprilisban meghívásunk volt Kiskundorozsmára a „Locsolóbálra”. Külön busszal mentünk 29-en. Az algyõi születésû klubvezetõ, Pannika
meleg szeretettel és jó vacsorával
várt minket. A zene csábító volt,
így még táncra is „perdültünk”.
Április bõvelkedett az
eseményekben,- igazi tavaszi zsongás jellemezte ezt a hónapot - és
mindezeket koronázta meg 22-én
a „Disznóvágás”.
Korán keltünk, már hat órakor
gyülekeztünk a tájházban. Összehordtunk minden eszközt, ami egy
disznóvágáshoz kell - edények, daráló, töltõ. A reggeli pálinka után
mindenki serényen dolgozott, így
idõben – már tíz óra körül – az ínycsiklandozó „reggeli” falatok az asztalhoz csalogatták a résztvevõket.
„Ilyen finomat csak ilyenkor lehet
enni”, összegezte a csapat, de a vacsorára készült orjaleves, a hurka,
a kolbász és a frissen sütött krumplis kõttes elbizonytalanította a reggeli állítást. Ezért módosítottuk a

megállapításunkat a következõképpen: „ilyen finomakat csak disznóvágáskor lehet enni”. A falatozás
közben eszünkbe jutott és elmondott történetek csak fokozták a kulináris élvezeteket. Kellemesen elfáradva, de vidáman telt a nap. Aki
mozogni tudott, az ott volt a klubból. 65 ember érezte, hogy jó ebbe a közösségbe tartozni.
Ebben a hónapban volt még egy
meghívásunk Röszkére. Az ottani
nyugdíjas klub ünnepelte, hogy 35
éves lett. A meghívott klubtagokat
nagy szeretettel és finom ebéddel
várták. Voltunk vagy 200-an. Nógrádi Zoltán országgyûlési képviselõ úr is megtisztelte jelenlétével az
ünneplõ nyugdíjasokat, és köszöntõ szavaival, no meg egy hatalmas
tortával kívánt további sikeres
együtt töltött éveket.
Így telt az április, de a május is
igen mozgalmas volt. Kezdõdött a
ballagásokkal és mindenki tudja,
hogy ez bizony sok munkával is párosul.
Május 8-án az Algyõi Falunapok
rendezvényén vettünk részt. Délelõtt a fõzés volt a fõszereplõ, így
mi is fõztünk „toros pörköltet”, no
meg halat sütöttünk. A fõzõversenyen nem indultunk, de két kiváló szakértõt delegáltunk a zsûribe
az ételek elbírálására: Süli Istvánnét
és Vidács Jánost. Ebéd után a szórakozás következett. Nagyon jó mûsorok voltak, jól éreztük magunkat, gyorsan eltelt a nap. Köszönjük a szervezõknek.
Május 18-án Pécsre utazott csapatunk. A szemerkélõ esõ ellenére 42 bátor ember indult felfedezni Európa Kulturális Fõvárosát.
Borsos Károlyné Ági vezetésével néztük meg a város nevezetességeit: a
megújuló fõteret, a Nemzeti Színházat, a Zsolnai kutat, a dzsámit, a
székesegyházat és a Ferencesek
templomát. Mindezeket megnézve el is telt az idõ. Megebédeltünk
és már jönni is kellett haza.
Mihályteleken volt nyugdíjas találkozó 22-én. A klubból 18-an tudtunk elmenni. Kedves fogadtatásban volt részünk. Sok cserepes virágot hoztunk haza, amit a tombolán nyertünk. Jól éreztük magunkat, hisz szívesen látott vendégek
voltunk.
Május 30-án a gyereknapra „virslis kiflit” sütöttünk a gyerekeknek.
Együtt dolgoztunk az E. SZ. I. aszszonyaival az idõsek otthonában,
de hogy idõben készen legyünk,
az itt elkészített kifliket nemcsak
itt, hanem Vidácsné Ibolyánál és

