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ALGYÕI HÍRMONDÓ

Képeslap – a gyöngyösrôl
Méhkasba nyúlok, kedves húgom, 
jól tudom. Pedig csak egy felhí-
vásra válaszolok: az önkormányzat 
véleményt kér az állattartásról. De 
hogy a faluban hány lovat, tehenet, 
kecskét, birkát, disznót, tyúkot, gyön-
gyöst, kacsát, libát, macskát, kutyát 
lehessen tartani, arról eltérôek a véle-
mények. Régi, fekélyes vitatéma ez, 
jószomszédi viszonyokat megbetegítô. 

Hat sovány ló. Az alultáplált 
gebék története krónikák híre lett. 
A Tahitótfalu határában ellenôr-
zött telep gazdájáról csak annyit 
mondtak: „nincs ideje” gondozni 
a lovakat. De a Fehérkereszt Állat-
védô Liga ellenôre megállapította: 
szabálytalanul tartják az állatokat. 
A Fehérkereszthez érkezô bejelenté-
sek fele már nem a hobbiállatnak 
nevezett kutyákkal, macskákkal 
kapcsolatos, hanem a rossz körül-
mények között tartott haszonálla-
tokkal – lovakkal, juhokkal, tehe-
nekkel, sertésekkel.

Algyôn nem tudok sovány lovak-
ról, annál inkább hízó sertésekrôl. 
De hiába kövér egy disznó, attól még 
tartási körülményei miatt aggódhat-
nak az állatvédôk – és szenvedhet-
nek a szomszédok. Mert a hasaaljáig 
trágyában dagonyázó koca, vagy a 
saját piszkától mocskos, a legyektôl 
szenvedô tehén „állatjólétével” nem 
törôdik a trehány gazda. Mint ahogy 
azzal se foglalkozik, hogy a telekha-
tárán túl élôk jólétét, sôt: tulajdonosi 
jogait sérti azzal, hogy nem takarítja 
és fertôtleníti rendszeresen az ólat, 
hogy a trágyát fölhalmozza a kert 
végében, hogy a megengedettnél több 
jószágot tart. Az ilyen gazdák miatt 
bûz terjeng a melegebb napokon a 
községháza környékén ugyanúgy, 
mint a faluszélen. Az ilyen gazda a 
portájával egy széljárásba esô házak 
tulajdonosait korlátozza a jogaik-
ban: hogy a veteményesben gyom-
láljanak, vagy hogy ruhát terítsenek 
az udvari szárítóra, vagy hogy kerti 
sütögetésre vendégeket hívjanak, 

vagy szellôztetéskor ablakot nyissa-
nak – a világra. De milyen világra?

Az állatait elhanyagoló, ezzel a 
környezetének is kárt és bosszúságot 
okozó „gazdák” önzésének nincse-
nek határai. Bár szinte minden 
kérô szóra olyasmi a válaszuk, 
hogy „a saját portámon azt csiná-
lok, amit akarok, ahhoz senkinek 
semmi köze!” Pedig az állattartó 
szabadságának határa is a mások, 
a szomszédok szabadsága. E sza-
badságjogok összeegyeztetése és 
betartatása a faluközösség ügyeit 
intézô helyhatóság feladata. 

Az új közmegegyezés kialakításán 
dolgozik az önkormányzat a vélemé-
nyek és javaslatok összegyûjtésével, 
az új szabályok megalkotásával. 
Ebbe beletartozhat, hogy a falusi 
portán tartható haszonállatok 
száma legfeljebb az ott élô család 
létszámához és szükségletéhez iga-
zodjon, a részben vagy egészében 
állattartásból élôk a tanyai övezet-
ben alakítsanak ki farmergazda-
ságot. Az ellenôrzésnek, a szabályt 
sértôk büntetésének a szigorítása 
pedig javítja a normakövetést. 

Algyô jövôképének része az ide-
genforgalom fellendítése. De a für-
dôvendéget, a horgászt, a turistát, 
a gyalog és biciklin túrázót riasztja 
minden idegenség. Ilyen a szokatlan 
zaj is. Például a vidékünktôl idegen 
gyöngytyúkok hangos és állandó 
„kujjogatása”, amit két-három utcá-
val odébb is hallani. Olyan kiállha-
tatlan zajforrás a gyöngyös, mint a 
házak közé csempészett illegális fate-
lep fûrészének sivítása, és a kettévá-
gott fahasábok huppanása, vagy a 
vasárnapi szieszta idején bôgetett 
fûnyíró, kistraktor. Az állattartási 
rendelettel együtt a zajrendeletet se 
ártana felülvizsgálni Algyôn, hogy 
megvédjük a hétköznapi hangosko-
dástól legalább a szent vasárnapot, 
kedves húgom. Hisz egyetlen napra 
még a világ Teremtôje is megpihent!

Ölel nôvéred: Ágnes

a tartalomból 
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Március 15. Algyôn
Mindenkit szeretettel vá -
runk március 15-én, ked-
den 10 órakor az Ország-
zászlóhoz, hogy közösen 
emlékezzünk az 1848–49-
es forradalomra és szabad-
ságharcra!

Ünnepi beszédet mond 
dr. Zakar Péter történész, 
Csongrád megyei köz-
gyûlés alelnöke.

Közremûködik: Pál 
Anita (Móra Ferenc Nép-
színház).

Izgalmas túra a Tisza jegyében
Sétáljon Ön is!

Téli túrán az alsósok a Zöld isko-
lából sétáltak a Fehér iskoláig 
– szüleikkel, tanáraikkal együtt, 
több mint százan. Mi, felsôsök 
a Fehér iskolánál csatlakoztunk 
a kis csapathoz, és ezután közö-
sen sétáltunk a Tisza partra. Itt 
Malustyikné Marika néni elme-
sélte, hogy 2000-ben Romániá-
ból nagy mennyiségû káros anyag 
került a folyóba, ami akkor szinte 
majdnem mindent elpusztított. 
A nagy ciánkatasztrófa emlékére 
koszorút dobtunk a folyóba. A 
töltés tetején meleg teával várt 
bennünket Andi néni és Ágota 
néni. A teázás után az alsósok 

visszasétáltak a Zöld iskolába, mi 
felsôsök pedig folytattuk a túrát 
a gátôrházig. Zsolti bácsi vezeté-
sével lesétáltunk a lépcsôn, hogy 
megnézzük, milyen magas a Tisza 
vízállása. Márton Dani talált egy 
„jégbaltát” is, amivel megpróbált 
léket vágni. Visszafelé megnéz-
tük a templom hátsó falán lévô 
emléktáblát: 2006-ban 10,55 m 
magasan állt a víz. 

Izgalmas túrán vehettünk részt, 
és mindenkinek tudom ajánlani, 
hogy – az esetleges hideg ellenére is 
– sétáljon egy nagyot minden nap! 

Rébék-Nagy Dávid 8.b osztályos 
tanuló
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Informatikai infrastruktúra fejlesztés az iskolában
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata sikeres pályázatot nyújtott be 
a TIOP-1.1.1/09/1 „A pedagógiai, 
módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fej-
lesztésének támogatására” kiírt 
felhívásra „Informatikai infrast-
ruktúra fejlesztése az Algyôi Álta-
lános Iskolában” címmel. A  rojekt 
eredményeként beszereztek 36 
tanulói netbookot, 3 tanári lapto-
pot, a tanulói netbookokhoz azok 
töltésére és elzárására is alkalmas 
tárolót, 3 vezeték nélküli hálózati 

eszközt, 1 routert. A tanulói net-
bookokra és a tanári laptopokra 
digitális oktatási anyagokat tele-
pítettek, melyek az iskolában 
folyó kompetencia alapú okta-
tást segítik (történelem, német 
nyelv, ének, fizika, informatika, 
környezetvédelem, angol nyelv, 
irodalom, magyar nyelv, földrajz, 
matematika, kémia). A projekt 
100 százalékos vissza nem térítendô 
támogatásban részesült. Az eszkö-
zök bruttó ára 4 930 000 forint, 
szállítója a székesfehérvári Alba-
comp RI Rendszerintegrációs Kft. 

Szûcsné Csépe Mária  
pályázatíró referens

Megemlékezés
In memoriam Portörô Lajos

Elhunyt Portörô Lajos, mindenki 
Lajos bácsija, aki évtizedek óta az 
Algyôi Sportkör oszlopos tagja. Oda-
adással és szívvel lélekkel támogatta 
a labdarúgók munkáját. Edzôi tan-
folyamot végzett, így segítette a MIII 
edzéseit, versenyeit. Az Algyôi Sport-
kör elnökségében is aktív részt vál-
lalt, figyelemmel kísérte az utánpótlás 
csapatok létszámának növelését. Az 

algyôi sportesemények szervezésében, 
lebonyolításában mindig szívesen segí-
tett. Sok esetben a bogrács kezelése, 
a benne fövô finom pörkölttel, az ô 
áldásos feladatköréhez tartozott.

Kedves Lajos bácsi, nyugodj béké-
ben, emléked megôrizzük szívünkben!

Algyôi Sportkör elnöksége  
és tagjai

Támogatásért munkahelyet!
Algyô vállalkozó barát-településsé 
kíván válni. Az elhatározást a 
képviselô-testület februári ülésén 
konkrét intézkedés is követte: a 
vállalkozások részére helyi támo-
gatási rendszer kialakításának 
elôkészítésérôl döntöttek a kép-
viselôk. 

A támogatás formája: vissza nem 
térítendô pénzösszeg, célja: mun-
kahelyteremtés. Algyô Nagyközség 
Önkormányzata kis/közép vállalko-
zások támogatására 50 millió forint 
keretösszeget, a mikro vállalkozá-
sok támogatására pedig 6 millió 
forint keretösszeget különített el.

Álláshirdetés
A Gyevitur Kft. munkatársat keres 
szakács munkakör betöltésére. 
Jelentkezni lehet személyesen 
Algyôn, a Téglás utca 151.szám 
alatt. Jelentkezéskor hozza magá-

val írásos önéletrajzát, és a végzett-
séget igazoló okiratok másolatát!
A jelentkezés határideje: 2011. 
március 15.

Gyevitur Kft., Márton Mária

*

Memento
Megrendülten állunk a megváltoztat-
hatatlan elôtt.

Súlyos veszteség érte az Algyôi 
Sportkört, az algyôi labdarúgást. 
Váratlanul távozott közülünk Portörô 
Lajos az Algyôi Sportkör elnökségi 
tagja, a Megye III labdarúgó csapat 
tiszteletbeli edzôje, több generációt lab-
darúgásra nevelô sportembere. Évti-
zedeken keresztül meghatározó egyé-
nisége volt falunknak. Sportszeretetét 
az algyôi sportéletnek önzetlenül adta 
át. Keze alatt nevelkedett, vált igazi 
sportemberré számos felnôtt és ifjúsági 
labdarúgó.

Alig egy éve mondta: „szeretnék egy 
kicsit pihenni, horgászni, a családdal 
tölteni több idôt, azután majd meg-
látjuk”...

Teljesen azonban nem tudott elsza-
kadni szerelmétôl, a labdarúgástól. 
Elvállalta az elnökségi tagságot a sport-
körben, szervezte a majális és Mikulás 
Kupát. Kijárt a mérkôzésekre és nem 
rejtette véka alá véleményét, szakmai 
meglátásait egy-egy mérkôzés után.

Mi pedig vártuk, hogy kipihenje 
magát, és visszatérve segítse a falu 
sportéletének fellendítését hozzáértésé-
vel, szakmai tanácsaival. Ez a lehetô-
ség nem adatott meg…

A sportélet szereplôi egy emberként 
mondunk köszönetet az áldozatos 
munkáért, szakmai segítségért, példa-
mutatásáért, amely követendô mind-
annyiunk számára.

Hiányodat máris érezzük!
Isten Veled, kedves Barátunk!

Anyakönyvi hírek
Születés:

TÓTH BOTOND – született: 2010. 12. 
11-én, édesanyja: Kriván Tímea, édes-
apja: Tóth Zsolt.

SZEKERES BOGLÁRKA LILLA - született: 
2011. 01. 28-án, édesanyja: Szûcs Mónika 
Mária, édesapja: Túró Miklós Zoltán.

JUHÁSZ IZABELLA – született: 2011. 01. 
18-án, édesanyja: Fajka Cecília Erzsébet, 
édesapja: Juhász Attila.

LELE BOTOND DÁNIEL – született: 2011. 
01. 27-én, édesanyja: Gaál Edit, édes-
apja: Lele Lajos Dániel.

HEGYI VIKTOR GÁBOR – született: 2011. 
02. 04-én, édesanyja: Kunstár Vivien, 
édesapja: Hegyi Gábor Zsolt.

Jó egészséget!
*

Házasság:
Busesch Zoltán Jenô és Kardos Katalin 
2011. 02.18-án házasságot kötött.

Sok boldogságot!
*

Halálozás:
Juhász István 2011. 01. 29-én elhunyt.

Béke poraira!

Az algyôi Off Roados-ok az elsôk 
Extrémek és nagyprofik

Az algyôi Off Road Klub verseny-
zôi a 2011. év elsô versenyén a 
forráskúti Valentin Trphyn Algyô 
színeiben indultak két kategóriá-
ban több autóval. Extrém kate-

góriában a második helyezést, 
Nagyprofi kategóriában az elsô 
és a második helyezést érték el.

Molnár Zoltán  
vezetô
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Módosult a helyi  
szociális rendelet:

A bérpótló juttatásra való jogo-
sultság feltételeként a képviselô-
testület szabályozni kívánta a 
lakókörnyezet rendezettségének 
biztosítása körébe tartozó feltéte-
leket. (például járda, kert, udvar 
tisztántartása, az ingatlanon rovar-
és rágcsálóirtás elvégzése). A ka -
ma t mentes kölcsön formájában 
nyújtott átmeneti segély kizáró-
lag gyógyászati segédeszközökre, 
elemi csapásra, közüzemi díjakra 
adható és kizárólag jövedelem-
mel rendelkezô kérelmezônek 
nyújtható. Az alkalmanként adott 
átmeneti segély összege legalább 
2000, legfeljebb 10000 forint, 
gyógyszertámogatás céljára adott 
átmeneti segély összege legfeljebb 
a nyugdíjminimum összege lehet.