Búsné Irénkénél is sütöttük. Hat aszszony szorgalmasan tette a dolgát,
így a több száz virslis kifli idõre elkészült, és a szabadidõközpontban
lévõ gyerekek – legnagyobb örömünkre – gyorsan meg is ették.
Így repült el a május, és érkezett a várva várt június.
Elsején korán reggel háromnapos kirándulásra indultunk
Medvesre, ám velünk jött – hívatlan vendégként – az esõ is. Útközben megálltunk Mátraverebélyen
és megnéztük a híres Szentkúti búcsúhelyet. Itt már Papp Tihamér
tiszteletes várta csoportunkat. Elmondta a hely történetét, és azt is,
hogyan vált zarándokhellyé Szentkút. Nagyon szép a templom és a
külsõ szabadtéri oltár is, ahol több
ezer zarándoknak tartanak istentiszteletet. Olyan érzéssel jöttünk el,
hogy ide egyszer még vissza kell
jönni. Utunkat folytatva Salgótarjánt néztük meg. Igaz, csak buszos
városnézés volt, hiszen az idõjárás
nem igazán volt kegyes hozzánk.
Közeledtünk szálláshelyünk felé,
ami a szlovák határhoz nagyon közel helyezkedik el.
Medves egy pici település egy
csodaszép erdõs környezetben. A
hotelban már vártak minket. Kellemes érzés volt elfoglalni a kényelmes szobákat. Ezek után felfedezõ útra indultunk: megtaláltuk
az uszodát, a szaunát, a tekepályát.
Megérkezésünk örömére nem csak
az üvegek kerültek elõ, de az esõ
is elállt, sõt még a nap is ránk-ránk
kacsingatott.
Délutáni szórakozásnak rögtön
a tekézést választottuk, bár nagyon
kevesen voltak, akik tudták is, hogyan kell, ezt a játékot játszani. Ez
azonban nem zavart senkit. Vacsora után beszélgettünk, énekeltünk
a részünkre biztosított konferenciateremben.
Második nap Ipolytarnócra mentünk. Megnéztük az õskövületeket
és a Bükkábrányban talált õsfenyõket. A háromdimenziós filmvetítés
az elképzelt állatok életérõl, mozgásáról igen lenyûgözõ volt.
Visszafelé jövet megnéztük a
Somoskõi várat, sõt meg is másztuk. A magas lépcsõfokokon feljutottunk a kilátóhoz, ahol a panoráma fenséges - még a Magas Tátrát
is láttuk. Jól elfáradva, de tele élménnyel érkeztünk vissza szállásunkra, a Medves Hotelbe. Az elfogyasztott vacsora után még egy kis
közös éneklésre is sort kerítettünk.
Sajnos nagyon gyorsan eltelt ez a
nap is.

A harmadik napon reggelizés
után indultunk hazafelé, de megálltunk Hollókõn és megnéztük ezt
a kis tüneményes települést. Felmentünk a várba, ki gyalog, ki pedig a „falunézõ” kisvonattal. A vár
nagyon szép, teljesen felújították
és még kiállítások is voltak benne.
Az ebédet a faluban fogyasztottuk
el. A tájjellegû finom falatok és a
kávé elfogyasztása után búcsút intettünk Hollókõnek.
Most már különösebb kitérõk
nélkül estére szerencsésen hazaérkeztünk. Ezzel véget ért a kirándulásunk, de elmondhatjuk, hogy maradandó és szép emlékekkel lettünk gazdagabbak.
Algyõn már hagyomány a néptáncosokat vendégül látni, így történt ez júniusban is. Mi is ott voltunk ezen a színes fesztiválon: a
„FOLKLORHÍD”-on. Az algyõi iskolások nyitottak üveges tánccal nagyon ügyesek voltak. A fellépõket nem sorolom külön-külön, mert
minden ország magával ragadó
táncokat mutatott be, s erre jött
még egy „unikum”: a Fülöp szigetekrõl jött táncos, zenész csoport.
Aki ezt nem látta, az igazán sajnálhatja, hiszen olyan különleges produkciót hoztak, amire most is szívesen emlékszünk.
Végre elmúltak a jégesõk, és ami
a vetésbõl megmaradt, azt mentjük télire. A borsót, a babot, egy kis
lekvárt már talán biztonságban tudhatjuk. Mert ezek a dolgok is nagyon fontosak, és a család örömére vannak.
De közben készülõdtünk Martonosra, a nyugdíjas barátainkhoz.
Azt gondoltuk ki, hogy sütünk „apró kiflit” csemegének az ajándékunk mellé. Felkértük Oláh Ernõnét,
hogy tanítson meg minket, hisz õ
ezen kifli készítésének a mestere.
Õ mutatta, hogyan is kell ezeket az
apró, 2 centis kifliket készíteni. Köszönjük a segítséget és a tanítást.
Július 18-án Martonosra mentünk régi barátainkhoz. A határon
nagyon sokat idõztük, s õk már
aggodva vártak. Aztán persze szerencsésen megérkeztünk, és vittük
az ajándékunk mellé az „apró kiflit”, amivel nagy meglepetést okoztunk. Gyorsan eltelt a nap. Ettünk,
ittunk, örültünk egymásnak és a
további jó barátság reményében
búcsúztunk el.
Készültünk az Anna napi búcsúra hisz sok család várja az érkezõ
kedves vendégeit.
Kneip Ferencné
klubvezetõ
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Algyõi tükör

Adófizetés
A helyi iparûzési adóval kapcsolatos adószámlára joghatályosan
a 2010. június 28-i legkésõbbi terhelési dátummal teljesített befizetéseket fogad(hat)ja el. A postai
készpénzátutalási megbízások közül azok számolhatóak el (könyvelhetõek fel) az állami adóhatóságnál befizetésként, amelyeket az
adózó legkésõbb június 28-án postára ad. Az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain, POS terminálon
keresztül szintén a jelzett idõpontig lehet helyi iparûzési adóra és
jogkövetkezményeire fizetni, illetve a fenti idõponttól az állami adóhatóság ügyfélszolgálatai már nem
biztosítanak készpénzátutalási
megbízást a HIPA-kötelezettségek
teljesítéséhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
2010. június 29-én és ezt követõen átutalt, postára adott megbízások alapján beérkezõ befizetéseket az állami adóhatóság haladéktalanul „visszafordítja”, visszautalja az adózó számára. Ugyanez vonatkozik a helyi iparûzési
adónemen fennálló valós túlfizetésekre is.
Ideiglenes és/vagy állandó jellegû iparûzési adót fizetni 2010. június 29-tõl már az önkormányzati adóhatósághoz kell. Az esetleges késõbbi adóhiány, illetve az
önkormányzati adóhatóság által
a késedelmes fizetés miatti késedelmi pótlék felszámításának elkerülése érdekében kérjük, vegyék a leírtakat figyelembe. A fizetési kötelezettségre vonatkozó
adatokat az állami adóhatóság átadja az önkormányzati adóhatóságnak, így, ha adózó 2010. június 29-tõl nem fizeti meg adóját
vagy egyéb iparûzési adóval kapcsolatos kötelezettségét, akkor az
önkormányzati adóhatóság késedelmi pótlékot számít(hat) fel rá,
sõt ellenõrzési eljárás során adóhiányt is megállapít(hat). Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami
adóhatóság az önkormányzati
adóhatóság(ok)nak az adózó azon
adatait is átadja, hogy mely iparûzési adóval kapcsolatos fizetési
kötelezettségének mióta nem tett
eleget.
A hivatkozott törvény szerint az
állami adóhatóság 2010. június
29-tõl már nemcsak befizetést, hanem iparûzési adóval összefüggésben kiutalási és/vagy átvezetési kérelmet sem tud befogadni és teljesíteni. Természetesen amennyiben az adózó adókötelezettségé-

nek teljesítéseként nagyobb összeget fizetett be adószámlájára és
hibás bizonylata nincs, valamint
valamenynyi adókötelezettségét
(bevallási) teljesítette és ezt követõen (valós) túlfizetése áll fenn,
akkor azt az állami adóhatóság az
adózónak törvényi rendelkezés
alapján hivatalból kiutalja.
Ellenõrzési eljárások
Amennyiben adózónál a hatálybalépéskor olyan ellenõrzési eljárás van folyamatban, amely helyi
iparûzési adóra (is) vonatkozik,
akkor az állami adóhatóság ezen
eljárást az iparûzési adó vonatkozásában is még lefolytatja, az adatokat azonban az eljárás befejezését követõen átadja az illetékes
önkormányzati adóhatóságnak,
amely ha szükséges az eljárást továbbfolytatja, pl. a hatósági eljárásban a határozatot meghozza.
Abban az esetben azonban, ha az
állami adóhatóság az adóügyet
2010. június 29-ig lezárta, azaz a
határozatát meghozta, úgy az adóüggyel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokat is az állami adóhatóság
folytatja le.
Fizetési kedvezmények, végrehajtás
2010. június 29-tõl a helyi iparûzési adó kötelezettségre irányuló fizetési kedvezményi (részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés) kérelmet is az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az állami adóhatóság, a korábban hozzá benyújtott olyan fizetési kedvezményi kérelmeket, amelyekben határozathozatalra még
nem került sor, átadja az önkormányzati adóhatóságnak.
2010. június 29-ével, mint határnappal az állami adóhatóság a
helyi iparûzési adótartozásokra
vonatkozó adóvégrehajtási eljárás
megindítására illetve folytatására
sem rendelkezik önálló hatáskörrel. A végrehajtás foganatosítására az állami adóhatóságnak a folyamatban lévõ ingó illetve ingatlan végrehajtással érintett ügyekben illetve a június 29-étõl indítandó eljárások esetében kizárólag az önkormányzati adóhatóság
ezirányú nyilatkozata, megkeresése alapján van hatásköre.
Elõlegfizetés
A 2010. szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelõleg már
szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendõ.
Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal
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NYENYI adatszolgáltatás
A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a
foglalkoztatók, egyéni vállalkozók,
õstermelõk figyelmét, hogy a
2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határideje 2010. április 30-án lejárt.
Amennyiben az adatszolgáltatás ezen idõpontig nem történt