Új kedvezmény: február 23-i 
ülésen a képviselô-testület úgy 
határozott, hogy a 75. életévüket 
betöltött lakosok számára – jöve-
delemhatárra tekintet nélkül – 
térítésmentessé teszi a hulladék-
szállítási szolgáltatást idén április 
1-jétôl. A kedvezményben kizáró-
lag azok a személyek részesülhet-
nek, akiknek az adott lakcímen a 
kedvezményezetten és házastár-
sán/élettársán kívül más személy-
nek bejelentett állandó lakó, illetve 
tartózkodási helye nincs. A korábbi 
kedvezményekhez hasonlóan ezen 
kedvezmény megállapítása is kére-
lemre történik. 

Kérjük az érintett lakosokat, 
hogy kérelmüket még március 
hónapban adják le a polgármes-
teri hivatalban Zakar Péterné ügy-
intézônél annak érdekében, hogy 
a kedvezmény minél elôbb megál-
lapítható legyen!

Üléseztek a képviselôk
Több mint 37 napirendi pontot 
tárgyalt Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselô-testülete a 2011. 
február 23-i ülésén. A munkát Herc-
zeg József polgármester irányította. 

Az önkormányzat és a Szegedi 
Vízmû Zrt. között 2018-ig áll fenn 
a helyi vízi közmûvagyon koncesz-
sziós üzemeltetésére kötött Kon-
cessziós Szerzôdés. A 2011. évi díj 
összegérôl a megállapodás terveze-
tet elfogadták a döntéshozók. 

24 millió 698 ezer forinttal jóvá-
hagyták a 2011. évi Vízügyi Építési 
Alap terhére végzendô munkákat: 
a vízhálózat rekonstrukcióját, a 
csatornázás és szennyvíztisztítás, 
valamint a csatorna rekonstrukció 
feladatokat. 

Fontos környezetterhelést jelent 
a vízszennyezés, melyet vízterhe-
lési díj keretében kell megfizetni a 
Szegedi Vízmûnek. A testület jóvá-
hagyta a 2010. évi vízterhelési díj 
elszámolásáról szóló tájékoztatót, 
a 2011. évi vízterhelési díjfizetést 
4,60 Ft/köbméter+ÁFA összeg-
ben, valamint a 2011. évi telepü-
lési folyékony hulladék elhelyezése 
után fizetendô 36,50 Ft/köbméter 
+ÁFA vízterhelési díj összegben 
határozta meg. 

Biztos mûködés és gazdálkodás 
jellemzi az idei évben is Algyôt. A 
képviselôk elfogadták Algyô Nagy-
község Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendelet tervezetét, 
mely tartalmazza a tervezett legje-
lentôsebb beruházási csoportokat 
is, melyek: az új iskola és sportcsar-
nok befejezése, az iskola építkezés 
környezetének rendezése, kültéri 
medence kiépítése a Borbála Für-
dôben, MOL terület megvásárlása, 
szálló felújítás és a szabadidôköz-
pont konyhájának felújítása, bel-
területi utak aszfaltozása, valamint 
termálfûtési rendszer kiépítése. 

A pedagógiai szakszolgáltatást 
(logopédia, gyógytestnevelés, 
nevelési tanácsadás, pályaválasz-
tási tanácsadás, gyógypedagógiai) 
a nagyközség területén a Szegedi 
Kistérség és Gazdaságfejlesztési 
Nkft. látja el. A képviselô-testület a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társu-
lása munkaszervezetével a pedagó-
giai szakszolgálat ellátására készült 
megállapodást jóváhagyta és 2 mil-
lió forintot biztosított a Pedagógiai 
Szakszolgálati feladatok ellátására. 

Lakossági és szülôi kezdemé-
nyezés alapján 2009-ben indult el 
prevenciós céllal Algyôn a méh-
nyakrák program, mely sikeresen 
folytatódott a 2010. évben is. A 
képviselôk úgy döntöttek, hogy 
2011. évben is támogatja a HPV 
okozta betegségek védôoltásának 
térítésmentesen történô beada-
tását azzal a feltétellel, hogy az 
önkormányzat a GSK Kft. áraján-
lata mellé az MSD és a Schering 
Kft-tôl is kérjen be árajánlatot, és 
az összességében a legkedvezôbb 
ajánlatot fogadja el. A képviselô-
testülete felhatalmazta Bereczné 
Lázár Nóra ifjúsági referenst, hogy 
a védôoltást igénybe vevô gyerekek 
szüleinek véleményét kérje ki és 
tárja a képviselô-testület elé már-
ciusi határidôvel.

Elfogadták az egyes pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 
17/2009. (VII.4.) önkormányzati 
rendelet módosítása. Módosítot-
ták a gyermekek védelmérôl szóló 
12/2000. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet is.

Kültéri medence és új szolgál-
tatás: a halpedikûr a Borbála Für-
dôben. A képviselôk elfogadták a 
GYEVITUR Kft. 2011. évi üzleti 
tervét 84 millió forint várható 
bevétellel és 119 millió forint vár-
ható kiadással. A 2011. évi veszte-
ség visszapótlására 30 millió forint 
összeget határoztak meg, 5 millió 
forint tartalékba helyezésével. A 
veszteség visszapótlás negyedéves 
ütemezésû lesz, melyet júniusban 
vizsgálnak felül. 

A képviselô-testület egyetért az új 
iskola eszközigényeivel és biztosítja 
a megvásárlásához szükséges 9 mil-
lió 712 ezer Ft-ot az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének fejlesz-
tési tartalék elôirányzata terhére. 

Az önkormányzat be sze-
retné fejezni a Tiszavirág utca 
közmûvesítését. Ki kell építeni a 
csapadékvíz elvezetô rendszert, a 
szilárd burkolatú utat és járdát, 
valamint a gépkocsi beállókat. Az 
ehhez szükséges engedélyes terv-
dokumentáció és kiviteli terv elké-
szült. A Tiszavirág utcai csapadék-
víz elvezetô rendszere kiépítésének 
folytatásához 54 millió 100 ezer 
forintot, az út-és járda építés foly-
tatásához pedig 60 millió 500 ezer 
forintot biztosít az önkormányzat. 

A képviselôk egyetértettek 
azzal, hogy el kell készíteni Algyô 
belterületi csapadékvíz elvezetô 
rendszerének kivitelezési tervét, 
melyet a márciusi ülésen fognak 
újratárgyalni.

Egy jó állapotú, használt 
gépjármûvet vásárolt 2 millió 
forintért az önkormányzat. Az 
autót a faluvédôk és az önkor-
mányzat munkatársai használhat-
ják munkavégzésre. 

A képviselô-testület egyetértett a 
„Elektronikai hulladék bontóüzem 
létesítése (munkahely teremtô 
beruházás)” megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével, a feladat 
elvégzésére pedig 625 ezer forintot 
biztosított. 

Módosították a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatát, valamint a vele kötött 
megállapodást. 

Herczeg József polgármester 
tájékoztatót tartott az elôzô ülés 
óta történt eseményekrôl. 

A testület zárt ülésen tárgyalta a 
98. helyrajzi számú ingatlan meg-
vásárlásának, a 1771/102. hely-
rajzi számú ingatlan adásvételi 
szerzôdésének ügyét, valamint az 
Értékhatár Közbeszerzési Tanács-
adó Kft. DAOP-2007-4-2-/2F 
kódszámú pályázati projektmene-
dzseri szerzôdését. B. L. N.

Polgármesteri fogadóórák 
Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750 Algyô, Kastélykert u. 
40., telefonszám: 62/517-517) min-
den héten szerdán 14-17 óra között 
fogadóórán várja a polgárokat. 

Idôpontok: március 2., már-
cius 9., március 16., március 23. 

INFO: Polgármesteri Hivatal 
telefonszám: 62/517-517, ph@
algyo.hu, www.algyo.hu 

Ingatlansorsok
A képviselô-testület úgy hatá-
rozott februári ülésén, hogy a 
Kastélykert utca 38. szám alatti 
ingatlant (volt Vadász Presz-
szó) a faluháznak átadja további 
telephelyként. Ennek érdekében 
bruttó 323.486 forintért Suti Ist-
ván egyéni vállalkozóval elvégez-
tetik a tisztasági festést, melyet 
követôen az épület továbbra is 
a civil szervezetek használhatják 
rendezvényeikre.

Lebontják az Algyô 1784/1. 
helyrajzi számú, úgynevezett 
„Juhász tanyát”, a terület további 
hasznosításáról a testület a késôb-
biekben dönt.

Algyô Nagyközség Képviselô-
testülete döntött: az új általános 
iskola az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola nevet kapja. 



Kicsiny gyermekeink nagy problémája  
az agresszivitás

Mottó: 
„Izgatottan keres megáll, 
Ízlelgetve létet próbál,
Álma tettel földet kaszál,
Vágya tervvel kardot talál.” 

(Németh Róbert:  
Gyermek!)

Segítô jó szándék vezérelte 
a Bóbita bölcsôde valameny-
nyi munkatársát, amikor közös 
beszélgetésre, tapasztalatcserére, 
együtt gondolkodásra hív  ták a 
kis bölcsôdés gyer-
mekek szüleit feb-
ruár 9-én délután. 
A szülôi csoportos 
beszélgetés témája a 
gyermekeink viselkedés-
ében megjelenô agresszivitás volt. 
Az oldott hangulat, a résztvevôk 
empátiája lehetôvé tette, hogy 
ôszintén beszélgessünk kisgyer-
mekünk családi környezetben 
tapasztalt negatív magatartásá-
ról, ennek általunk feltételezett 
okairól.

Társalgásunk felépítését és 
vezetését Gyömbér Kornélia, a böl-
csôde vezetôje vállalta magára. 
Szakmai tudása és gyakorló 
édesanyaként megélt személyes 

tapasztalatai segítségével világí-
tott rá azokra a dolgokra, amelyek 
alapjai lehetnek gyermekeink erô-
szakos megnyilvánulásainak. Az 
életkori sajátosságokon túl, nehéz 
helyzet elé állítja a kicsiket, a szü-
leiktôl való elszakadás, az idegen 
környezettel társuló bizonytalan-
ság érzése. A médiában megje-
lenô, a gyermek által fel nem dol-
gozható és ezáltal félelmet keltô 

információk soka-
sága. Nem utolsó 
sorban pedig az 
aktív mozgásnak, 
mint az energia 
levezetés legtermé-
szetesebb formájá-
nak a hiánya.

Szülôként nagyon 
fontos, hogy felismerjük, tenger-
nyi türelemmel, szeretettel, törô-
déssel és odafigyeléssel helyesen 
kezeljük a kialakult problémát, 
már ebben a korai életszakasz-
ban is.

Útravalóul szívhez szóló gon-
dolatokat vihettünk magunkkal 
a nevelés aranyszabályaiból, szép-
ségébôl. Köszönet érte!

Zakarné Gscheidt Tímea 
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Változik a gyermekintézményi térítési díj
Idén április 1-jétôl emelkednek a 
gyermekintézményi térítési díjak.

Óvodai ellátás esetén a díj: a 
tízórai 60 Ft+Áfa/nap, az ebéd 
176 Ft+Áfa /nap, az uzsonna 
60 Ft+Áfa /nap – összesen 
296 Ft+Áfa /nap.

Iskolai napközis ellátás esetén 
a díj: a tízórai 70 Ft+Áfa /nap, az 
ebéd 220 Ft+Áfa /nap, az uzsonna 
70 Ft+Áfa /nap – összesen: 360 
Ft+Áfa /nap.

Iskolai menzai ellátás esetén: 
220 Ft+Áfa /nap.

Bölcsôdei hírcsokor
Férôhelyek 

A Bóbita bölcsôde férôhelyeinek 
száma: 26. Jelenleg 24 kisgyermek 
részére igényelnek a szülôk ellátást. 
Március végére várhatóan telt ház 
lesz a bölcsôdében. A 2011–2012-
es nevelési évre elôjelentkezettek 
száma 24 gyermek, szabad férôhe-
lyek száma: 2. Felhívjuk a kedves 
szülôk figyelmét, ha igénybe sze-
retnék venni a bölcsôdei szolgálta-
tást, jelentkezzenek mihamarabb, 

legkésôbb április 20-ig! Jelentkezni 
lehet személyesen minden nap 8–12 
óra között a bölcsôde irodájában 
Gyömbér Kornélia szakmai vezetônél, 
telefonon a 62/517-368 számon. A 
2012-2013. nevelési évre elôjelent-
kezettek száma: 9 gyermek.

*
Zárva, nyitva 

A bölcsôde március 14–15. között 
zárva tart. Március 19. szombat: 
munkanap.

Ovis hír
Díjfizetés

Az óvodai étkeztetés térítési díja-
inak befizetése 2011 következô 

hónapjaiban: április 5. (kedd), 
május 4. (szerda), június 2. (csü-
törtök), július 5. (kedd). 

Iskolai határidônapló
Március 

 10. 12.00: A Silver Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
társastánc bemutatója 1–8. 
évfolyam részére a faluház-
ban.

14.  Pihenônap (márc. 19. helyett).
15. 10.00: Nemzeti ünnep – koszo-

rúzás, ünnepség az Ország-
zászlónál;   
15–20. Comenius program – 

tanulmányút Hollandi-
ába pedagógusok részére.

16. 14.00: Nyelvtan verseny a 2. 
évfolyam részére.

17. 14.00: Területi Kazinczy szép-
kiejtési verseny 3. osztályosok-
nak (Mórahalom).

18. 14.00: Nyelvtan háziverseny a 
3–4. évfolyamosok részére.  
17–18. Tanuló adatlapok 
módosításának lehetôsége az 
iskolákban 8. osztályosoknak. 

19. 9.00 – 14.30: Zöld Diákpar-
lament Üllésen. Téma: A víz.

19. Tanítás nélküli munkanap 
(márc. 14. helyett).

21. 17.00: Elôadás szülôk részére a 
Szülôk Klubjában a Sárga isko-
lában:  
Bûnmegelôzés – elôadó: Máté 
Alexandra rendôrtörzsôrmester

22.  7.30: Víz Világnapjától a 
Föld Napjáig tartó egy hóna-
pos rendezvénysorozat meg-
nyitója. Témája: Dél-Alföld 
növény és állatvilága;  
Vadasparki program az 1–4. 
évfolyamban.

23–24.  8.00 – 17.00: Leendô 1. 
osztályosok beíratása a 
Fehér iskolában.

25.  10.00: Zöld Diákparlament 
Algyôn.

25.  10.00: Megyei természetismereti 
vetélkedô 6–8. évfolyamosokból 
álló 3 tagú csapatok részére az 
Algyôi Általános Iskolában 
a CSEMETE szervezésében 
(Madarak és Fák Napja Orszá-
gos Verseny területi fordulója).

25.  14.00: Napközis projektzáró: 
Tavasz, tavaszi népszokások, 
ünnepek.

30.  9.00–12.00: Ábrahám Krisz-
tián (Kiskunsági Nemzeti 
Park) elôadása a Víz Világ-
napjától a Föld Napjáig tartó 
projekt keretében: A Föld és 
az ég madarai.  
9.00 – 10.00: 1–4. évfolyam.  
10.00 – 12.00: 5–8. évfolyam, 
két csoport részére.

30 – ápr. 6.  Mobilkiállítás szerve-
zése a Sárga iskolában.

31.  14.00: Iskolai szintû játékos 
természetismereti vetélkedô a 
2–3–4. oszt. Tanulóinak.  
Tanítási hetek március–április 
hónapban:  
 február 28. – márius. 4. A hét   
március 7 – 11. B hét  
március 14 – 18.A hét  
március 21 – 25. B hét  
március 28 – ápr. 1.A hét

Híreinket elolvashatják iskolánk 
honlapján a www.algyoiskola.hu 
weboldalon is.

Versmondó iskolások
Az algyôi iskola alsó tagozatos tanu-
lói a költôk szebbnél-szebb versei 
közül válogattak. A színvonalas 
megmérettetés két kategóriában 
történt: 1–2. évfolyam és a 3-4. 
évfolyam. Helyezések: az 1-2. évfo-
lyamon I. helyezést ért el Üveges 
László 2.b, II. lett Zakar Zsanett 2.b 
és III. lett Kovács Angelika 2.a osztá-
lyos tanuló, különdíjban részesült: 
Varga Mónika 1.a, Bukor Sára 1.b és 
Kertész Tekla 2.b osztályos tanuló. 

A 3–4. évfolyamon I. helyezett lett 
Bukor Anna 3.b, II. lett Szekeres 
Laura 4. osztály, III. lett Gyömbér 
Mihály 3.a. osztályos tanuló, külön-
díjban részesült Horváth Laura 4. 
osztály, Bura Beatrix 3.a és Greksa 
Kinga 3.a osztályos tanuló. 

Az algyôi iskolát a területi ver-
senyen az I. – II. helyezést elért 
tanulók képviselik. 

Szebeni Lászlóné  
alsós munkaközösség vezetôje
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Iskolai alapítványi bál
Február 12-én rendeztük meg 
alapítványi bálunkat a faluház-
ban. A bálra lelkesen készülôdtek 
az algyôi iskolások, a kicsik és a 
nagyok is. Az estét – hagyománya-
inkhoz híven – a polgármester úr, 
Herczeg József nyitotta meg.

A 8. osztályosok nyitótánca: 
angol keringôjüket lágy szenti-
mentális zenére mutatták be a vég-
zôsök, felkészítô tanáruk Újváriné 

Lôrincz Tünde; ruhájukat Molnár-
Szabó Beáta, Kun Szabó Zoltánné és 
Kovácsné Kotogán Ildikó készítette. 
A nyitótánc után a nyolcadikosok 
nemcsak a polgármester urat, 
feleségét, és az alpolgármester 
urat kérték táncra, hanem Zsuzsa 
nénit és Piroska nénit is, valamint 
a szüleiket, nagyszüleiket is. 

A jövô sportreménységei, az 1.a 
osztályosok Shakira: Waka waka 
címû zenéjére mutatták be pro-
dukciójukat, amit Kériné Bódi Judit 
és Leléné Gonda Irén tanított be 
nekik, a ruhákért köszönet Gémes 
Jánosnénak. A kicsik után a 6.a osz-
tályosok hip-hop elôadása követ-
kezett a Step Up Streetdance címû 
film zenéjére, felkészítôjük Kaku-
szi Ildikó. Ezt követôen az 5.a osz-
tályosok szamba alaplépésekbôl 
készült koreográfiáját láthattuk, 
a gyerekeket felkészítette Újváriné 
Lôrincz Tünde. Keringôjük mellett 
újra színpadra álltak a nyolcadikos 
lányok, akik Bereczki Zoltán: Kerek 
egész címû zenéjére táncoltak és 
a végén, hogy kerek egész legyen 
az elôadásuk, lufival lepték meg 
a kicsiket, a táncukat betanította 
Kakuszi Ildikó. A Muzsika hangja 
címû musical ismert dallamára 

táncoltak a 4. osztályosok, felké-
szítette ôket Szabóné Kálmán Mária 
és Sándorné Vasvári Katalin. Ôket 
követte a 2.b osztályosok Noxos 
tûztánca, amelyet Torma Tiborné 
tanított be, köszönet a tánchoz 
nyújtott segítségéért Izbékiné Cseuz 
Gabriellának és Tösmaginé Radics 
Annamáriának. Bereczki Zoltán–
Szinetár Dóra: Fény címû dalára 
összefogtak a 4., 5., 6., 7. osztályo-

sok, akik a közönséget is bevon-
ták produkciójukba, a fergeteges 
kavalkádot színpadra állította 
Kakuszi Ildikó. És végül a 3.a és a 
3.b osztályosok Csodálatos Mary 
címû musical ismert dallamára 
mutatták be esernyôs táncukat, 
és a mûsorszámuk végén az eser-
nyôkön lévô betûkbôl összeállt az 
Algyôi Általános Iskola neve. A 
fellépô gyerekek esernyôit átva-
rázsolták: Bura Györgyné, Greksáné 
Kurucz Irma és Kecskeméti Zoltánné, 
a táncot betanította Süli Zakar Éva, 
Szebeni Lászlóné és Tóthné Molnár 
Ágota. Az este folyamán 193 algyôi 
diák szerepelt a színpadon. A 
szenzációs mûsort követôen az 
ízletes vacsorát az Algyôi Halász-
csárda szolgáltatta, a vendégek 
szórakoztatásáról pedig Sándor 
Csaba gondoskodott egészen haj-
nalig. Szeretném megköszönni az 
algyôi iskola pedagógusainak és 
diákjainak a színes dekorációt és 
a segítséget az este folyamán. 

A Szülôi Munkaközösség nevé-
ben szeretnénk köszönetet mon-
dani az Algyôi Halászcsárdának és 
az AKTV - Algyôi Kábeltelevízió 
Üzemeltetô Kft.-nek támogatá-
sukért; a CSEMETE Természet 

és Környezetvédelmi Egyesület-
nek az 50%-os kedvezménnyel 
igénybe vehetô táborozások fel-
ajánlásáért; Herczeg Józsefnének, 
Némethné Vida Zsuzsannának, a 
GYEVIÉP Nonprofit Kft.-nak.

Köszönet a következô intézmé-
nyeknek, cégeknek, vállalkozók-
nak, magánszemélyeknek, mert 
tombola tárgyaikkal hozzájárultak 
a bál sikeréhez: a fôdíj felaján-
lásáért a Magyar Posta Kiskeres-
kedelmi Üzletágnak. A további 
felajánlásokért köszönet: Herczeg 
József és családja, dr. Piri József és 
családja, dr. Gonda János és csa-
ládja, Ország-Sugár Tivadar és csa-
ládja, Pataki Andrea és családja, 
Római Gábor és családja, Albertné 
dr. Tóth Mária, Boldizsár Attiláné 
és családja, Mesterházy Zoltán és 
családja, Karai János és családja, 
Karasz Béla és családja, Kertész Ibo-
lya és családja, Földi Ibolya – Start 
ABC, Kovács Sándorné, Bukorné 
Bérai Csilla, Süli-Zakar Zita, Qell 
Krisztina és anyukája, Kis Zsolt 
Gábor, Izbékiné Cseuz Gabriella, 
Egyed Máté, Gálné Nagy Ildikó, Süli 
Erzsébet és Daróczi Tamás, Lauri-
nyecz Mihály, Magosi Krisztina, 
Zsura Zoltán, Pál Sándorné, Kecs-
keméti Zoltán és családja, Szekeresné 
Köteles Rita és családja, Podonyi 
Károlyné, Szûcs Lászlóné, Molnár-
Szabó Beáta, Lecsó Pizzéria, Békési 

Krisztina, Lacziné Benyák Izabella, 
Vida Éva - Faluház Büfé, Bene Zol-
tán, Nemesné Bálint Ilona, Szôke 
Tisza Nyugdíjas Klub, Algyôi 
Lovasklub Egyesület, GYEVIÉP 
Nonprofit Kft., Szivárvány Óvoda, 
GYEVITUR Kft., „Ezerjófû” 
Algyôi Egészségvédô Kör, Algyôi 
Nôegylet, 1.a osztály, 1.b osztály, 
2.a osztály, 2.b osztály, 3.a osztály, 
3.b osztály, 4. osztály, 5.a osztály, 
5.b osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 
7. osztály, 8.a osztály, 8.b osztály. 
A teremrendezésben segített: 
Tösmagi Zsolt, Karai János, Rozgo-
nyi János, Oláhné Bakos Boglárka, 
Pataki Andrea, Horváthné Nemes 
Nikoletta, Katona Krisztina, Igazné 
Török Bernadett, Bezdán Mihály. 
A jegyeket ellenôrizte: Gáborné 
Hevesi Márta; vendéglátás: Boldi-
zsár Attiláné, Szûcs Lászlóné; a gye-
rekek vendéglátása: Tóthné Bálint 
Ibolya – köszönet érte.

Ezúton szeretném megköszönni 
minden kedves szülônek áldoza-
tos és fáradhatatlan munkáját, 
segítségét és közremûködését, 
akik a fellépô ruhák készítésé-
ben, a sütemények sütésében, a 
szállításban, a plakátragasztásban, 
a szervezésben stb. segítségemre 
voltak a bál elôkészületeiben 
illetve a bál levezetésében. 

Csányi Anikó,  
a Szülôi Munkaközösség elnöke

Regionális ökoiskola találkozó  
a Természet Házában

Az idei év elsô ÖKOISKOLA 
TALÁLKOZÓ-ját február 28-án 
Kecskeméten a Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóság – Természet 
Házában tartottuk. Az Ökoiskola 
Munkacsoport találkozóján 23 
ökoiskola 41 pedagógusa vett 
részt. Az összejövetelen Iván Zsu-
zsanna, az Algyôi Általános Iskola 
igazgatója köszöntötte a vendé-
geket, majd dr. Boros Emil – a Kis-
kunsági Nemzeti Park igazgatója 
– nyitotta meg azt. Ezt követôen 
bemutatkoztak a civil szerveze-
tek és a nemzetik parkok. Kör-
nyezeti nevelési programjukról, 
együttmûködési lehetôségeikrôl 
tartott elôadást Bojtos Ferenc a 

CSEMETE Természet és Környe-
zetvédelmi Egyesület képviselet-
ében, Rózsa Anita a Duna-Dráva 
Nemzeti Park oktatója, Ezer Ádám 
a Körös-Maros Nemzeti Park 
osztályvezetôje, Gilly Zsolt a Kis-
kunsági Nemzeti Park osztályve-
zetôje és Ádám Ferenc a Körlánc 
Egyesület ügyvezetô elnöke. Az 
elôadásokat követôen szakmai 
megbeszélés vette kezdetét: vála-
szokat kaphattak résztvevôink a 
felmerült problémákra, kérdé-
sekre és pontos információkat is 
kaptak az aktuális programokról, 
rendezvényekrôl.

Szivacski Angéla Ökoiskola  
Munkacsoport vezetôje
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Élversenyzôk között az AÚKE sportolói 
Kétnapos nemzetközi úszóverse-
nyen vettek részt úszóink Hód-
mezôvásárhelyen, február 26–27-
én. A versenyen hazai élversenyzôk 
közül: Verrasztó Evelyn és Dávid, 
Jakabos Zsuzsanna, Mutina Ágnes 
is versenyeztek. A hazai klubok: 
budapesti, debreceni, szolnoki, 
szarvasi, békéscsabai, kiskunha-
lasi, bajai, gyulai és a Csongrád 
megyei (szentesi, szegedi, makó, 
vásárhelyi, algyôi) klubok mellett 
szerbiai és romániai egyesületek is 
indultak. Ebben az erôs mezôny-
ben is eredményesen szerepeltek 
az algyôi gyerekek. 

Az AÚKE versenyzôinek ered-
ményei: 3. Tóth-Kása Sára 50m 
mellúszásban. 4. Gyôrfi Dávid 

200m hátúszásban és 6. 200m 
mellúszásban. 5. Molnár Anna 
50m mellúszásban és 7. 50m 
hátúszásban. 5. Szutor Adél 50m 
mellúszásban. 8. Tóth-Kása Bence 
50m mellúszásban. 9. Vincze Zsom-
bor 50m mellúszásban. 10. Rózsa 
Evelin 200m mellúszásban.13. 
Portörô Dorina 200m mellúszás-
ban.13. Szutor Erik 100m mell-
úszásban.14. Gyôrfi Kinga 200m 
mellúszásban. 14. Rózsa Alex 
100m mellúszásban. 20. Síkhegyi 
Luca 50m mellúszásban és 22. 
50m hátúszásban. 22. Gyursánszky 
Bence 50m mellúszásban.

Edzôk: Zsura Brigitta, Magosi 
Krisztina és Zsura Zoltán.