meg – a biztosítottak érdekében
– HALADÉKTALANUL pótolják
kötelezettségüket!
A régió ügyfélszolgálatai továbbra is szívesen állnak rendelkezésükre: DARNYI, Szeged, Fõ fasor
16-20., telefonszám: 62/592-656.
Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Bejelentési, bevallási kötelezettség
Az állandó és ideiglenes jellegû iparûzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget
2010. június 29-tõl már ahhoz az
önkormányzati adóhatósághoz kell
teljesíteni, amelynek területén az
adózó székhelyet vagy telephelyet
létesített, illetve amelynek területén
az ideiglenes (alkalmi) jellegû iparûzési tevékenységet folytatni kívánja. Amenynyiben adózó a 2010. évben akár állandó, akár ideiglenes
jellegû iparûzési tevékenységének
megkezdését az állami adóhatósághoz már bejelentette, azonban a tevékenység befejezésének idõpontja
2010. június 29-ére vagy ezt követõ
idõpontra esik, akkor a tevékenység befejezésére vonatkozó változás
bejelentést már az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Az állami adóhatóság tehát a
június 28-án, éjfélig benyújtott (elektronikus úton továbbított, ügyfélszolgálatokon átvett, illetve postára adott)
adatlapok feldolgozását végzi el, az
ezt követõen benyújtott adatlapokat
az adózó részére küldött levéllel átteszi az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.
Amennyiben adózó a tevékenység megkezdésére vagy befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét kívánja teljesíteni – akár állandó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységrõl van szó – , akkor
azt szintén az illetékes önkormányzati adóhatóság(ok)nál teheti meg.
Az adózó állandó és ideiglenes
jellegû iparûzési adóval kapcsolatos
bevallását szintén 2010. június 28ig tudja az állami adóhatósághoz
benyújtani, azaz, ha a bevallást 2010.
június 28-án személyesen benyújtja,
postára adja vagy elektronikus úton
elõterjeszti, akkor az állami adóhatóság ezen bevallásokat még feldolgozza. Azokat a bevallásokat azonban, amelyeket 2010. június 29-én,
vagy ezt követõen terjeszt elõ az adózó (akár elektronikus úton, akár papíralapon) az állami adóhatóság elutasítja. Ezeknek a bevallásoknak a
feldolgozása már az önkormányza-

ti adóhatóság hatáskörébe tartozik.
A bevallásokra teljesített befizetést
2010. június 29-én, vagy azt követõen az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, abban az esetben is, ha az adózó a befizetéseihez
kapcsolódó bevallást 2010. június
29-ét megelõzõen adta postára, nyújtotta be személyesen vagy terjesztette elõ elektronikus úton.
Ha adózó 2010. június 29-én vagy
ezt követõen kívánja egy esetleg elmulasztott vagy olyan bevallási kötelezettségét teljesíteni, amely 2010. június 29. napjánál korábbi (azt megelõzõ) bevallási idõszakra vonatkozik, akkor is az önkormányzati adóhatósághoz kell ezeket a bevallásokat
teljesíteni. Ugyanez értendõ a bevallás önellenõrzésére is, akkor is, ha az
önellenõrzés olyan bevallásra vonatkozik, amely korábban az állami adóhatósághoz került benyújtásra. Kivételt képez ez alól, ha az adózónak
2010. június 29-ét megelõzõen az
adóhivatalhoz benyújtott hibás bevallására – az adóhivatal értesítése
alapján – úgynevezett „javítóbevallást” kell benyújtania. Ebben az esetben a javítóbevallást még az állami
adóhatóság dolgozza fel. Az állami
adóhatóság azonban csak akkor tudja ezeket a javítóbevallásokat feldolgozni, ha „Az adóhatóság által hibásnak minõsített bevallás vonalkódja”
mezõ a „javítóbevalláson” kitöltött.
Az állami adóhatóság a törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokat még befejezi. Tehát
a hatályba lépést megelõzõen benyújtott bejelentéseket (változás bejelentéseket) és bevallásokat feldolgozza, sõt a hibás bizonylatok javításáról is intézkedik, akkor is, ha a
javítás áthúzódna a törvény hatályba lépése utáni idõpontra (is).