Magosi Krisztina, edzô

Országos eredmények a fiatal algyôi kajakosoktól 
A Héraklész Országos Fizikai Fel-
mérô Bajnokságon február 05-én 
Gyôrben az Algyôi Sportkör kajak-
kenu szakosztályának utánpótlás 
korú  versenyzôi kie melkedô ered-
ményeket értek el. Az 5 fôs csapat 
a 45 egyesület közül az elôkelô 14. 
helyen végzett, ezzel az elmúlt 6 év 
legsikeresebb szereplését tudhatják 
maguk mögött az algyôi versenyzôk. 
Eredmények: Bukor Anna I. hely 
(18 indulóból), Kopasz Bálint I. hely 
(69 indulóból) 5. éve veretlen, Hor-
váth Adrienn III. hely (18 indulóból), 
Demecs Botond III. hely (9 induló-
ból), Demecs Bálint 30. hely (55 részt-
vevôbôl). Felkészítô edzôk: Demeter 
Irén és Kopasz Péter

Elsô hely az Olajbogyó Kupán 
A Rendôr TE rendezte meg feb-
ruár 20-án az I. Olajbogyó kupát 
az algyôi Edzôteremben. A 2001-
2002-es születésû gyerekek közül 
öt csapat nevezett. Algyô egy 
csapattal vett részt a kétfordulós 
labdarúgó tornán. Meglepetésre 
az elsô fordulót, amely négy mecs-
csbôl állt, megnyerték. 

Az elsô forduló algyôi eredmé-
nyei. Végeredménye: I. Algyô, 
II. SZVSE, III. RTE, IV. DAFC, 
V. Makó. Algyô-Rendôr TE  
1:4. A torna legjobb mezônyjáté-
kosa: Molnár Gergô (Algyô). Algyô. 

Makó 6:0 – az algyôi csapat leg-
jobbja: Pajkó Gergô. Algyô-SZVSE 
3:0, Algyô-Déli Apró FC 2:0. A 
második fordulóban az algyôi csa-
pat az ötödik helyet szerezte meg 
és a csapatunk legjobbjának Pap 
Csabát választották. 

Az algyôi csapat névsora: 
Molnár Gergô, Pajkó Gergô, Tóth 
Norbert, Pap Csaba, Pap Dániel, 
Gyömbér Mihály, Bíbor Martin, Bús 
Tamás, Lengyel Márk. Felkészítôk: 
Magosi Krisztina, Makra Zsolt.

Makra Zsolt edzô

Országos Döntôbe jutott Rózsa Evelin
Hódmezôvásárhelyen, a Gyarmati 
Dezsô Sportuszodában rendez-
ték meg február 7-én a Megyei 
Diákolimpiát úszásból. Algyôrôl 
1–8. osztályos gyerekekbôl álló 
szépszámú kis csapattal mentünk 
összemérni tudásunkat. 

Eredményeink I. korcsoport-
ban: 50 fiú gyors – 7. Demecs 
Botond, 50 leány hát – 6. Síkhegyi 
Luca, 50 fiú mell – 6. Karasz Bence, 
50 leány mell – 9. Síkhegyi Luca; 
II. korcsoportban: 50 fiú gyors 
– 9. Rózsa Alex, 50 leány gyors – 
13. Jaksa Vivien, 50 fiú hát – 4. 
Bodó János, 50 leány hát – 9. Vidács 
Bianka; III. korcsoportban: 100 
fiú gyors – 8. Bozóki Richárd, 100 
leány gyors – 9. Gyôrfi Kinga, 100 
fiú hát – 5. Bozóki Richárd, 100 
leány hát – 5. Portörô Dorina, 50 
fiú mell – 7. Szvetnyik Martin, 50 
leány mell – 2. Portörô Dorina, 
4x50 fiú gyorsváltó – 6. Bozóki, 
Sebôk, Slebics, Szvetnyik; 4x50 leány 
gyorsváltó – 4. Gyôrfi, Németh, Sza-
niszló, Pörtörô; IV. korcsoportban: 
100 fiú gyors – 9. Temkó Bence

100 leány gyors – 1. Rózsa Evelin 
(Ezzel az eredménnyel továbbju-
tott az Országos Diákolimpiára), 

100 fiú mell – 6. Temkó Bence, 100 
fiú hát – 4. Györfi Dávid

100 leány hát – 5. Rózsa Evelin, 
4x50 fiú gyorsváltó – 3. Temkó 
Bence, Jani Zoltán, Szaniszló V. 
Attila, Gyôrfi Dávid, 4x50 leány 
gyorsváltó – 5. Szekeres Dzsenifer, 
Kômûves, Mesterházy Nóra, Rózsa 
Evelin.

Az Algyôi Általános Iskola 
csapatának testnevelôi: Varga 
Ágnes, Retkes Zsolt, Ficsór Barna-
bás. Edzôk: Magosi Krisztina, Zsura 
Brigitta, Zsura Zoltán.

Az algyôi Kopasz Bálint 100 m. 
gyorson II. helyezést ért el. 

2011-ben is ladacross
Az algyôi Berkes István ladacross 
versenyzô a 2011-es évben is foly-
tatja a területi megmérettetése-
ket. Az eredményekrôl az Algyôi 
Hírmondó hasábjain, ill. a www.

algyo.hu internetes oldalon folya-
matosan beszámolunk. Minden 
szurkolót és érdeklôdôt szeretettel 
várnak a versenyekre.

Algyôi gyerekek a magyar válogatott meccsen
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány 
jóvoltából az algyôi megyei máso-
dik helyezett futsal csapata a hely-
színen tekinthette meg az Újsze-
gedi Sportcsarnokban rendezett 
Magyarország- Szerbia Futsal 
barátságos válogatott mérkôzést. 
Futsalosainkat így jutalmazták a 

megyei döntôbe jutásért. Résztve-
vôk: Misku Péter, Bella Dávid, Sze-
kere Benedek, Miklós Dávid, Molnár 
Krisztián, Molnár Szabolcs, Molnár 
Gergô, Bozóki Richárd, Pál Máté. 
Kísérôk: Horváth Nándor, Magosi 
Krisztina és Makra Zsolt.

Makra Zsolt edzô
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Algyôi civilek és a Tisza élôvilágának emléknapja
Az algyôi civilszervezetek február 
5-én emlékeztek a 2000. január 31-i 
ciánszennyezésre a Szamoson és a 
Tiszán. A faluházban megtartott 
rendezvényen a Gyevi Art Kulturá-
lis Egyesület Tollforgatók Köre, a 
Szôke Tisza Nyugdíjasklub tagjai, az 
Algyôi Hagyományôrzô Együttes, 
az Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar, a Móra Ferenc Népszínház 
és az algyôi Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete képviseltette magát. 

A tollforgatók irodalmi mûsorá-
ban versek, mondák, regék hang-
zottak el, s a közönség megismerte 
Oláh Ernô erre az alkalomra írt 
versét, az Emlékezz! címût. Bakó 

Tibor versének címe: Falu a Tisza 
mellett. A nyugdíjasok, a hagyo-
mányôrzôk és Lele Krisztián tiszai 
népdalokat énekeltek, a citerások 
pedig alföldi és tiszai népdalokkal 
tették színesebbé a mûsort. Pálfi 
Anita, a Móra Ferenc Népszínház 
tagja verset mondott a Tiszáról. 
A végén pedig a tiszavirágzásról 
látott egy kisfilmet a közönség.

Szerencsére a Tisza kiheverte 
a katasztrófát, így az emlékezé-
sünk arra figyelmeztet bennün-
ket, hogy környezetünkre jobban 
odafigyeljünk, s harcoljunk az 
ipari nagyhatalmak természetet 
szennyezô tevékenysége ellen.

Hallásvizsgálat, ingyen
Március 26-án, szombaton 8 óra-
kor dr. Bakó Ildikó rendelôjében 
ingyenes hallásvizsgálat lesz. 
A vizsgálatot végzô orvos: dr. Har-
tai Tamás. A vizsgálatra elôzete-
sen bejelentkezni a 62/267-202 
telefonszámon, rendelési idô-

ben kell! Emlékeztetôül a ren-
delési idôpontok márciusban: 
03. 07–11. között 8:00–12:30 óra, 
03. 16.–19. között 12:30–16:30 
óra, 03. 21–25. között 8:00–12:30 
óra között.

3 nap böjt, vagy 30 perc sófürdô?
A só az ember számára ugyan-
olyan fontos, mint a víz. A 
manapság olyan divatossá vált só 
szobák, só lámpák mellett megje-
lent a legkényelmesebb, otthon is 
végezhetô, minimális befektetést 
igénylô eljárás, a só fürdô!

A Himalája sóból készített 30 
perces kádfürdô teljes felúju-
lást jelent, salaktalanító hatása 
egyenlô a 3 napon át tartó böjt-
kúrával. Otthoni körülmények 
között az alábbiak szerint végez-
zük: a só fürdô koncentrációja 
minimum 1 % -os legyen. Tehát 
100 l vízhez legkevesebb 1 kg 
Himalája sót használjunk. Az 1 
%-os só fürdô nem lúgozza ki 
a bôrt, sôt a bôr külsô szaruré-
tegében könnyebben megkötô-
dik a víz, így a bôr természetes 
védôrétege megmarad, az ozmo-
tikus hatás jól érvényesül. Minél 
nagyobb a vízben a só koncentrá-
ciója, annál intenzívebb a méreg-
telenítô hatás is. (Vigyázat, ne 
essünk túlzásba!)

A Himalája sót tegyük a fürdô-
kádba, engedjünk rá forró vizet, 

oldjuk fel teljesen! Engedjük tele 
a fürdôkádat 37 C° -os vízzel. Für-
dés közben ügyeljünk arra, hogy 
bôrünk minden felülete érint-
kezzen a vízzel! NE használjunk 
szappant, tusfürdôt, fürdôhabot, 
testápolót. 30 perc lazító pihenés 
után itassuk le magunkról a víz-
cseppeket, majd pihenjünk egy 
kicsit. 

A Himalája só fürdô elônyös a 
légúti megbetegedések, az ízületi-, 
és reumatikus bántalmak, vala-
mint a bôrbetegségek (psoriasis, 
akne, neurodermitis) panaszainál 
az ellenálló képesség növelésére, 
a fájdalmak enyhítésére, az égô, 
viszketô érzés megszüntetésére. 
A kúra kezdetekor a sófürdô két-
hetente egyszer ajánlott, késôbb 
havonta egy „emlékeztetô” fürdô 
is elég.

A Himalája só étkezésre, ivókú-
rára is kiválóan alkalmas. A Hima-
lája só 25 kg-os kicsomagolásban 
22.500 forintos (900.-ft/kg) egy-
ségáron megrendelhetô a +36/ 
30-489-69-65 –ös telefonszámon.

Gyevitur Kft., Márton Mária

kezd idô M II csapat kezd idô U 19 csapat kezd idô M III csapat kezd idô Elôkészítô

03.05. szombat 14:30 Hmvhely - Algyô 16:30 Hmvhely - Algyô 14:30 Sándorfalva - Algyô
03.12. szombat 14:30 Algyô - Makó 11:30 Algyô - Makó 10:00 Algyô - Csongrád
03.13. vasárnap
03.15. kedd 14:30 Pusztamérges - Algyô
03.20. vasárnap 15:30 Újszentiván - Algyô 13:30 Újszentivaán - Algyô 15:30 Algyô - Domaszék
03.26. szombat 16:00 Algyô - Székkutas 14:00 Algyô - Székutas 16:00 Deszk - Algyô
03.27. vasárnap
04.03. vasárnap 16:00 Algyô - Forráskút
04.10. vasárnap 16:30 Öttömös - Algyô
04.16. szombat 10:00 Algyô - Szentes
04.17. vasárnap 17:00 Algyô - Hmvhely
04.24. vasárnap 17:00 Csengele - Algyô 10:00 Mórahalom - Algyô
04.30. szombat 17:00 Mártély - Algyô 10:00 Algyô - Kistelek
05.01. vasárnap
05.07. szombat 10:00 Szeged - Algyô
05.08. vasárnap 17:00 Algyô - Kübekháza
05.14. szombat 17:00 Makó - Algyô 10:00 Algyô - Újszentiván
05.18. szerda 17:00 Alsóváros - Algyô
05.21. szombat 10:00 Balástya - Algyô
05.22. vasárnap 17:00 Algyô - Röszke
05.29. vasárnap 17:00 Baktó - Algyô
06.05. vasárnap 17:00 Algyô - Tiszasziget
06.12. vasárnap 17:00 Rúzsa - Algyô
06.18. szombat 17:00 Algyô - Alslóváros

Sorsoltak: idôpontok és csapatok

KAQUN víz immunerôsítô, építse be az életébe!
Milyen hatása van egy ivókúrának? 
Fogyaszt, méregtelenít, szépít, fel-
tölt energiával, bôségesen juttat 
ásványi anyagot a szervezetbe. A 
Mira víz, Hunyadi víz (sorolhat-
nánk még a sokféle ivókúrára 
használt vizet) mellett megjelen-
tek az oxigén tartalmú vizek.

A Kaqun víz az egyetlen, amely 
fürdôvizében is és ivóvizében is 
megôrzi az oxigén tartalmat. A 
Kaqun fürdôvíz elektronikus folya-
matok eredményeként jön létre, 
lúgos kémhatású. A vízbe merülô 
emberi test a fürdôvízben lévô speciá-
lis oxigént diffúzió révén hasznosítja. 
A kellemes testhômérsékletû fürdés-
sel olyan mennyiségû plusz oxigén 
kerül a szervezetbe, amely fokozott 

légzéssel nem érhetô el. Ennek 
következtében szervezetünk saját 
maga képes arra, hogy hatékonyan 
legyôzze a kórokozókat, helyreállítsa 
a test mûködésének egyensúlyát.

A Kaqun ivóvízben az oxigén 
18–25 mg/l koncentrációban van 
jelen, amely ivóvíz oxigéntartalma 
a normál ivóvíz oxigéntartalmá-
nak többszöröse. Tapasztalatok és 
analitikai vizsgálatok azt mutat-
ják, hogy a Kaqun víz fogyasztása 
kedvezô hatással van a szellemi és 
fizikai teljesítôképességre, segít a 
szervezet optimális oxigénszintjé-
nek helyreállításában.