Apróhirdetés
Biztosítsa házát, ingóságát! Kérje ingyenes
kalkulációnkat! Kedvezmények! Azonnal
30% kedvezmény.Tel.: 06-70/930-4473
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Orvosi rendelési idõpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Augusztus 2-tõl 6-ig: 12.00–16.30 óra között.
Augusztus 9-tõl 13-ig 8.00–12.30 óra között.
Augusztus 16-tól 19-ig: 12.00–16.30 óra között.
Augusztus 23-tól 27-ig: 8.00–12.30 óra között.
Augusztus 30-tól
Szeptember 3-ig: 12.00–16.30 óra között.

RENDEL:
Augusztus 2–6.: 7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 9–13.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Augusztus 16–19.: 7.30-tól 12.00 óráig.
Augusztus 23–27.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Augusztus 30–szeptember 3.: 7.30-tól 12.00 óráig.
Szeptember 6–10.: 12.30-tól 16.30 óráig.

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám: 62/267-202, 06-30/635-4717.

Tel.: 62/267-909, 06-30/249-5708

DR. KOVÁCS ÁGNES

DR. ELEK ÁGNES

DR. MOLNÁR MÁRIA

Tel.: +36 30/212-84-95

Tel.: +36 30/968-37-56

fogszakorvos rendelése
Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között
Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció)
fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer
tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA

Rendelési idõ: 2010. június 28-tól augusztus 28-ig:
Szeged, Vadas Márton u.10.
Tel.: 06-62/632-266
7.30 – 9.30 óra
7.30 – 9.30 óra
Tanácsadás: 8.00–10.00 óra
Betegrendelés:10.00–12.00 óra
Csütörtök: 7.30–9.30 óra
Tanácsadás: 12.00–14.00 óra
Péntek: 7.30–9.30 óra

Algyõ, Egészségház u. 42.
Tel.: 06-62/268-038

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:

10.00–12.00 óra
10.00–12.00 óra.
13.00–15.00 óra
10.00–12.00 óra.
10.00 – 12.00 óra

Ügyelet (Szeged, Szilágyi u. 2.): hétköznap: 16.00 – 7.30 óra
hétvégén: 8.00 – 8.00 óra
12.00 és 16.00 óra között mobiltelefonon érhetik el a paciensek az egyik orvost.

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).
Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség 267-707, 06-30/638-1863

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. Telefon: 433-104
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig.

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök,
péntek: 8–18 óra között szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.
Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Várhelyi Zoltán és Faragó Hedvig
2010. 07. 10-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!
SZÜLETÉS:
Bálint Vanessza – született:
2010. 7. 2-án, anyja: Bálint Gizella.
Selymes Flóra Letta – született: 2010.

7. 2-án, anyja: Fliszár Viven, apja:
Selymes István.
Ács-Sánta Gyula – született: 2010. 07.
08-án, anyja: Terhes Szilvia, apja: Ács
Sánta Gyula.
Demecs Zétény – született: 2010. 07.
20-án, anyja: Zánthó Csilla, apja:
Demecs Zoltán.
Jó egészséget!

REMÉNY A BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Segíthet: adója 1 %-ának felajánlásával adószám: 18470381-1-06
vagy a 90/410-110 adományvonal felhívásával.
A hívás díja: 160 Ft + ÁFA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig. Telefon: 20/965-0997
Elõzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak
Esztétikus, kozmetikai fehér tömések
Fogtömések minden fajtája
Fogpótlások egyéni igényekhez igazítva
Ultrahangos fogkõ-eltávolítás
Fogfehérítés, fogpolírozás
Fogékszerek felrakása garanciaidõvel
Lézeres nyálkahártya kezelések
Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
MOL, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!
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Elõrepillantó

Jótékonysági horgászverseny
Versenyt rendezett július 3-án az
Algyõi Természetvédõ Horgászegyesület a Berek-tavon. Ilyenkor
mindig szokás nevezési díjat is fizetni, az egyesület azonban úgy
döntött, hogy ezt az összeget ezúttal az árvízkárosultak javára
ajánlják fel. Összesen huszonkilencen neveztek, õk 500 és 5000
forint közötti összegekkel járultak
hozzá a nemes célhoz. Az így öszszegyûlt 37 ezer 500 forintot átutalták az önkormányzat által erre a célra nyitott számlára. A résztvevõk: Horváth János, Bakos Máté,
Szabó Mihályné, Tóth István, Ocskó
Csaba, Varga István (Téglás u.),
Varga Péter, Bakos András, Varga

István, Czirok Sándor, Czirok Dávid, Mihály József, Novák János, Kiss
László, Sebõk Sándor, Bús Sándor,
Szabó István, Tösmagi Zsolt, Tösmagi
Annamária, Héjja Sándor, Tösmagi
Sándor, Rózsa Szilveszter és felesége,
Terike, Bakó László, Bakó Gábor,
Zombori Szilveszter, Karasz Béla, Tóth
Etelka, Süli Zakar Ferenc, Gercsó Tibor. Tibor még 2500 forint értékben ajánlott föl etetõanyagot, köszönet érte.
A versenyt Bakos Máté nyerte, a
második Czirok Dávid, a harmadik Tóth István. A kifogott halak –
ahogyan ez szokás – ezúttal is viszszakerültek a tóba.
B. A.

Sikeres nyári táborok
Júliusban két, teltházas „HétfõPéntek tábor”-t szerveztünk a gyerekeknek. A rengeteg játék, ver-

seny, fürdõzés, lovaglás, kézmûveskedés mellett a gazdag programkínálatból csak néhányat emelnék ki. A Szegedi Vadasparkba látogattunk, Szarvason hajókiránduláson vettünk részt, megnéztük
a szegedi Tûzoltóság telephelyét.
Üzemlátogatáson voltunk Vámos
Zoltán cukrászmesternél, aki két
alkalommal is vendégül látta a táborlakókat, ezúttal is köszönjük
neki a finom és bõséges „fagyi lakomát”. A gyerekek megtekintették a tájházban berendezett Herke
István Emlékszobát és a tárlatvezetés után Pista bácsi megajándékozta õket egy-egy hûtõmágnessel.
Köszönjük a türelmét és az ajándékot.
A hûtõmágnes halak után azonban igaziakat is sikerült a csapatnak kifognai az algyõi horgásztó-

ból, mégpedig a Horgászegyesület tagjainak segítségével. Karasz
Béla, Marika néni, Veszter bácsi és
Bakos Máté szakavatott horgászok
vezetésével mindenki kipróbálhatta a horgászatot és a gyerekek
ügyeseknek és szerencséseknek is
bizonyultak. Köszönjük a Természetvédõ Horgászegyesületnek,
hogy támogatták programunkat
és élvezetes, emlékezetes délutánt
szerveztek számunkra.

Még sorolhatnám napestig mi
minden történt az egy-egy hét
alatt, de remélem a gyerekek beszámolójából kiderült, hogy érezték magukat.

A kedvezõ idõjárás, a jó ellátás
(a Gyevitur Kft. jóvoltából) és az
összes közremûködõ segítsége hozzájárult, hogy élményekkel teli,
kitûnõ hangulatú, emlékezetes táborozáson vegyenek részt a gyerekek.
Leléné Erika
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Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Sûrû program elõtt állnak a Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi
csoportjának tagjai.
Augusztus 14-én a lovas napokon fõzünk egy jó pörköltet, bízunk benne, hogy a fõzõversenyen
újra megnyerjük a „ Futottak még”
díjat, ami az állapotunkra való tekintettel igazán hízelgõ. A pörkölt leöblítésére egy kicsit várni
kell, ugyanis augusztus 27-én utazunk el Egerbe egy kis kirándulásra, ahol a helyi érdekeltségeket tekintjük meg. Nem fogjuk kihagyni a Szépasszony völgyét sem.
Szeptember elején kerül sor a
Szõke Tisza nyugdíjasklubbal közös horgászversenyre a Kormorán
Horgász Egyesület jóvoltából. Jelszó „Gyõzzön a legjobb!”