Ivókúrájához rendeljen Kaqun 
vizet a 30 / 489-69-65-ös telefon-
számon!
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ÔBK: Dalok szárnyán  
a „Szôke Tiszáról”

13. Túl a Tiszán Devecserbe…

Túl a Tiszán Devecserbe,
ketten ülnek egy nyeregbe.

Ne menj át, maradj itt,
majd meglátod jobb lesz itt,

magad ülsz az ölembe.
Nem ülök én az öledbe, 

hej, tudj isten ki ült benne.
Tegnap a kert alatt, sötét körtefa alatt,

Ki nézett a szemedbe?

*

14. Tisza partján mandulafa…

Tisza partján mandulafa virágzik.
Mandulája vízbe hull és elázik.

Terem még a mandulafa, mandulát, mandulát,
Tisza partján nevelik a szép leányt.

Tisza partján jegenyefa virágzik.
Jegenyéje vízbe hull és elázik.

Terem még a jegenyefa jegenyét, jegenyét,
Tisza partján nevelik a szép legényt.

A kezdet és a vég összeért
In memoriam Papp László

„Jól van, jó és hû szolgám, a kevé-
sen hû voltál, sokat bízok rád ezután, 
menj be uradnak ünnepi lakomá-
jára.” (Mt. 25. 21.)

Amikor a ’70-es évek közepe táján 
megismertem, könyvtáros voltam 
Petôfi-telepen. Így mutatkozott be: 
„Pap vagyok kétszer is. A nevem is, a 
foglalkozásom is pap.” Rendszeresen 
látogatta a könyvtárat. Mezôgazda-
sági szakkönyveket és verseket köl-
csönzött. A könyvtár vallási témájú 
állománya nem érdekelte. Nem az Ô 
igénye szerint valók voltak.

Aztán közelebbi kapcsolatba kerül-
tem vele szüleim révén. Biblia órákat 
tartottak a számomra máig felejthetet-
len emlékû régi házunkban. 

Mindig megcsodáltam gyönyörû, 
mindenkit magával ragadó ének-
hangját. Ebben az idôben ez fogott 
meg leginkább. Ha néha részt vet-
tem egy-egy bibliaórán, sohasem az 
Ige hirdetése maradt meg bennem. 
(Talán ekkor még nem voltam elég 
érett hozzá.) Az ének! Az a csodálatos 
„Te benned bíztunk…” és a „Mint a 
szép híves patakra…”. Ez utóbbi volt 
édesapám kedves zsoltára.

Késôbb édesanyámat elkísértem 
egy-egy istentiszteletre a Honvéd-téri 
református templomba. Ekkoriban 

kezdtem felfogni az Ige értelmét, de 
be kell vallanom, nem mindig sikerült. 
Nem Laci bácsiban volt a hiba. Ben-
nem. Aztán elment édesapám, késôbb 
édesanyám is. Ettôl kezdve léptek ôk 
ketten – Laci bácsi és felesége, Judit 
néni – szüleim helyébe. Ez a szülôi lét 
azonban nemcsak bennem élt, érez-
tem, hogy ôk is szeretnek. Lehet, hogy 
csak annyira, mint a többi hívôt, de én 
mégis nagy jelentôséget tulajdonítot-
tam neki, mert, amikor csak tehettem 
– csaknem minden vasárnap – elmen-
tem az istentiszteletre. Ittam Laci bácsi 
szavait, bár néha kérdéseket tettem 
fel magamban, amire késôbb mégis 
megleltem a választ. Hallgattam 
gyönyörû énekét, s tanultam a refor-
mátus énekeket. Laci bácsi tudta, hogy 
katolikus vagyok. S tudta, hogy EGY 
AZ ISTEN. S tudta, hogy az imád-
ság értéke nem a helytôl függ, ahol 
mondják, hanem egyedül az imádkozó 
lélek ôszinteségétôl. S tudta, hogy bár 
úrvacsorát nem veszek, de lélekben, ott 
a templomi úrvacsora alatt, mindig 
tiszteletet teszek az Úrnak.

Laci bácsi 80. évében, s 49 évvel 
azután, hogy a Petôfi-telepi és algyôi 
református gyülekezet tiszteletese lett, 
2001. február 11-én megtért Istené-
hez, ahogy a 90. zsoltár is mondja: „…
napja életünknek / Menten elmúlik 
nagy hirtelenséggel / Mint a mondott 
szót elragadja a szél. / A mi napjaink, 
miket nekünk engedtek / Mintegy het-
ven esztendei idô, / Hogyha több, tehát 
nyolcvan esztendô.” 

Köszönöm Tiszteletes Úr a tanítást 
az algyôi reformátusok nevében is!

Jusztika

Hétvégi sakk eredmények
A Csongrád megyei amatôr sakk 
csapatbajnokság következô fordu-
lójának eredményei: 2011. 02. 20. 
Algyô–Mórahalom 1–4. (A 3. for-
dulóból 2010. 12. 05-én elmaradt 
mérkôzés.) Sipos Kálmán–Molnár 
Jenô 0–1. Grószpéter Zoltán–Tum-
bász Péter 0–1. Dr. Gonda János–
Újházi Ádám 0–1. Miklós Attila–Kois 
János 0–1. Nacsa Gábor–Pipicz Illés 
1–0 .

A 6. forduló eredménye: 2011. 
02. 20. Mórahalom–Algyô 2–3. 
Molnár Jenô–Sipos Kálmán 1–0. 
Tumbász Péter–Grószpéter Zoltán 
0–1. Újházi Ádám–dr. Gonda János 

1/2–½. Kois János–Miklós Attila 
1/2–½. Pipicz Márton–Nacsa Gábor 
0–1.

2011. 02. 20. Üllés–Huszár SK. 
2.5–2.5. 1. Nyôgér István–Nagy Zol-
tán 1–0. 2. Mihály GáborPapp Zol-
tán 1/2 - ½. 3. Bakacsi Zsolt–Balogh 
Ferenc 0–1. 4. Seres ÁdámKurucsai 
András 1–0. 5. Fridrik Richárd–
Gábor Géza 0–1.

Végeredmény: 1. Üllés 19  
pont, 2. Huszár SK 18 pont, 3. 
Algyö 12.5pont, 4. Móraha-
lom 10.5 pont.

 dr. Gonda János

Fila, az algyôi németjuhászkutya Magyarország legjobbjai közt
Az algyôi tenyésztésû Hoffung 
voll Fila (képünkön), akinek fel-
menôi közt világbajnok német 
juhászok is megtalálhatóak, 
2010-es versenyévét október 2-án, 
Hajdúszoboszlón, az év legrango-
sabb magyar nemzetközi német 
juhászkutya versenyén az elôkelô 
második helyen zárta. Így osztá-
lyában, a kölyök osztályban a leg-
eredményesebb magyar eb lett. 
Ezt megelôzôen Garán megnyerte 

a Klubgyôztes kiállítást, Pécsett 
pedig − tenyésztôje és trénerei 
nem kis örömére − második 
helyezést ért el, rangos versenyen. 

Redenczki János algyôi tenyésztô 
több mint 15 éve foglalkozik 
német juhászok tenyésztésével. 
Az általa tenyésztett kutyák hosz-
szú évek óta a kiállításokon szép 
eredményeket érnek el, ez a kutya 
azonban különlegesebb, mint a 
többi. Anyja, Ellynor az algyôi 

kennelbôl, míg apja a németor-
szági Horn városából származik, 
s igen jó adottságait bizonyítja 

eredményeivel és (nem utolsó 
sorban) a temperamentumával. A 
kutyát felkészítésekor az algyôiek 
többször is láthatták trénereivel, 
Herczeg Tamással és ifj. Redenczki 
Jánossal, miközben a falubeli 
utakat koptatták – hol gyalog, 
hol kerékpárral. A tenyésztô és 
a trénerek felkészültek a 2011-
es versenyidényre a tavalyihoz 
hasonlóan szép eredmények 
reményében. AH
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Civileket támogat az önkormányzat
Elkészült az idei rendezvénynaptár

Az algyôi önkormányzati képvi-
selôk februári ülésükön elfogad-
ták a helyi társadalmi szervezetek 
2010. évi beszámolóját, kiemelve, 
hogy egész évben áldozatos mun-
kát végeznek a helyi kulturális és 
közéletben. 

A 2008. április 1. napjától hatá-
lyos közpénzekbôl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvényre 
tekintettel, ebben az évben új 
rendszer szerint nyújthatják be 
támogatási igényeiket a helyi 
civil szervezetek. Az önkormány-
zati képviselô-testület decemberi 
ülésén, a költségvetési koncep-
ció tárgyalásakor hozott döntése 
értelmében csak a bejegyzett, 
bírósági nyilvántartásba vett (vagy 
arra váró) társadalmi szervezetek 
pályázhattak az önkormányzat 
által kiküldött hivatalos forma-
nyomtatványokon. A februári 
ülésen elfogadták a 4/2011. (II. 
23.) Önkormányzati rendeletet a 
társadalmi szervezetek támoga-
tásáról, mely tartalmazza a teljes 
támogatási és elszámolási felté-
telrendszert, valamint a kötelezô 
formanyomtatványokat. A rende-
let teljes szövege megtalálható az 
interneten, a községi honlapon: 

www.algyo.hu/önkormányzat/rende-
letek. 

30 helyi civil szervezet adta le 
támogatási igényét a 2011. évre. 
A képviselôk az igényeket meg-
tárgyalták és az alábbi támogatási 
összeget ítélték meg az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésé-
nek Társadalmi szervezetek támo-
gatása elôirányzat terhére:

A társadalmi szervezetek részé-
 re megállapított támogatások 
összege 6 millió 610 ezer forint 
(lásd az alábbi táblázatban).

Februári ülésén az algyôi 
képviselôk tárgyalták az alapít-
ványok támogatási kérelmét. 
Közülük csak egyet fogadtak el: 
a Magyar Légimentô Nkft.-hez 
tartozó szentesi légimentô bázis: 
200.000 forint támogatást kapott 
az algyôiektôl. 

Az intézmények, valamint a tár-
sadalmi szervezetek által leadott 
beszámolók alapján összeállí-
tották Algyô Nagyközség 2011. 
évi települési rendezvény- és 
sport naptárát, melyet a képvi-
selôk is elfogadtak. Az egységes 
szerkezetû naptár megtekinthetô 
és letölthetô az alábbi elérhetôsé-
gen: www.algyo.hu/Programajánló 
és Galéria/éves programajánló.

Sorsz. Név Ft
1. Algyôi Általános Iskola Alapítvány 200.000
2. Algyô Borbarátok (férfi) 50.000
3. Algyôi Faluvédô Egyesület 400.000
4. Algyô Fejlôdéséért Alapítvány 80.000
5. Algyôi Gazdakör 300.000
6. Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar 300.000
7. Algyôi Kerecsen Egyesület 150.000
8. Algyôi Kormorán Horgászegyesület 200.000
9. Algyôi Lovasklub 1.200.000
10. Algyôi Nôegylet 330.000
11. Algyôi Természetvédô Horgászegyesület  200.000
12. Boldog Gyermekkor Alapítvány  200.000
13. Dinamix Ifjúsági Kerekasztal Wemsical  200.000
14. EZERJÓFÛ Algyôi Egészségvédô Közhasznú Egyesület 150.000
15. Fiatalok Egy Élhetôbb Környezetért Közhasznú Egyesület 150.000
16. GYEVI ART Kulturális Egyesület 300.000
17. V-8 Autó-Motor Sportegyesület 

(Berkes István ladacross versenyzô)
150.000

18. Magyar Vöröskereszt Csm.-i Szervezetének algyôi alapszervezete 150.000
19. Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör 100.000
20. Mandula Színház Alapítvány 150.000
21. MATASZ Algyôi Klubja 100.000
22. Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület 200.000
23. Mozgáskorlátozottak Csm.-i Szervezete Algyôi csoport 200.000
24. Nagyfáért Alapítvány 200.000
25. Ôsgyeviek Baráti Köre 350.000
26. Síkvidéki Repülô Sportegyesület (Algyô-1930) 200.000
27. Szôke Tisza Nyugdíjasklub 400.000

ÖSSZESEN: 6.610.000

Álláshirdetések
Az Algyôi Általános Iskola a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet az Algyôi Általános Iskola portási 
munkakörének betöltésére. 

Határozatlan idejû közalkalmazotti 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidô. A munkavégzés helye: 
Csongrád megye, 6750 Algyô, Kas-
télykert utca 59. A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetôi megbízással járó lénye-
ges feladatok: portaszolgálat, érkezô és 
távozó vendégek nyilvántartása, tûzjelzô, 
riasztó, kamera rendszer kezelése, kul-
csok kiadása és visszavétele. Épület 
nyitása, zárása – akár hétvégén is. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: középfokú képesí-
tés, mûszaki szakképesítés, felhasználói 
szintû MS Office (irodai alkalmazások). A 
pályázat elbírálásánál elônyt jelent: közép-
iskola/gimnázium, mûszaki szakirány. 

A munkakör legkorábban 2011. 
május 2. napjától tölthetô be. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2011. 
március 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak az Algyôi 
Általános Iskola címére történô meg-
küldésével (6750 Algyô, Kastélykert 
utca 59.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplôazono-
sító számot: SZI/R/3126/2/2008, vala-
mint a munkakör megnevezését: portás. 
Elektronikus úton Iván Zsuzsanna részére 
az algyoisk@freemail.hu E-mail címen 
keresztül. Személyesen: Iván Zsuzsanna, 
Csongrád megye, 6750 Algyô, Kastély-
kert utca 59. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2011. április 15. A pályá-
zati kiírás további közzétételének helye, 
ideje: www.algyo.hu - 2011. március 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja: a 
pályázati kiírás közzétevôje a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás 
a munkáltató által a KSZK részére meg-
küldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*

Az Algyôi Általános Iskola a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdet Gazdasági ügyintézô munkakör 
betöltésére. 