Szeptember 11-én 19 órára a
faluházba várjuk a nagyközség apraját, nagyját. A SZE-ROCK Egyesület keretében alakult Juniolás
zenekar bemutatkozó koncertje
lesz. Az együttes tagjai mozgáskorlátozottak, közöttük Lele Krisztián mint billentyûs (csoportunk
tagja).
A lovasnapokra és az egri kirándulásra legközelebbi foglalkozásunkon – augusztus 11-én –
még lehet jelentkezni, de tanácsos ezt mielõbb megtenni Kocsisné
Kuk Ildikónál a névsorban megadott telefonszámon. Hozzátartozók, ismerõsök is jöhetnek.
Sermann József
vezetõségi tag

Mesetábor gyerekeknek
A könyvtár július utolsó hetében
olvasótábort szervezett azoknak a
gyerekeknek, akik sokat olvasnak
és rendszeresen látogatják a községi könyvtárat. A jutalomtáborban 19 algyõi gyermek vett részt,
akikkel a mesék világába kalandoztunk. Többek között Benedek Elek
életével és népmeséivel ismerkedtünk, ehhez a mesevilághoz illõ
kézmûves tárgyakat készítettünk.
Jártunk a szegedi Somogyi
könyvtárban, itt mesefoglalkozáson vehettek részt az algyõi gyerekek. Megnéztük „háromdében”
a Shrek legújabb részét, a gyerekek elmondása alapján volt, aki
most volt elõször moziban.
Egy délelõttöt töltöttünk a Borbála Fürdõben, aznap délután a
tájházban tárlatvezetésen és kézmûves foglalkozáson vettünk részt.
A hét legjobban várt programja
volt a budai Millenáris Parkban
tett látogatás, ahol a gyerekek önfeledten játszhattak a Zöld Péter
elnevezésû mesejátszótéren. A ját-

szóteret az teszi különlegessé, hogy
feleleveníti a népmesei hagyományt, egy történet részesévé teszi a gyerekeket, akik a játszótér
egyes elemeit végigjárva a mese
különbözõ helyszíneibe, és ezzel
magába a mesébe csöppennek.
Miután jól elfáradtunk, jól esett
az ebéd, majd várt ránk a Csodák
Palotája. Ez a háromszintes csodavilág rengeteg érdekes fizikai törvényt, technikai megoldást mutat
be az ide látogató gyerekeknek,
de legalább annyi felnõttet láttunk
a levegõben biciklizni vagy szögletes kerekû kocsit vezetni, mint
gyereket. A hosszú útra velünk
tartott a családsegítõ szolgálat
munkatársa, Harcsás Gizella és
Karancsi Eszter doktornõ, akiknek
ezúton is köszönjük a segítségüket.
Játékos vetélkedõvel és Lencse
Tibor hangszerbemutatójával egybekötött „indiános” koncertjével
zártuk a könyvtári olvasótábort.
Dudásné Molnár Adél
könyvtáros
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Mi? Hol? Mikor?

Algyõi kajakos Sárkány a szegedi világbajnokságon
A 2010-es esztendõ a sárkányok éve
Magyarországon: augusztus 27. és
29. között Szegeden rendezik meg
a sárkányhajó világbajnokságot. Két
válogató versenyt kellett megnyernie a VB-n indulni akaró egységnek (Balatonfüred, Budapest).
A gyõztes egység tagja az Algyõi
Sportkör edzõ-versenyzõje Kopaszné
Demeter Irén is. Nagy öröm lenne a
versenyzõ számára, ha minél több
algyõi baráttal találkozna a világbajnokságon és szurkolnának az al-

gyõi csapatnak. A kajakos két egységben is indul: a Sárkányanyák
csapatában és a magyar válogatott
színeiben egy vegyes összeállítású
hajóban (12 férfi, 8 nõ).

HAJRÁ ALGYÕ! – települési sportnaptár
2010. augusztus
7–8. (szombat–vasárnap): Szeged
Város Nagydíj Lovas Díjugratás (Algyõi Lovasklub, Bakos István);
14–15. (szombat–vasárnap): Algyõi Lovasnapok, díjugratás, fogathajtás (Algyõi
Lovasklub, Bakos István);
21. (szombat)–22. (vasárnap): Strandkézilabda Bajnokság (Algyõ,
Borbála Fürdõ);
22. (vasárnap) 8 óra: Ladacross verseny (Tótkomlós) (Berkes István).
2010. szeptember
4. (szombat): Fogathajtás (Domaszék) (Algyõi Lovasklub, Bakos
István);
5. (vasárnap) 8 óra: Ladacross
verseny (Pusztaottlaka) (Berkes István);
10. (péntek):
Díjugratás
(Mezõhegyess)
(Algyõi
Lovasklub, Bakos István);
11. (szombat): Díjugratás (Makó) (Algyõi Lovasklub, Bakos István);
12. (vasárnap): Gyermekügyességi
lovasverseny (Újszentiván) (Algyõi Lovasklub, Bakos István);