Határozatlan idejû közalkalmazotti 
jogviszony. Teljes munkaidô. A munka-
végzés helye: Csongrád megye, 6750 
Algyô, Kastélykert utca 59. A munka-
körbe tartozó, illetve a vezetôi megbízás-
sal járó lényeges feladatok: intézményi 
költségvetés készítése, készpénzellát-
mány kezelése, intézményi térítési díjak 
beszedése, összekötô feladatok az 
intézmény és Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala között 
gazdasági, pénzügyi, technikai témakör-
ben. Pályázatok elôkészítése, kezelése, 
valamint azok végrehajtásának pénzügyi 
elszámolása, beszámolók készítése. 
Illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesí-
tés, mérlegképes könyvelô, felhasználói 
szintû MS Office (irodai alkalmazások). 
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: 
emelt szintû szakképesítés, közgazda-
sági- számviteli szakirány, pályázatok 
pénzügyi lebonyolításában legalább 1–3 
év szakmai tapasztalat.

A munkakör legkorábban 2011. 
május 2. napjától tölthetô be. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2011. 
március 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak az Algyôi Álta-
lános Iskola címére történô megküldésé-
vel (6750 Algyô, Kastélykert utca 59.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplô azonosító számot: 
SZI/R/3126/2/2008 , valamint a munka-
kör megnevezését: Gazdasági ügyintézô. 
Elektronikus úton Iván Zsuzsanna részére 
az algyoisk@freemail.hu E-mail címen 
keresztül. Személyesen:, Csongrád megye, 
6750 Algyô, Kastélykert utca 59. A pályázat 
elbírálásának határideje: 2011. április 15. 

*

Mindkét pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Iván Zsuzsanna 
nyújt, a 06-62/517-192 -es telefonszá-
mon. Mindkét pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: www.algyo.
hu - 2011. március 4. A KÖZIGÁLLÁS 
publikálási idôpontja: a pályázati kiírás 
közzétevôje a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ (KSZK). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a KSZK részére meg-
küldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
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Algyôn, Bartók Béla utcai,

2 szobás, erkélyes, 
elsô emeleti lakás 
kiadó.

Ár: 70 ezer forint 
(rezsivel).
Érdeklôdni:  
06 30 2398948

Biztosításhoz 
elszámolható ablak, 
ajtó, terasz, bútor 
üvegezési munkáit 
vállalja számlaképes 

asztalos.

Pálföldi Márton
Telefonszám:  

06-30-260-85-87

Ékszer 
javítás.
vésés. kôfoglalás.

tisztítás.
Órában elemcsere.

szilágyi P. Imre ékszerész
algyô, vadvirág utca 33.

Nyitva: hétfôn 10–17 óráig.
tel.: 06-30/ 907-60-52

Ajándékba 
szeretnék 

elfogadni egy 
régi tárcsás 

mosógépet és 
centrifugát.  
Pici pénzt 

tudnék fizetni 
érte.

Telefonszám:  
06-70-596-94-44

Az Algyôi Falu-
ház, Könyvtár és 

Tájház napi 6 órás, 
takarítói munkakör 
betöltésére keres munkatársat 
2011. március 21-i kezdéssel. 

Bérezés a közalkalmazottak jogál-
lását szabályozó törvény szerint, a 
befejezett 8 általános iskolai vég-
zettség kötelezô. Jelentkezni lehet 
írásban benyújtott önéletrajzzal a 
Faluházban (Algyô, Búvár u. 5.) 
személyesen agy postai úton, eset-
leg e-mailben(faluhaz@algyokatv.
net) 2011. március 17-ig!

Készített már Önnek valaha, valaki  
KÍNAI EGÉSZSÉG ÁLLAPOTFELMÉRÉST 

TÉRÍTÉSMENTESEN?
  Megtudhatja ebbôl, hogy amikor megszületett, Ön milyen 

energetikával született le,- az egyes szervei, mint pl.: a szíve, 
má ja, gyomra, tüdeje, veséje és persze az összes többi is, 
milyen életképességgel rendelkezett.

  Magyarázatot kaphat arra nézve, hogy miért voltak vagy 
jelenleg miért vannak egészségügyi panaszai

  Megtudhatja, hogy a kép alapján milyen szervi problémákra 
haj  la  mosabb Ön, mint más.

Ezek után az Aculife tenyérdiagnosztikai készülékkel megnézzük, 
hogy MOST hol jelez a teste. 
Ára kedvezményesen 1500 Ft. Vagy a már meglévô egészség-
károsodását igazolja vissza, vagy ami fontosabb, hogy azt jelzi, hogy 
hol van még csak kialakulóban valamilyen egészségkárosodása.
Na itt kezdôdik az igazi prevenció, ez az igazi betegségmegelôzés!
Konzultálhat velem, vagy vonalvezetô orvosunkkal és tanácsot 
kaphat, hogy mit tehet Ön MOST a tiens termékek segítségével - az 
adott életkorban – annak érdekében, hogy az egészsége a lehetô 
legtovább megmaradjon vagy az állapota, ne romoljon, sôt javuljon 
.
Tekintettel, hogy új szolgáltatás bevezetésérôl van szó, a kedvez-
mény az elsô 30 jelentkezôre vonatkozik. 

 Érdeklôdni: Sándorné Vasvári Katalin
Tel: +36- 20- 535- 7467 vagy 62- 268- 078

Dr. Tápai Mária 
Tel.: +36-30-201-1465 • www.tiensalfa.hu

Apróhirdetés
Magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tantárgyból korrepetálást és érettségire 
való felkészítést vállalok: 1200 Ft/60 perc. Érdeklôdni: a 06-30/643-8727 számú 
mobilon.

*
Szegedi informatikai cég grafikus munkatársat keres. Elvárások: Adobe Photoshop, 
Drewm Viewer program ismerete,Webes grafikai tapasztalat. Juttatások: versenyképes 
fizetés, iroda zöldövezetben, fiatal és lelkes csapat. Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal 
és referenciákkal az  info@dwx.hu címen.

*

Kék mintás, egyszemélyes, ágynemûtartós (200x90 cm-es) gyermekheverô, kis hibával, 
jó állapotban eladó! Irányár: 5000 Ft
Telefonszám: 06-30-329-27-55

„REKVIEM”  
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

Hom lok za ti és  
gu ru ló áll vány bé rel He tõ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no

zást, kül sõ, bel sõ hõ szi ge te lést 

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 

ér dek lõd ni  

a 0630/9874060as  

te le fon szá mon.

gumiszervíz
bôvült gumismûhelyünk tevékenységi köre:

Vállalunk futómû beállítást és ehhez kapcsolódóan futómû szervízelést is!
Továbbra is lehetôség van mindennemû gumiabroncs szerelésére, 

javítására és centírozására.
Autókozmetika.

Használt és új gumiabroncsok értékesítése:  
a legjobb áron és minôségben.

Cím: Algyõ, Géza u. 15. • Tel.: 06-20/455-83-00

Ida  
Virágüzlet
Várja kedves vásárlóit: 
Algyô, Vásárhelyi utca 

21. szám alatt.
Rendelést felveszünk a 

267-297-es tel. számon.
Nyitva: h.–p.: 8–17 

szo.–vas.: 8–12
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a vargakorrekt
autósiskola

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

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

tanFolyam idõpontja: 2011. márCius 18., 17 óra
Az igényelhetô kedvezményekrôl érdeklôdjön a 

megadott elérhetôségeken.
KATEGÓRIÁK: motor  segédmotor  személygép-

kocsi  teher  teher + nehéz pótkocsi

10 éves a Parlandó
A PARLANDÓ ÉNekegyüttes születésnapi 

operett gála estjét rendezi

2011. március 12-én, szombaton 19 órai kezdettel
az Algyôi Faluház színháztermében.

A gálakoncerten fellép az ünnepelt Parlandó 
Énekegyüttes, mûvészeti vezetô: Lakatos Béla.  

Az együttes köszöntôi  
a Budapesti Operett színház sztárjai:

Oszvald Marika, kalocsay Zsuzsa, Peller károly
Belépôjegyek február 21-tôl elôvételben vásárolhatók 1000 Ft-os áron a
Faluházban (62) 517-172; valamint a Parlandó Énekegyüttes tagjainál:

Bakos Józsefnél, Algyô, Radnai u. 7. (30) 269-1321, 
Horváth Józsefné Iluskánál, Algyô, Vásárhelyi u. 35. (70) 703-9317, 

Antal Jánosnál, Algyô, Bíró u. 22. (20) 995-8680, 
Hegedûs Józsefné Magdikánál, Algyô, Berek u. 22., (20) 576-4365, 

továbbá az elôadás napján, a helyszínen : 1300 Ft–os áron.
Helyfoglalás érkezési sorrendben 18.30-tól.

INFO telefon:  Faluházban: (62) 517-172 
Fábián Péter: (30) 439 01 68;  
pfabian62@gmail.com 
valamint a jegyárusítóknál

sok szeretettel vár  
minden kedves zeneszeretôt  

a 10 éves Parlandó Énekegyüttes

Kérjük, támogassa adójának 1%-ával  
az Algyôi Kerecsen Egyesület munkáját! 

Algyôi Kerecsen 
Egyesület

18460193-1-06
Köszönjük!

Forduljon hozzánk bizalommal!

szolgáltatásaink:
•   mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépí-

tése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
•   árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szún-

yoghálók, reluxák, szalagfüggönyök) értékesítése, 
szerelése, javítása

•   Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsô-
belsô párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Díjtalan és kötelezettségmentes 
helyszíni Felmérés  

és árajánlat készítés!

érdeklõdni: Bemutatóterem:
Pongrácz Tamás Szeged, Kálvária sgt. 9–11
Algyõ, Korsó utca 34. (régi autójavító az udvarban)
+36 70 615-4359 

alfoldablak.algyo@gmail.com
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Fejszámoló mûvészünk és díszpolgárunk, Kovács Antal tanár úr  
alapítványával is támogatja az algyôi tehetségeket

„Mindig úgy kell, ahogy lehet”
Elbûvöli hallgatóságát még 
most is: az algyôi születésû, 83 
éves Kovács Antal, a helyi álta-
lános iskola legendás mate-
matika tanára, az önállóságát 
visszaszerzett nagyközség elsô-
ként kitüntetett polgára képes 
fejben háromjegyû számokat 
megszorozni önmagukkal, vagy 

ötjegyûeket kétjegyûekkel. Szülô-
faluja iránti elkötelezettsége 
jeléül, szeretett felesége emlékére 
magánalapítványt hozott létre 
– az algyôi tehetségek támogatá-
sára. Kovács Antallal a számokról, 
a faluról, a családról, egy csepp 
politikáról is beszélgettünk.

– Játék a számokkal – írja Egy kis 
matematika címû könyvecskéjében. A 
2007-ben megjelentetett kötetet miért 
jelentette meg újból, 2010-ben is 
– ugyancsak magánkiadásban?

– Mert újabb és újabb dolgo-
kat fedez föl az ember! Például a 
háromjegyû számok legnehezebb 
problémájára, arra, hogy önma-
gukkal megszorozzuk ôket, talál-
tam megoldást. Sajnálom, hogy 
nem kezdtem el huszonévesen a 

fejszámolással foglalkozni, mert 
vittem volna valamire…

– Így is nagyra vitte: szülôfaluja 
díszpolgára, iskolájának 35 éven át 
tanára volt. Ma mit gondol az iskolai 
oktatásról?

– Feltétlenül tanítani kellene a 
gyereket a fejben számolásra, de 
a számítógép használatát is meg 
kell engedni az iskolában. Így 
miután fejben kiszámolta a fel-
adványt a diák, a modern techni-
kával önmagát ellenôrizheti. 

– Kitôl tanulta ezt az élénk, az évek 
haladtával sem lanyhuló érdeklôdést 
a szakmája iránt?

– Öveges professzortól. Mert a 
budapesti Pedagógiai Fôiskolán 
tanított engem fizikából. Három 
szakon – matematika, fizika, kémia 
szakon – kezdtem, de végzéskor 
csak kettôbôl államvizsgázhattunk. 

– De nemcsak 2 szakja, hanem 
2 diplomája is van.

– Igen, mert népiskolai taní-
tóként 1948-ban végeztem a 
Szegedi Líceum és Tanítóképzô 
diákjaként, jeles átlaggal. Aztán 
következett a fôvárosi fôiskola.

– Hogyan lett tanár az algyôi 
földmûves szülôk egyik gyerekébôl, 
az 1928. szeptember 12-én született 
Kovács Antalból?

– Az elemit Algyôn végeztem 
1934 és 1938 között, kitûnô ered-
ménnyel. Horváth Ferenc tanító 
úr meggyôzte a szüleimet: „ennek 
a Tóni gyereknek tovább kell 
tanulnia”. Hozzáteszem: az apám 
és az anyám is jól számolt, saját 
paraszti gazdaságukban dolgoz-
tak. Beírattak a szegedi Madách 
polgári iskolába, ahol 1942-ben 
végeztem. Még nem voltam 14 
éves, amikor fölvettek a szegedi 
tanítóképzôbe. Máig jó módszer-
nek tartom, hogy „kistanító bácsi-
ként” már 16 éves korunkban órát 
tartottunk. Így korán megtanul-
tuk, hogy teljes határozottsággal, 
ugyanakkor szeretettel kell föllép-
nie a tanítónak az órán.

– 35 éven át tanított Algyôn. Mi 
ezeknek az évnek a legfontosabb tanul-
sága?

– A pedagógus munkájának 
aranyszabálya, hogy „mindig úgy 
kell, ahogy lehet”, miközben a 
diákot „játszani is engedd”!

– E tapasztalathoz hozzásegítette az 
algyôi tanítói évek elôtti minisztériumi 
munkája is?

– „Káder” lettem friss diplo-
másként, talán a származásom 
miatt, ezért az akkori kultusz-
minisztérium megbízottjaként, 
1949-59 között általános iskolák 
óráit látogattam Orosházától 
Szombathelyig.

– Mi húzta haza, Algyôre?
– 1956. Több újságcikket írtam 

a helyi lapban: bíráltam az ifjú-
sági szervezeteket. Emiatt mikor 
Algyôre kerültem, 1959-ben, pisz-
káltak is.

– Késôbb is konfliktusba került a 
falu vezetôivel?

– Elleneztem Algyô Szeged-
hez csatolását. 1973 májusában 
azonban hiába adtam le ellensza-
vazatot, azt érvénytelennek minô-
sítették, hogy ki tudják hozni: a 
faluban egyöntetû a Szegedhez 
csatlakozás támogatottsága. De 
1973 ôszén elôször nem találtam 
a nevemet azok között, akik az 
új tanévben tanítanak az algyôi 
iskolában. Végül a kis negyedike-
sek tanítójaként „engedték” hasz-
nosíthattam a másik oklevelemet.

– Írni korán elkezdett: az 1948-
ban diplomamunkaként összeállított 
kismonográfiáját 2002-ben kiadta 
az önkormányzat Szülôfalum, Algyô 
címmel…

– Verseltem is: például a Vers 
Janus Pannonius emlékére: 
Demokrácia Hunniában

Címût. A Dózni címû novellám-
mal nyertem a könyvtár pályá-
zatán, de megírtam Születésem 
történetét is. Az algyôi iskola his-
tóriája pedig megjelent az Algyôi 
Hírmondó 2003 augusztusi szá-
mában. A felfogásomban például 
az iskola története az algyôi csa-
ládok, így az én felmenôim törté-
netét is magában foglalja.

– A tanításnak, a tantestületnek 
köszönheti, Tóni bácsi, a feleségét is?

– Igen. Bertuska dunántúli, 
1960-ban Sopronból került 
Algyôre. Én 1959-ben jöttem 
haza. Egy tantestületben, de nem 
egy épületben tanítottunk – öt év 
kellett ahhoz, hogy megszólítsam! 
Ezt nem bocsátom meg magam-
nak, mert addigra már túl voltunk 
a koron, de a vércsoportunk és az 
RH-faktor is ritka módon eltért, 
ezért elvesztettük a magzatokat, 
elmaradt a gyermekáldás…

– Mondhatni, hogy meg nem szü-
letett gyermekei, és a tíz éve elhunyt 
Bertuska emléke elôtt is tiszteleg az 
alapítványával?

– „Kovács Antal Alapítvány – 
felesége, Vitéz Berta emlékére”. 
Ez lett a magánalapítványom 
neve. Feltettem rá közel 3 évi 
fizetésemet, majdnem 5 millió 
forintot. A 2009-ben létrehozott 
alapítványom célja kettôs. Egy-
részt azokat a gyerekeket, akik 
húzzák az algyôi iskolát, mert ver-
senyeken nyernek díjakat, meg 
szeretném jutalmazni. Másrészt 
így ösztöndíj adható azoknak 
az algyôi diákoknak, akik rossz 
körülmények között élnek, de 
kiemelkedôen jó fejûek. A kura-
tóriumban jelenleg 2 szülô és 3 
pedagógus dolgozik, de én jobb-
nak tartanám, ha csak tanárokból 
állna ez a testület. A magánala-
pítványom által jutalmazottak 
körérôl, a döntésekrôl utólag tájé-
koztatnak. De jutalomnak szánom 
a magánkiadásban megjelentetett 
könyvemet is, az algyôi nyolca-
dik osztályosok már megkapták 
az Egy kis matematikát… Játék 
ez, nem csak a számokkal!

– Felépült Algyôn az új iskola. Mit 
üzen kollégáinak?

– Az írásaimban megálmodott 
új iskolában nem taníthatok. 
De kívánom: sokat számoljanak 
fejben, és ne dobják ki a hagyo-
mányos táblákat! Az interaktív 
táblákat pedig alakítsák át úgy, 
hogy a program üzenetet küldjön 
a tanulónak, ha nem jól oldotta 
meg a feladatot.

P. I. 

„Korán megtanultuk, hogy teljes hatá-
rozottsággal, ugyanakkor szeretettel kell 
föllépnie a tanítónak az órán” – emlékez-
tet Kovács Antal.  Fotó: a szerzô felvétele
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Farsang volt a bölcsiben
Február 18-án zártkörû farsangi 
mulatságot rendeztünk a bölcsô-
dében. A gyermekek izgatottak 
bújtak a színes, ötletes jelme-
zekbe, majd vidám zenére tán-
colva, énekelve ûztük el a telet. 

A bölcsisek által díszített farsangi 
kalapok is a kis fejekre kerültek. 
Köszönjük a sok finomságot, 
melyeket a szülôk ajánlottak fel, 
ezzel is fokozva a jó hangulatot. 

Gondozónôk

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel 
Látogatás a hulladékudvarban

Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának környezetvédelmi mér-
nöke, Ludányi Attila elvitt bennün-
ket az algyôi hulladékudvarba. 
Meglepôdve tapasztaltuk, hogy 
milyen sokféle veszélyes anyag-
tól szabadulhatunk meg ezen a 
helyen, kulturált környezetben. 
Külön gyûjtik a fémeket, a gumit, 
az üveget. Az udvarban található 
egy lezárható konténer. Ebben 
vannak a fölöslegessé vált festé-
kek, festékes rongyok; itt lehet 
leadni az elhasznált akkumuláto-
rokat, szárazelemeket. Az autók-
ban keletkezett fáradt olajat, vala-
mint a feleslegessé vált növényi 
olajokat is itt gyûjtik szelektíven. 
Nagyon fontos, hogy ezek a káros 
anyagok megfelelô helyre kerül-
jenek, mert például a talajvízbe 
kerülve nagy károkat okozhatnak. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy 
a hulladékudvar melletti óriási 
szemétdomb eltûnt. Gondolták 
Önök, hogy 37 millió forintba 
került mindez az önkormány-
zatnak? Bizony, ezt az összeget 
értelmesebb célokra is lehetett 
volna fordítani, ha mindenki 
megfelelôen kezelte volna a saját 
szemetét! 

Kérjük az algyôieket, hogy 
éljenek a lehetôséggel, vigyék el 
a veszélyes anyagokat a hulladék-
udvarba!

Vigyázzunk környezetünkre, 
erre a szép, természeti kincsekben 
gazdag településre! Ez mindany-
nyiunk közös érdeke!

Molnár Krisztián 8.b osztályos  
Algyôi Zöld Diákparlamenti képviselô 

és Malustyik Mihályné  
a Zöld Munkaközösség vezetôje

Adója 1%-a a Boldog Gyermekkor Alapítványnak!
Eljött az adóbevallások ideje. 
Ebben az évben is lehetôségük 
lesz adójuk 1%-ával támogatni 
az algyôi Szivárvány Óvoda ala-
pítványát. Kedves Olvasók, ha 
Önök is úgy érzik, hogy szeretnék 
támogatni a Boldog Gyermekkor 
Alapítványt, akkor most megte-
hetik. Hiszen ez az alapítvány az 
óvodás gyermekek szabadidejé-

nek hasznos eltöltését, egészséges 
életmódra nevelését, a gyermekek 
egyéni képességének fejlesztését, 
sport rendezvények, lebonyolítá-
sát támogatja. 

Kedvezményezett neve: BOL-
DOG GYERMEKKOR ALAPÍT-
VÁNY 

Adószáma: 1846881-1-06 
Köszönjük a támogatást!

Beiratkozás az Algyôi Általános Iskolába
A tanköteles tanulók elsô évfolya-
mára a beíratás idôpontjait 2011. 
március 23. (szerda) és március 
24. (csütörtök) napra határozom 
meg – a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiak-
ban Kt.) 66. §-a (9) bekezdésére, 
valamint az Algyô Nagyközség 
Önkormányzat és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról 
szóló 1/2003. (I. 27.) Kt. rendelet 
1. sz. melléklete 14. pontja alap-
ján a képviselôtestülettôl átru-
házott hatáskörben. A beíratás 
helye: 6750 Algyô, Kastélykert 
u. 59. (fehér iskola épülete, tit-
kárság). 

Az általános iskola elsô évfo-
lyamára történô beíratáskor be 
kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, az isko-
lába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást, vala-
mint a tanuló társadalombiztosí-
tási azonosító jelét (TAJ szám). 

Kérjük továbbá igazolni, hogy a 
beíratásnál eljáró személy a gyer-
mek törvényes képviselôje, vagy 
a törvényes képviselô meghatal-
mazottja. Amennyiben a gyermek 
nem magyar állampolgár, az érvé-
nyes tartózkodási engedély bemu-
tatása is szükséges.

Herczeg József polgármester

ADÓ 1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk 
alapítványának és ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán a követ-
kezôket adja meg: 

Algyôi Általános Iskola Alapít-
vány adószám: 18457177-1-06.

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszki-
adást, de nagyon sokat segít-
het az Alapítvány munkájában! 

Köszönettel az iskola tanulói

Jogi tanácsok, ingyen
Az Egyesített Szociális Intézmény 
(ESZI) Gyermekjóléti és Családse-
gítô Szolgálat értesíti Algyô lakos-
ságát, hogy ismét igénybe vehetik 
az ingyenes jogi tanácsadást. 

Helye: Algyô, Piac tér 17, min-
den hónap elsô kedd délután 
13.30-tól 16.30 óráig, elôzetes 
egyeztetés alapján – telefonszám: 
62/267-866.

Új telefonközpont az algyôi polgármesteri hivatalban
Az érdeklôdôk idén február 
14-étôl megújult, modern telefon-
központon keresztül tudják elérni 
az algyôi polgármesteri hivatalt 
a változatlan 62/517-517-es köz-
ponti telefonszámon. 

Ha az önkormányzatot hívják, 
akkor automata mondja be a 
választási lehetôségeket. Fontos 
azonban tudni, hogy nem szüksé-
ges megvárni a tájékoztató szöveg 
végét, hanem a telefonközpont 
bejelentkezésekor azonnal tár-
csázható a kívánt menüpont az 
alábbiak szerint: Polgármesteri 
titkárság – 1-es gomb (közvetlen 
hívószám: 517-510),

Jegyzôi titkárság – 2-es gomb 
(közvetlen hívószám: 517-515),

Üzemeltetési csoport – 3-as 
gomb, 

Adócsoport – 4-es gomb (köz-
vetlen hívószám: 517-514),

Építéshatóság – 5-ös gomb,
Igazgatási és szociális csoport – 

6-os gomb (közvetlen hívószám: 
517-513),

Pénzügyi csoport – 7-es gomb 
(közvetlen hívószám: 517-512),

Személyügyi elôadó – 8-as gomb 
(közvetlen hívószám: 517-518),

Fax küldése – 0-ás gomb (köz-
vetlen hívószám: 517-516).

Ha valaki nem tud választani a 
fenti lehetôségek közül, akkor a 
kezelô továbbra is jelentkezik, és 
segít az ügyintézésben.

dr. Nagy Judit Pálma aljegyzô
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DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12.00-tôl 18.00 óráig. • Kedd 12.00-tôl 18.00 óráig.
Szerda 8.15-tôl 14.15 óráig. • Csütörtök 7.00-tôl 13.00 óráig.

Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások 
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés, 

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ ILDIKÓ
A belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Március16–19.: 12.30–16.30 óra között.
Március 21–25.: 8.00–12.30 óra között.

Március 28–április 1.: 12.30–16.30 óra között.
Április 4–8.: 8.00–12.30 óra között.

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszámok: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL: 
2011. 03-tól 03. 11-ig: 12.30–16.30 óra között.

2011. 03. 16-tól 03. 19-ig: 07.30–12.00 óra között. 
2011. 03. 21-tôl 03. 25-ig: 12.30–16.30 óra között.
2011. 03. 28-tól 04. 01-ig: 07.30–12.00 óra között.
2011. 04. 04-tôl 04. 08-ig: 12.30–16.30 óra között.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

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

NYITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

RENDEL:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.

Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11 – 15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/638-18-63

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SüRGÔSSÉGI 
ORVOSI üGYELET

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

Telefon: 62/433-104 

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5. 
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.

Bejelentkezés: +36-20/965-0997

• Fogpótlás minden fajtája • Zirkon kerámia koronák, hidak
• Fémre égetett porcelán koronák • Ultrahangos fogkõ eltávolítás
• Fogfehérítés, fogpolírozás • Fogékszer felrakása garancia idõvel

• Lézeres nyálkahártya kezelés • Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
MOL, OTP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfô, szerda 12.30 órától 16.30 óráig (délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30 órától 11.30 óráig (délelôtt).

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

KRISZTUS SZERETETE
EGYHÁZ ALGYÔI GYÜLEKEZETE

AZ ISTEN SZERETET!
Az ô akarata az, hogy egészséges légy!

Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl!

Adj lehetôséget magadnak, és
gyere el Isten szent jelenlétébe,

ahol imádkozunk a gyógyulásodért
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:

ALGYÔ, GÉZA U. 1.

Minden csütörtökön 16 órakor.
A részvétel ingyenes.

Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Telefonszám: 20/46-66-138

Email: bekepiroska47@freemail.hu

A dicséretet Fróna Mihály vezeti.
www.ksze.org. Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.

JADE DURI
Megérkeztek a tavaszi ruhák február 28-tól  
a JADE ANGOL HASZNÁLT RUHA ÜZLETBE!

Algyô Téglás u. 58.
Kaphatók: kilós gyermek, felnôtt ruhák, lakás-textil, naponta csökkenô áron!

Jó minôségû vállfás-ruhák, cipôk!
Felnôtt kilós Gyermek kilós
Hétfô 1500 Ft/kg hétfô 1500 Ft/kg
Kedd 1400 Ft/kg kedd 1400 Ft/kg
Szerda 1200 Ft/kg szerda 1300 Ft/kg
Csütörtök1100 Ft/kg csütörtök 1200 Ft/kg
Péntek 900 Ft/kg péntek 1100 Ft/kg
Szombat 600 Ft/kg szombat 700 Ft/kg

Nyitva tartás: Hétfôtôl péntekig 9-tôl 16 óráig. Szombaton 9-tôl 12 óráig.
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A világjáró zongorista algyôi elôadása
Alessandro Baricco: Novecento címû 
monodrámáját Ilyés Lénárd játszotta 
a faluház színpadán február 16-án. 
Az elôadáson nézôként mindösszesen 
ketten vettünk részt – annak ellenére, 
hogy plakátok, szóróanyagok és a Hír-
mondó is hirdette a programot. 

Ilyés Lénárd, azaz Leó az elôadá-
sával teljesen elvarázsolt. Idônként 
valósággal azt éreztem, hogy a színpad 
átalakult óceánná, amely hullámzik 
alattam. Az óceánjáró zongorista tör-
ténete olyan alapvetô, ôszinte, tiszta 
emberi értékeket fejteget, amelyek mel-
lett ebben a „rohanó világban” hajla-
mosak vagyunk elmenni, nem törôdni 
velük, észre sem venni ôket. Ez az 
elôadás kis emlékeztetôül szolgált arra, 
hogy mindennapi problémáink ellenére 
mindig oda kell figyelnünk egymásra, 

és nem szabad elhanyagolni az emberi 
értékeket, barátságokat, amelyek segít-
ségével a hétköznapjaink kiegyensúlyo-
zottabbá, nyugalmasabbá válhatnak.

Az egyik, számomra leginkább 
megragadó mondat a következô volt: 
„Az emberek szemében az tükrözôdik, 
amit majd meglátnak, nem pedig az, 
amit már láttak.” Bízom benne, hogy 
a következô idôszakban a faluház 
színpadára meghirdetett elôadásokra 
nagyobb lesz az érdeklôdés, és realizá-
lódik az emberekben, hogy nem min-
den esetben kell elmenni a szomszédos 
városokig egy-egy új élményért! Min-
denkinek szüksége van a kikapcsoló-
dásra színházi keretek között is! Kérem 
önöket, a jövôben kövessék figyelem-
mel a faluház színházi programjait is! 
Köszönettel: Gál Boglárka 

Nem vándorolt a „Vándordíj”!
A hagyományos Farsangi vetél-
kedô jó hangulatban, kiváló tár-
saságban, szigorú, de igazságos 
zsûrivel, finom fánkokkal meg-

rakott asztalok mellett zajlott 
február közepén. Az induló hét 
csapat szoros küzdelmét, versen-
gését háromtagú zsûri felügyelte 
– dr. Piri József elnök, valamint két 
tag: Kis Mihályné Nusika és Pallagi 
Anna – akiknek ezúton köszönöm 
fáradságos, kitûnô munkájukat. 

Nagy-nagy köszönet illeti az 
algyôi Nyugdíjas Klub asszonyait 
is, pontosabban a klub „állandó 
sütôcsapatát” a felséges fánkhe-
gyekért, amiket ebben a hónap-
ban kétszer is (a gyerekeknek 
rendezett kézmûves játszóházban 
csemegézhettünk másodjára a 
finom fánkokból) elôvarázsoltak, 
bizonyítandó, hogy a fánksütés-
ben (is) verhetetlenek! 

Magát a farsangi vetélkedôt 
a Szittyafattyak népes csapata 
nyerte, immár sokadjára, így a 
Vándordíj náluk maradt, második 
helyen a Faluház Baráti Köre vég-
zett, a harmadik helyre az Ezittaz 
fiatal lányokból összeálló csapata 
küzdötte fel magát. A díjakat ezút-
tal is, mint az utóbbi években min-
dig, Vámos Zoltán cukrászmester 
ajánlotta fel. Hálásan köszönjük 
neki és csapatának a csodálatos 
tortakölteményeket.

A vetélkedô végén felhôtlen 
hangulatban ünnepelhettek, 
bulizhattak kicsik és nagyok a 
Robin-Hód zenekarral. A fiatal 
vásárhelyi együttes jóvoltából fer-
geteges bulival koronáztuk meg 
a nap végét! Köszönet minden 
résztvevônek, közremûködônek, 
segítônek, szurkolónak, hogy 
együtt játszhattunk újra!

Leléné Erika

Dupláztak a mozgáskorlátozottak
Sikeresen szerepelt csapatunk a 
faluház farsangi vetélkedôjén. 
Megdupláztuk múlt évi eredmé-
nyünket, hiszen míg tavaly har-
madikok voltunk, idén sikerült a 
6. helyet megszereznünk. Min-
denesetre egy jót szórakoztunk. 
Eredményes volt tehát a felkészü-
lésünk, amelyre az azt megelôzô 
klubnapunkon került sor,ahol 
legalábbis testben ráhangolód-
tunk a vetélkedôre az aktuális 

névnaposaink részérôl szállított 
több tálca sütemény maradékta-
lan elfogyasztásával. A vetélkedôn 
sem maradtunk éhen, hála a 
nyugdíjasklub aranykezû asszo-
nyainak, akik friss farsangi ízes 
fánkkal leptek meg bennünket.

Ugyancsak köszönet a faluház 
munkatársainak a szervezésért és 
a lebonyolításért.

Sermann József  
vezetôségi tag

Adatok a honlapról
Örömmel tájékoztatjuk a kedves 
olvasókat, hogy 2011-re a www.
algyo.hu/algyo.eu, Algyô Nagykö-
zség internetes honlapja a lakos-
ság és a településrôl érdeklôdök 
körében egyre népszerûbb, napi/
heti rendszerességgel „fellapo-
zott” információforrássá vált.

A látogatottsági adatok alap-
ján (melyet a freeaudit rendszere 
készít) az egy havi oldalletöltések 
átlaga meghaladta a 22 ezret. 
Pontosabban: 2006. január: 2055, 
2007. január: 8882, 2008. január: 
11947, 2009. január: 16335, 
2010. január: 17615, 2011. 
január: 22420. Mindehhez 2011. 
januárjában már 7.500 fölötti 
egyedi látogatás tartozik, ami 
napi átlagos 243 látogatót (723 
megnyitott oldalt) jelent. Vagyis: 
2006. január: 1137, 2007.január: 
1641, 2008. január: 3118, 2009. 
január: 4841, 2010. január: 6195, 
2011. január: 7545.

Köszönhetô mindez annak is, 
hogy a lakosság, a társadalmi szer-
vezetek, az egyesületek egyre több 
információt küldenek, így egyre 
több tájékoztató, cikk olvasható 
az oldalon. 

Látogatottak a folyamatosan és 
naprakészen frissített hírblokkok 
(a hatályos rendeletek – 2007-tôl 
egységes szerkezetben –, valamint 
a letölthetô nyomtatványok, busz 
menetrend, vállalkozók adatbá-

zisa, stb.). Olvasottak az oldalon 
elérhetô helyi hírek, programaján-
lók, a különbözô médiumokban 
megjelenô, Algyôrôl szóló hír-sze-
detek, a pályázati lehetôségek és 
a nagy sikert arató, havi frissítésû, 
helyi eseményeken készült fényké-
pek galériája. (A galéria a Prog-
ramajánló és Galéria menün belül 
a fotóalbum almenüben található, 
vagy elérhetô az alábbi linken: 
fotógaléria). A rendezvényekre 
látogató lakosok így megtalálhat-
ják, fellelhetik magukat a képe-
ken, letölthetik és elmenthetik 
azokat archívumukba. Fotóalbu-
munk már tartalmazza a 2011. évi 
Iskolai Alapítványi Bál fotóit is. 

Kérjük Önöket, hogy a közössé-
get érdeklô Algyôvel kapcsolatos 
írásaikat, algyôi rendezvényeiket, 
eseményeik fényképes beszámo-
lóit küldjék el az informatikus@
algyo.hu e-mail címre! 

Továbbá ajánljuk az oldalun-
kon szereplô hirdetési felülete-
ket. Az olvasók nagy része célzott 
böngészô, így mód van az oldalra 
helyezett reklámok révén üzleti 
sikereit, kampányait, ismertségét 
hatékonyan fokozni! Amennyi-
ben médiaajánlatunk felkeltette 
érdeklôdését, vagy kérdése lenne 
a fent leírtakkal kapcsolatban, 
kérjük, keressen e-mailben az 
informatikus@algyo.hu címen.

Csicsvári Attila informatikus



Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra,  

Dr. Gonda János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,  
Koczka Ágnes, Némethné Vida Zsuzsanna, Újszászi Ilona
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: s-Paw Bt.
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vásárnaptár
VÁSÁROK A CIVIL SZERVEZETEK HÁZÁBAN  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
MÁRCIUS 17. (csütörtök) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár – Fortuna Keres kedôház.
MÁRCIUS 22. (kedd) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 6. (szerda) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár.

VÁSÁROK MÁS HELYSZÍNEKEN:
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház elôtti 
parkolóban: Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.

rendezvénynaptár
MÁRCIUS 10.(csütörtök) 16 óra: Fafaragó foglalkozás a 
tájházban Oláh Ernô vezetésével.
MÁRCIUS 12. (szombat) 19 óra: 10 ÉVES A PARLANDÓ 
ÉNEKEGYüTTES. Gála koncert, melyen fellép az ünnepelt Par-
landó Énekegyüttes, Lakatos Béla veze té sével, valamint a Buda-

pesti Operett Színház sztárjai: Oszvald Marika, Kalocsay Zsuzsa és Peller Károly. 
Belépôjegyek február 21-tôl elôvételben vásárolhatók 1000, továbbá az elôadás 
napján, a helyszínen 1300 Ft-os áron.
MÁRCIUS 16. (szerda) 17 óra: A Pálinkó Lujza Tánciskola tavaszi bemutatója 
a faluház színháztermében.
MÁRCIUS 17. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban Gálné 
Nagy Ildikó vezetésével.
MÁRCIUS 19. (szombat)19 óra: Karaoke-buli.
MÁRCIUS 23.(szerda) 17 óra: Életreform Klub. Téma: Az ásványok, kövek 
gyógyító ereje. Az Íriszdiagnosztika szerepe a betegségek megelôzésében. Elô adók: 
Szalainé Erzsébet, Karancsi Eszter természetgyógyász.
MÁRCIUS 24. (csütörtök) 16 óra: Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô vezetésével.
MÁRCIUS 24. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: 
Nacsa Zoltán tárlata.
MÁRCIUS 25.(péntek) 19 óra: a Juniolds Együttes koncertje a Civil Szervezetek 
Házában. A belépés ingyenes, büfészolgáltatást biztosítunk.
MÁRCIUS 26. (szombat) 11 óra: Nyugdíjas Klubok Kistérségi Találkozója.
MÁRCIUS 28. (hétfô) 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás (Dr. Szûcs Szilveszter).
MÁRCIUS 31. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban Balasi 
Marianna vezetésével.
ÁPRILIS 2. (szombat) 18 óra: Salsa est a faluházban. A Salsa Juanita héttagú 
salsa-formáció táncolható, los angelesi stílusú zenét játszik. Mûsorukban a jazzes 
szólók mellett a fôszerep a táncosoké! A buli elôtt és közben a salsázni még nem 
tudó vállalkozó szellemûek megtehetik az elsô lépéseket a táncosok segítségével. 
A jó hangulat garantált! Minden korosztályt szeretettel várunk!
ÁPRILIS 7. (csütörtök) 16 óra: Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô vezetésével

Tojásmûhely 
Az algyôi tájházban tartott dél-
utáni kézmûves foglalkozásokon 
az érdeklôdôk megismerkedhet-
nek a Kárpát-medence 
húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó népszoká-
saival, illetve megta-
nulhatják a hagyomá-
nyos viaszolt, azaz a 
méhviasszal és gicével írott hímes 
tojások elkészítését. A foglalkozá-
sokat vezeti: Bereczné Lázár Nóra 
hímestojás-festô népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere. 

A 2011. év tavaszára tervezett 
idôpontok: március 21. hétfô 
16–18 óra, április 11. hétfô 16-18 

óra, május 2. hétfô 
16–18 óra, május 9. 
hétfô 16-18 óra. A szer-
vezôk az idôpontválto-
zás jogát fenntartják! 

Bôvebb felvilágosítás 
kérhetô a faluház 62/517-172, a 
tájház: 62/268-220 számú telefon-
ján, vagy az www.algyofaluhaz.hu, 
www.algyo.hu honlapon, a berecz-
netojas@gmail.com email címen.

A „tiszta Algyôért” 
Szemét szüret a faluvédô egyesülettel

Idén is megszervezi az Algyôi 
Faluvédô Egyesület a tavaszi 
takarítást, vagyis a „szemét szü-
retet”. Április 2-án (szombaton) 8 
órakor várunk minden jó érzésû, 
településünk tisztaságáért tenni 

akaró lakost a tájház elôtt, ahon-
nan az akcióra indulunk. Szeme-
tes zsákokról és védôkesztyûkrôl a 
szervezôk gondoskodnak.

Bai István  
egyesületi elnök

Költészet napi felolvasás
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre és az algyôi 
könyvtár határon túli költôk ver-
seibôl költészet napi felolvasó-
estet szervez áprilisban. Az est 
megszervezéséhez várjuk a versz-
szeretô algyôiek, civil szervezetek 
jelentkezését (fiatalokét, idôse-
két), hogy kedves versük felolvasá-
sával, elmondásával tegyék emlé-
kezetessé az estet. A rendezvény 

összehangolásához elôzetes jelent-
kezés szükséges, melynek határ-
ideje: március 31. Jelentkezni a 
könyvtárban vagy Ménesi Lajosné-
nál lehetséges személyesen vagy 
telefonon (517-170; 06/30/254-
4632), e-mailben (bibl@algyo.hu; 
mjuszti@gmail.com ).

A mûsorban résztvevôk között 
magyar költôk versesköteteit és 
CD-ket sorsolunk ki.

Farsang a Szivárvány mese színházzal

Óvodások farsangoltak 

FIATALOK FIGYELEM!
Algyôn 20 éve indult, ma is üzemelô táp- terménybolt, gazdabolt, daráló 
és hozzá 2 szobás összkomfortos, frissen felújított magánház nyugdíja-

zás miatt eladó, vagy kiadó
Hozzá tartozik „X” hektár föld, mezôgazdasági gépek.

Megélhetést biztosít!

Telefonszám: 06-30/287-34-52