17. (péntek)–18-án (szombat): Algyõi
IV. Off-Road Esõerdõ Kaland (Algyõi Off-road Klub, Molnár Zoltán).
*
Minden héten
– hétfõn, csütörtökön 16–18 óra:
Ökölvívás edzés (algyõi faluház,
Kátó Sándor).
– hétfõn, csütörtökön 18.30 óra:
Taekvon-do edzés (edzõterem,
Kiss Zsolt G.).
– hétfõn, csütörtökön 18.30 óra:
Asszonytorna (algyõi faluház,
Kovács Krisztina).
– kedden 18.30 óra: Jóga tanfolyam („Zöld iskola”, Jóga a Mindennapi Életben Egyesület,
Pasek Attila).
A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják! A sporteredményekrõl az Algyõi Hírmondó hasábjain,
ill. a www.algyo.hu internetes oldalon folyamatosan beszámolunk.
A szervezõk és a csapatok versenyeikre minden szurkolót és érdeklõdõt szeretettel várnak!
INFO: www.algyo.hu
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

2010 augusztus Hírmondó

Ismét Off-road Esõerdõ Kaland Algyõn!
Az Algyõi Off-road Klub versenyzõi június 25-26.-án a Tiszakécskén
megrendezett Bács Trophy Bajnokságon, július 16-17-án pedig a Pásztón megrendezett Mátra Trophy
Bajnokságon indultak Algyõ színeiben. Mindkét versenyen kategóriájukban jó eredményekkel és sok
tapasztalttal tértek haza.
Az Algyõi IV. Esõerdõ Kalandot a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezik az
algyõi off-roadosok: minden ér-

deklõdõt sok szeretettel várnak
szeptember 17-én (pénteken) és
18-án (szombaton)!
Molnár Zoltán elnök,
Algyõi Off-road Klub

„Szolgálunk és védünk!”
Az algyõi körzeti megbízottak elérhetõségei
Algyõ Nagyközség területén szolgálatot ellátó körzeti megbízottak
neve és elérhetõsége:
Horváth Zoltán r. ftõrm.:
+36-20/209-5318
Tóth Gábor r. ftõrm.:
+36-20/209-5319
Magyar Béla r. õrm: 06-62/262400/15-10 mellék, 20/852-0673.

A fogadóórák idõpontjai:
Minden héten hétfõn: 14–16 óra
között és szerdán 16–18 óra között
Algyõn, a Kastélykert utca 44. szám
alatt található KMB Irodán.
Skribanek Csaba
r.õrnagy, õrsparancsnok,
Szegedi Rendõrkapitányság,
Tarjánvárosi Rendõrörs, Szeged

Zárva a faluház, a könyvtár
A faluházban augusztus 2. és augusztus 20. között a külsõ után
belsõ felújítási munka folyik, ezek
miatt az augusztus 9-ével kezdõ-

dõ héten a faluház zárva tart. A
könyvtár augusztus 2. és 15. között tart zárva.

VÁSÁRNAPTÁR
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
AUGUSZTUS 25. (szerda) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
SZEPTEMBER 13. (hétfõ) 9–11:30 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR

Miénk a tér
Nyárvégi zenés, irodalmi kavalkád az algyõi Fõ téren
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
(Tollforgatók Köre és Parlandó
Énekegyüttes) szeptember 4-én
(szombaton) 16 órától 20 óráig
tartó zenés, irodalmi délutánra
vár minden érdeklõdõ algyõit.
Ha szívesen elmondaná kedvenc versét, rövid prózáját, elénekelné, vagy hangszeren eljátsza-

ná kedvenc dalát, eltáncolná kedvenc táncát, jöjjön el, s szerezzen
vele örömet másoknak is!
Fellépési szándékát az alábbi elérhetõségeken jelezheti: algyõi
könyvtár – telefonszám: 62/517-170;
e-mail: bibl@algyo.hu; Ménesi Lajosné
– telefonszám: 06-30/254-4632; email: mjuszti@gmail.com

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (augusztus 22-én)
délután 3 órakor az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész

AUGUSZTUS 14–15. (szombat-vasárnap): LOVASNAPOK.
AUGUSZTUS 31. (kedd) 9–17 óra: Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
SZEPTEMBER 1–3. (szerda-péntek) 9–17 óra: Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
SZEPTEMBER 8. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának
Találkozója.
SZEPTEMBER 11. (szombat): Jótékonysági rock-koncert.

ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély János,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda

