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Képeslap – a jótékonykodásról
Konténerben lakik egy csonka család.
Öreg házuk rég megroggyant, újat
építeni rég nem tudnak. Az udvarukba egy lakható konténert helyezett
az önkormányzat. Így segített – pár
héttel advent elôtt. Talán épp azért
várt eddig a közösség a segítséggel,
mert a háromkirályok látogatása a
jászolnál, ajándékaik a kis Jézusnak
régen belénk kódolták az igazságot:
ha advent, akkor jótékonykodás, kedves húgom.
A karácsony várása ajándékozásra
indítja az embereket. Ilyenkor sokkal
inkább és sokkal többen adakoznak,
mint az év más idôszakaiban. E
következtetéshez nem szükséges szociológiai felmérés.
Felhívás, felhívást követ a Hírmondó hasábjain is. Kályhát és
hûtôszekrényt gyûjt karácsonyra a
rászorulóknak a helyi önkormányzat
Egyesített Szociális Intézményének a
gyermekjólléti és családsegítô szolgálata, miközben a kisdedek gondozását
segítô eszközöket, a csöpp ruhákat,
a fejlesztô játékokat folyamatosan
várja. Régebbi jó hír, hogy újjászületett a faluban a Magyar Vöröskereszt. Néhány év szunnyadozás után
aktivizálódott a felnôtt szervezet:
többször, például a gyereknapra
gyûjtött ajándékokkal már megmutatta segítô arcát, a mostani adventre
pedig életre hívta iskolai sejtjét is. Az
pedig szokásos hírmondós hír, hogy
önkéntes segítôk sokaságát gyûjtik
egybe az algyôi civil szervezetek. Itt
mindennapi tapasztalat, hogy magán
és másokon is segít a közösségépítô,
mikor átadja kézmûves tudását, mozgósítja elôadómûvészi képességeit az
ingyenes betlehemes programon, vagy
ha kitakarítja a templomot. Így segít

felnôtt a felnôttnek, felnôtt a gyereknek, gyerek a gyereknek, gyerek a felnôttnek – és egyre bôvül és sûrûsödik
a szociális védôháló. Mert így és úgy
is óvni kell az anyagi és lelki szegénység szédítô mélységeitôl magunkat és
más embereket.
A saját ügyeinek irányítását népszavazással visszaszerzô falu önkormányzata meg szinte folyamatosan
jótékonykodik. Azzal, hogy a bevételekbôl a község közössége fontos ügyeinek megvalósítója: a csatornázástól
kezdve az iskolaépítésen át egészen
a segélyezésig. A szociális ellátások
tárházát a Hírmondó novemberi
száma ismét közreadta. Mert a környék leggazdagabb falujának kikiáltott Algyôn sokat költenek a szegények
segítésére. A fenti példák azonban azt
is igazolják: itt nagy a gazdagság a
segítési formákban is. Még kívülállóknak is jut belôle például advent
idején.
Épül a jóakarat hídja, melyre
egy algyôi család vezette az autista
Hannát és a két nagyobb lányát
egyedül nevelô szegedi anyát. E
nehéz sorsú csonka családnak úgy
toborzott segítôket az algyôi asztalos és párja, hogy közben maguk is
jótékonykodnak. Adják nemcsak a
figyelmüket és emberségüket, hanem
az ügyeskezûségüket dicsérô fajátékokat is, amelyek Hannát kiránthatják az „esôemberkéket” jellemzô zárt
világból. Segítenek, pedig nekik sem
ártana a segítség. Mert a segítségnek
sok arca van, kedves húgom. Támogatás lehet felnôttnek a munka, amely
tartást ad, gyereknek az iskolai jó
szó, ami kedvet ad – a holnaphoz, az
adventtôl adventig tartó idôszakhoz.
Szeretettel ölel nôvéred: Ágnes

a tartalomból
Üléseztek a képviselôk ..................................................................... 3. oldal
Iskolába csalogató programok .......................................................... 5. oldal
Becsületrend Csernus Sándornak ..................................................... 7. oldal

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
Algyô minden lakójának
és az Algyôi Hírmondó
minden kedves olvasójának
Algyô Nagyközség
Önkormányzata
és az Algyôi Hírmondó
szerkesztôsége!


Algyôi Betlehem
Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora
címmel december 24-én, szenteste
23 óra 30 perckor kezdôdik az algyôi
Országzászló mellett fölállított Betlehemnél a karácsonyi mûsor.
A bábtáncoltató betlehemes
játékot és az adventi koncertet

mesterszállási betlehemes és régi
magyar karácsonyi dalok alapján
játssza és muzsikál: Jankov Gyöngyvér énekes és Krisztin Róbert kobzos. A bábok és a díszlet Barta
Csilla nemezkészítô munkája.


Ünnepi miserend
Adventben a hétköznapi miserend karácsonyig minden csütörtökön 17 órakor kezdôdik,
minden péntek 6 órakor hajnali
mise veszi kezdetét, végén szeretetvendégséggel. Minden szombaton 14 órától (kivéve december
3-án) elôesti mise várja a híveket
az algyôi rk. Szent Anna templomban.
December 04-én (vasárnap) 8.30
óra – mise után Mikulás ünnepség.
December 18-án (vasárnap)
8.30 óra – a mise végén a Pro
Musica Zeneiskola óvodás és
zenei elôképzôs növendékeinek
mûsora. Vezetô: Dr. Zomboriné
Gergely Klára
MÛSOR: Telemann: Gavotte
– elôadja Vágó Natália. Krieger:
Menüett – elôadja Gyurcsik Andrea.
Hassler: Menüett – elôadja Szekeres Laura. Couperin: Kakukk –
elôadja Bacsa Vivien. Bach: G-dúr
Menüett – elôadja Csamangó Krisz-

tián. Bach: C-dúr Kisprelúdium –
elôadja Vágó Angéla. Bach: g-moll
Kisprelúdium – elôadja Németh
Éva. Bach: Solfeggio – elôadja
Szûcs Lilla. Hull a hó, hull a hó –
elôadják az óvoda elôkészítôsei.
Mennybôl az angyal… – elôadja
Zakar Zsanett, Üveges László. Énekelnek a Pro Musica Zeneiskola
óvodás és zenei elôképzôs növendékei.
December 24-én (szombat) 14
órakor – elôesti mise.
December 24-én (szombat) 24
órakor – éjféli mise
December 25-én (karácsony)
8.30 óra – ünnepi mise
December 26-án (karácsony)
8.30 óra – mise bor szenteléssel.
December 31-én (szombat) –
Szilveszter 16 óra – év végi hálaadó mise
2012. január 1-jén (újév, vasárnap) 8.30 óra - újévi mise.
Dr. Benyik György plébános
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Ünnepen a Borbála fürdôben
Ajándékozzon szeretteinek szauna,
szolárium, halpedikür és fürdôbérletet!
A Borbála fürdôt Algyô Nagyközség Önkormányzata 2011-ben
kültéri gyógyvizes ülômedencével bôvítette. Ezzel az algyôi fürdô
fejlesztése nem állt meg: elkészült
a gyermekek legújabb kedvence,
az új játszótér is.

A Borbála fürdô továbbra is
várja kedves vendégeit megújult
szolgáltatásaival és alacsony áraival!
Szolgáltatások: kül- és beltéri
termálvizes ülômedencék, szauna,
masszázs, lábápolás, szolárium,

büfé, halpedikûr, éjszakai fürdôzés minden szombaton 20–24
óra között.
A Borbála fürdô ünnepi nyitva
tartása:
2011. december 24. (szombat): 12 óráig,
december 25. (vasárnap) – karácsony: ZÁRVA,
december 26. (hétfô) – 30. (péntek): a megszokott rend szerint,
december 31. (szombat) – szilveszter: 12 óráig; 2012. január 1. (vasárnap) – újév: 12 órától. További
információ: Borbála fürdô, 6750
Algyô, Sport u. 9., telefonszám:
62/517-520, honlap: www.borbalafurdo.hu, www.algyo.hu.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a
Gyevitur Kft. és a Borbála fürdô
dolgozói!

Új hirdetôtáblák faluszerte
10 darab, fából készült, napsugaras elemmel ellátott hirdetôtáblát
helyezett ki a település fontosabb
pontjaira, buszmegállóiba Algyô
Nagyközség Önkormányzata a
Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság szakmai
javaslata alapján. A beruházás össz-

költsége 550 ezer forint, a hirdetési
felületek bárki számára ingyenesen
használhatók, természetesen a reklámfelület tiszteletben tartásával. A
reklámfelületen kihelyezett hirdetések tartalmáért az önkormányzat
felelôsséget nem vállal.
Herczeg József polgármester
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Bérletárusítási idôpontok 2012-ben
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a
lakosságot, hogy 2012. elsô félévében Algyôn az alábbi idôpontokban árusítja bérleteit:
január 2. (hétfô), 3. (kedd), 4.
(szerda), 5. (csütörtök);
február 1. (szerda), 2. (csütörtök), 3. (péntek);
március 1. (csütörtök), 2. (péntek), 5. (hétfô);
április 3. (kedd), 4. (szerda), 5.
(csütörtök);

Anyakönyvi hírek
Születés:
Kónya attila – született: 2011. 09.
22., édesédesanya: Rekett-nagy Szabina,
édesapa: Kónya attila

HegedûS Hugó – született: 2011. 09.
28., édesanya: Pádár Petra, édesapa:
Hegedûs gergô

PaPdi Zalán – született: 2011. 10. 06.,
édesanya: tóth annamária, édesapa:
Papdi Jenô

táboRoSi Fanni – született: 2011. 10.
07., édesanya: Ördög anita, édesapa:
táborosi attila

Polgármesteri fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyô, Kastélykert
u. 40.) minden héten szerdán
14–17 óra között fogadóórán
várja a polgárokat.

Idôpontok: december 14.
További információ: a Polgármesteri hivatal 62/517-517 telefonszámán, e-mail: ph@algyo.hu,
honlap: www.algyo.hu.

május 2. (szerda), 3. (csütörtök), 4. (péntek);
június 1. (péntek), 4. (hétfô),
5. (kedd).
A bérleteket minden alkalommal a Szolgáltatóházban (Algyô,
Kastélykert u. 49., telefonszám:
62/765-900)) a megjelölt napokon 9–17 óra között árusítják.
A bérletek árairól, feltételeirôl a
késôbbiekben adnak tájékoztatást.


lováSZ RéKa – született: 2011. 10.
11., édesanya: Szenes Kornélia, édesapa:
lovász tamás

ZaJZon ádám – született: 2011. 09. 26.,
édesanya: Szabó edina, édesapa: Zajzon
andrás

bencSiK Kata – született: 2011. 10. 02.,
édesanya: Kiss tímea, édesapa: bencsik
Károly

HeRcZeg FeRenc doRián – született:
2011. 10. 19., édesanya: Juhász gréta
Krisztina, édesapa: Herczeg Ferenc

Jó egészséget!
Házasság:
Sebôk Ferenc és nagy nikolett mariann
2011. 10. hónap 26-án házasságot
kötött.
Sok boldogságot!
Halálozás:
deák József 2011. 11. hónap 2-án
elhunyt.
gáli Ferencné született berecz Rozália
2011. 11. hónap 17-én elhunyt.
béke potraira!
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Üléseztek a képviselôk: 40 téma terítéken
40 napirendi pontot tárgyalt Algyô Nagyközség Képviselô-testülete november 30-i ülésén.
Január elsejétôl változnak a vízés csatornadíjak – A lakosság és
közintézmények részére alkalmazandó víz- és csatornadíjak
2012. január 1-tôl az alábbiak
szerint emelkednek: Víz: 179,20
Ft/köbméter, csatorna: 182,60 Ft/
köbméter. Az egyéb fogyasztók
részére alkalmazandó víz- és csatornadíjak: víz: 214.70 Ft/köbméter, csatorna: 544,00 Ft/köbméter.
Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A Víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz és a víziközmûvek
által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirôl szóló többszörösen módosított 8/1997. (XII.31.)
önkormányzati rendelet a www.
algyo.hu/onkormanyzat/rendeletek
menüpont alatt megtekinthetô.
Az Európai Unió tagországai
számára a 98/83 EK irányelvben
rögzítette az emberi fogyasztásra
szolgáló víz minôségét biztosító
határértékeket. Magyarország az
unióhoz történô csatlakozással
vállalta ezen irányelvben elôírt
határértékek hazai jogrendbe
való beépítését és teljesítését. Az
ivóvíz minôségi követelményeirôl
és az ellenôrzés rendjérôl szóló
201/2001. (X.25.) Kormányrendelet rendelkezik. A Dél-alföldi
Régió Ivóvízminôség-javító
Programjának megvalósítására a
KEOP 1.3.0 pályázat konstrukció keretében kínál támogatási
lehetôséget az Európai Unió és a
magyar állam, melynek érdekében Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Algyô Nagyközség Önkormányzata korábban
létrehozta a „Szeged-Algyô” Ivóvízminôség-javító Önkormányzati Társulást. A képviselô-testület tudomásul vette a társulás
pályázati anyagának aktuális
állásáról szóló tájékoztatót, jóváhagyta a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatokat, valamint jóváhagyta, hogy a megvalósítani tervezett KEOP ivóvízminôség-javító projekt keretében
a Projekt Megvalósítási Egység
kiválasztására (projektmenedzsmenti feladatok ellátása, melynek
elôirányzati összege 61.740.000

forint + áfa) a feltételes közbeszerzést lefolytassák.
Algyôn a települési szilárd
és folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatás tevékenységet a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. látja el az önkormányzat és a szolgáltató között 2010.
április 30-án létrejött közszolgáltatási szerzôdés alapján. A döntés
értelmében módosult a köztisztaságról szóló 7/1998.(II.27.) Kt.
sz. rendelet.
A szolgáltatási díjak 2012.
január 1-jétôl az alábbiak szerint
változnak:
Szervezett települési hulladékszállítás díja: / Díj az ÁFÁ-t nem
tartalmazza /
Edényzet
1 db 110 l vagy 120 l ürítés
(lakossági)
Emelés mértéke:
1 db 240 l ürítése
(lakossági)
Emelés mértéke:

Év
2011
2012
%
2011
2012
%

kéményseprô ipari közszolgáltatás
tevékenységet a Szegedi Kéményseprôipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látja el közszolgáltatási
szerzôdés alapján Algyôn. A szolgáltató a 2011. évben nem emelt
szolgáltatási díjat. A 2012. évre
vonatkozó díjak 5%-kal emelkednek 2012. január 1-jével. A rendelet teljes szövege a www.algyo.hu/
onkormanyzat/rendeletek menüpont
alatt megtekinthetô.
2012. vagy 2013. szeptemberétôl középiskola indulhat
Algyôn. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány iskolaalapítási
szándékát már márciusi ülésén
tárgyalták az algyôi képviselôk.
A felajánlott és a most jóváFt/ db
Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)

és a kockázatok csökkentése miatt
a Szeretetszolgálat a továbbiakban szeretné az ingatlant vegyes
funkcióra megkapni, azaz a
lehetôségek és igények felmérését követôen gyermekjóléti, illetve
szociális alapfeladat-ellátással
kiegészíteni az oktatási funkciót.
A használati szerzôdés felülvizsgálatának és pontosításának határideje
a decemberi testületi ülés napja.
Algyô Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete és a település oktatási, kulturális intézményei fontos feladatuknak tartják
az algyôi gyermekek néptáncoktatását. A Dr. Martin György
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménnyel a korábbi testületi dön-

Egyszeri/Ft
333
354
6,3 %
523
556
6,3 %

Havi díj / Ft
1442
1532
6,3 %
2264
2407
6,3 %

1 darab saját zsák (havi 1
alkalom)

2011

Ft/db

268

268

2012

Ft/db

268

268

1 db 110 l vagy 120 l ürítés
(közület)

2011
2012
%
2011
2012
%
2011
2012
%
2011
2012
%

Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)

486
517
6,3 %
860
914
6,3 %
3530
3752
6,3 %
12223
12993
6,3 %

2105
2237
6,3 %
3723
3958
6,3 %
15285
16248
6,3 %

Emelés mértéke:
1 db 240 l ürítése
(közület)
Emelés mértéke:
1 db 1100 l ürítése
Emelés mértéke:
Hulladékgyûjtô sziget
Emelés mértéke:

Folyékony hulladékszállítás díja:
/ Díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza /

Szippantás
Udvari WC.

Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/ ürítés(1db edény)
Ft/db/ürítés
Ft/db/ürítés

hagyott épület az úgynevezett
zöld iskola épülete, a Kosárfonó

2011. évben
számlázott díjak
3126 Ft/köbméter
12 477 Ft/darab

A rendelet teljes szövege a www.
algyo.hu/onkormanyzat/rendeletek
menüpont alatt megtekinthetô.
Díjváltozások miatt módosult
a kéményseprô ipari közszolgáltatás szóló 17/1999.(VIII.9.)
önkormányzati rendelet. A

utca 16. szám alatti ingatlan. A
mûködtetési költségek racionalizálása, az épület kihasználtságának növelése, a fajlagos költségek
csökkentése és a több lábon állás
biztonsága, valamint a hosszú
távú, stabil mûködés biztosítása

téseknek megfelelôen 2009. óta
kötött megállapodások értelmé2012. évi ajánlat
(emelés mértéke: 6,3 %)
3336 Ft/köbméter
13 314 Ft/darab
ben az algyôi iskolában szervezett keretek között, szakemberek
bevonásával folyik a néptánc-oktatás heti két alkalommal alapfok és
elôképzô évfolyamok keretében.
Folytatás a 9. oldalon!
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Intézményi hírek

Bölcsôdei hírcsokor

A beszoktatásról

Csoportos beszélgetésre hívtuk
meg október 22-én a bölcsis gyermekek szüleit. A kötetlen programon a bölcsôdei beszoktatás
nehézségeirôl cserélt tapasztalatot tíz édesanya. Az egymástól
hallott tapasztalatok, tanácsok,
helyzetkezelési módok segítettek
a szülôknek a neveléssel kapcsolatos problémák megoldásában.
A beszélgetés jó alkalom volt
arra, hogy a szülôk és a bölcsôde
együttmûködéséhez nélkülözhetetlen bizalmi kapcsolat erôsödjön. A
következô szülôi csoportos beszélgetést 2011. februárjára tervezzük.
Marincusné K.Erika
*
Megjött a Mikulás
Megérkezett a Mikulás a bölcsôdébe
is. A gyermekek mondókával, versekkel és dalokkal készültek fogadására.
*
Szombaton zárva
Munkanapnak tekinti a december 11-i szombatot a munkálta-

Szivárványos hírcsokor

tók többsége. Ám az algyôi bölcsôdében ezen a napon nevelés
nélküli munkanapot tartanak.
Azaz a bölcsôde nem fogad gyermekeket. A szülôk megértését
köszönik!
*
Kézmûveskedés
December 13-án (hétfôn) 17
órára Luca napi kézmûveskedésre
hívjuk a bölcsôdés gyerekeket és
szüleiket. Amit kínálunk: mézeskalács díszítés a szülôkkel, éneklés beszélgetés ráhangolódás az év
legszebb ünnepére.
*
Zárva lesz a bölcsi
A Bóbita bölcsôde idén december
24. és 2012. január 2. között zárva
tart. Utolsó munkanap december
23., elsô munkanap 2011. január
3. (hétfô).
*
A bölcsôde minden dolgozója
szeretetteljes, békés karácsonyt és
Boldog Új esztendôt kíván!

Történelem verseny
a szatmári békekötés évfordulóján
A Rákóczi-szabadságharcot
lezáró szatmári békekötés 300.
évfordulója alkalmából rendezett történelmi versenyt a szegedi Tisza-parti Általános Iskola.
A vetélkedôre ötven megyei és
határon túli csapat jelentkezett.
AZ Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolát két csapatunk a „Hej
Rákóczi, Bercsényi” (Bezdán Dóra,

Fendrik Klaudia, Ország-Sugár
Ákos) és a „Pro patria et libertate”
(Csamangó Krisztián, Pap Roland,
Szvetnyik Martin) képviselte. Az
emlékversenyen a 9. és a 12.
helyet szereztük meg. Felkészítô
tanárunk Nagyné Szabó Andrea
néni.
Bezdán Dóra, Ország-Sugár Ákos
7. osztályos tanuló

Ifjúsági Vöröskereszt
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában 68 diákkal megalakult
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
helyi alapszervezete. A
tanulók a tagsági igazolványaikat december elején kapják
meg Buknicz Ivett
országos elnöktôl.
A Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt missziója: képviselni a magyar
ifjúság céljait és érdekeit hazai
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és nemzetközi szinten; elôsegíteni
a fiatalok életének és egészségének védelmét
biztosítani a jövô mozgalmát. Az iskolai ifjúsági Vöröskereszt szorosan együttmûködik
majd a Vöröskereszt
algyôi alapszervezetével.
Leléné Gonda Irén
tanárelnök

Kisgyermekek Karácsonya
„Csilingelô csengô szóval, eljött
a karácsony”: december 19-én
délelôtt karácsonyi ünnepséget
tartanak a Szivárvány óvodában
a gyermekeknek. A nagycsoportosok kedves kis mûsorral köszöntik
az ünnepet.
*
Díjfizetés
A Szivárvány óvodába járó gyerekek ellátási díját az alábbi idô-

pontokban fizethetik be a szülôk:
2012. január 4. (szerda), február
7.(kedd), március 6. (kedd), április 4. (szerda).
*
Minden kedves
szülônek és óvodásnak
Áldott, békés karácsonyt,
és Boldog új évet kívánunk!
A Szivárvány óvoda
munkatársai


ESZI hírek
Ünnepi ügyelet.
Az Egyesített Szociális Intézményben (ESZ)) munkanapokon december 23-ig, december
27–30. között 06-tól 18 óráig
lehet krízishelyzet esetén jelentkezni. Ilyen krízishelyzet lehet
például: élelmiszer probléma,
lelkisegély szolgálat, fûtési gond,
családi probléma.
December 24–26., és december 31. – 2012. január 01. között
az intézmény ügyeletet tart a
következô telefonszámon: 06-20554-86-12.
Amennyiben segítségre van
szüksége bárkinek, a fenti telefonszámon elérhetô munkatársunk
rendelkezésére áll.
*
Jótékonykodjon!
Az Egyesített Szociális Intézmény
(ESZI) gyermekjólléti és családsegítô szolgálat azzal a kéréssel

fordul a tisztelt algyôiekhez,
hogy használható, de kiselejtezett
hûtôszekrényt és kályhát ajánlják
fel a rászorult családok részére.
Folyamatosan várunk gyermekgondozási eszközöket (például
járókát, etetôszéket) is.
*
Karácsony Rákóczi telepen.
Tájékoztatjuk a Rákóczi telepen
és annak környékén élô lakosokat,
hogy Algyô Nagyközség Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézménye karácsonyi összejövetelt szervez 2011. december
13-án 9-tôl 12 óráig a volt TSZ
iroda helységében.
A karácsonyi hangulat mellett az intézmény munkatársai a
következô lehetôségeket biztosítják ingyenesen: vérnyomás és vércukor mérés, ruhabörze, tájékoztatás az algyôi rendezvényekrôl,
egyéb igények felmérése.

Iskolai határidônapló
2011. december
11. Arany János Verseny –
országos döntô Budapesten.
13. 14.00 Iskolába csalogató:
Dél-alföldi Regionális karácsonyi vásár az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában.
13. 13.30 Kistérségi karácsonyi ünnepség Mórahalmon
20 tanuló részvételével.
16. 14.00 Napközis karácsony
az Aulában – projektzáró a
napköziben.
19. 10.00 Óvodás karácsony.
21. 11.00 Iskolába csalogatórendezvény: Együtt ünnepelünk, iskolai karácsonyi
ünnepség a faluházban.

22 – jan. 2. Téli szünet (szünet
elôtti utolsó tanítási nap
december 21.(szerda), szünet utáni elsô tanítási nap
január 3. (kedd).
2012. január
5. 7.00–17.00 Ebédbefizetés
január hónapra (21 nap).
6. 8.00–12.00 Ebédbefizetés
január hónapra (21 nap).
13. I. félév vége; osztályozó értekezlet.
20. I. félévi értesítôk kiosztása.
Tanítási hetek: 05–09. A hét,
12–16. B hét, 19–21. A hét.
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Intézményi hírek

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Környezetbarát karácsony

A környezettudatos gondolkodás térhódításával, egyre többen
próbálunk tenni a szebb jövôért.
Miért ne terjeszthetnénk ki a
„zöld” felfogást a karácsonyra is?
Íme néhány tipp, hogyan teheted
környezetbaráttá a karácsonyt:
A földlabdás fenyôt szentestéig
fûtetlen, de fedett helyiségben
tároljuk vagy ha ilyen nincs, a
ház északkeleti részén, mielôtt a
lakásba bevinnénk. Ez a szoktatás
csökkenti a hirtelen hômérsékletés páratartalom-változás okozta
élettani hatásokat.
Ha már csomagolsz, ésszel tedd!
Drága díszcsomagolók helyett használjuk fel a régi színes újságok vagy
falinaptárak képeit. Jópofák az így
kitapétázott kartondobozok is.
Játszva tanulni. A játék fejlessze
a gyermek kézügyességét, segítse
értelmi fejlôdését! Legyen tartós,
javítható, természetes alapanyagú!
Ne tartalmazzon mérgezô anyagokat, és ne termeljen veszélyes
hulladékot (például szárazelem)!
Karácsonyi képeslapot rajzokkal vagy virágszirmokkal, maradék szalagokkal is díszíthetünk.
Természetesen – természetesen. Advent idôszakára csinosít-

suk lakásunkat természetes alapanyagokból készített díszekkel!
Legolcsóbb, ha magunk csináljuk
– legkedvesebb, ha családtagjainkkal együtt készítjük.
Olcsóbb és mégis értékesebb. Csináld magad az ajándékokat! Minél
több maradékanyagot, fölöslegessé
vált holmit használj fel hozzá!
Készülj fel a nagybevásárlásra!
A nagybevásárlásra készülve már
most gondold végig, hogy mire lesz
szükséged, és csak azt vásárold meg!
Ne felejts el magaddal vinni tojástartót, szatyrot, dobozokat, kosarat!
Ne fogadj el mûanyag szatyrokat!
Csere-bere fogadom. Fölöslegessé vált holminknak más még
örülhet. Adjuk oda valamely gyülekezetnek, jótékonysági szervezetnek, szeretetszolgálatnak.
Karácsonyi kirakodóvásáron is
eladhatjuk, elcserélhetjük.
Nem írom pennával. Saját
készítésû ajándékainkhoz használjunk méhviaszkrétát, vízfestéket, ceruzát, újrafelhasznált
papírt! Ne használjunk filctollat,
oldószeres ragasztót!
Forrás: http://greenfo.hu
Gyôrfi Kinga, Ország-Sugár Ákos
7.b osztályos tanuló

Ötpróba London 2012
November 6-án gyaloglással folytatódott az EDF DÉMÁSZ Ötpróba
London 2012 programsorozat.
Erre a próbára a településünkrôl
az algyôi iskola felhívására több
mint ötvenen is neveztek, akik az
újszegedi Vörösmarty Általános
Iskolától a 6, illetve a 12 kilométeres távot teljesíthették. A nevezôk
autóbuszos utazását az Algyô Sportjáért Közalapítvány támogatta.
„Az EDF DÉMÁSZ Ötpróba
London 2012 eddigi rendezvényein az elmúlt félév során 20
város 70 helyszínén 40 ezernél
több ember állt rajthoz. Szegeden

március elején futással kezdôdött
a programsorozat, és azóta is több
száz fô nevezett alkalmanként a
különbözô sportos próbatételekre.
A mozogni vágyó, egészséges életmódot választó szegediek között
szinte minden alkalommal voltak
profi sportolók is. Az olimpiai bajnok Vajda Attila és klubtársa, Horváth Gábor is teljesítette a nyári
futópróbát. Az EDF DÉMÁSZSzeged Vízisport Egyesület tagjai
állandó résztvevôi a próbáknak. A
szegedi iskolák is nagy számmal
jelentkeztek a szabadidôs programokra, közülük a Gedói Általános Iskola volt a legaktívabb, de az
Algyôi Általános Iskola (szervezôk:
Ficsór Barnabás, Varga Ágnes, Retkes Zsolt testnevelôk) még ôket is
megelôzte pontgyûjtésben” – írta
a Délmagyarország 2011. november 23i számában.
Retkes Zsolt testnevelô

5

Iskolába csalogató programok
Az iskolánkban folyó nevelôoktató munkának, a tanórán kívüli
foglalkozások sokszínûségének
megismertetésére szervezzük az
iskolába csalogató programjainkat.
Elsô alkalommal Meseország
manói várták a gyerekeket és
szülôket mesébe illô játékokkal.
Titkos manónyelven ismerkedtek
meg a gyerekek a színekkel angolul és németül, és ajándékként egy
csipeszpillangót is készíthettek.

*
A következô alkalommal a manók
a Színes kémia világába kalauzolták el a gyerekeket és szüleiket. A
programot az alumínium és jód
reakciója során keletkezett lila
füsttel nyitottuk meg. A továbbiakban az érdeklôdôk megismerhették az oldódást kísérô színváltozásokat, a mindennapi életben
használt anyagok kémhatásának
vizsgálatát természetes indikátorokkal, tápanyagokban levô

Makk Marcinak egy mondókával
segítettek jobb-bal kezet és lábat
feltenni a kivágott figurára. Mesekirakóval különbözô ismert rajzfilmek szereplôit találták ki, és az
interaktív táblán elhelyezhették
a rajzfilmszereplôket a megfelelô
helyszínekre. A kis manóknál a
sport sem maradhatott ki: ügyességi játékokat próbáltak ki labdával, kötéltáncoltak, bordásfalon
haladtak és még a gerendáról is
leugorhattak a bátrabbak. Meseország kapuján minden kis manó
boldogan és ajándékokkal telve
lépett ki.

keményítô kimutatását. Megtudhatták, mitôl színes a tûzijáték,
hogyan állíthatunk elô színes kristályokat. Interaktív táblán molekulákat állítottak elô atomokból.
Meghökkentô fizikai kísérleteket láthattak és próbálhattak ki
a levegô tulajdonságainak felhasználásával. Ügyességi játékok
során gyerekek és felnôttek egyaránt próbára tehették érzékszervi
és logikai képességeiket.
Továbbra is szeretettel várunk
mindenkit!
Az algyôi iskola
pedagógusai
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Sport és egészség

Nagy Hideg-hegy futás

2011-ben is megrendezték a
Dunakanyar hagyományos téli
futónapját, a Nagy Hideg-hegy
futást. Az Algyôi Sportkör versenyzôi hatodik éve töretlenül
részt vesznek ezen a megmozduláson. Az idei év is maradandó

élményt jelentett a gyerekeknek
és a felnôttek egyaránt: a táv 7,5
km felfelé a hegyen futva, ami
igazi próbatétel volt minden sportoló számára.
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Fittebbek lettünk
„Mozgásra fel!” – hangzott el a felszólítás november 19-én a I. Algyôi
családi és fitnesz napon Algyô új
tornacsarnokában. Az érdeklôdôk
színvonalas aerobic órán, táncos,
zenés zumbán vehettek részt.
Amíg a szülôk hódoltak szenvedélyüknek, a sportnak, addig a
gyermekek rekreációs hallgatókkal a játszóházban tevékenykedtek. Pihenés képen különleges
bemutatók következtek, majd a
gyerekeké lett a fôszerep és ôk
is bekapcsolódhattak a mozgásos
programba. A megjelentek között
értékes ajándékokat sorsoltak ki.
A rendezvény sztárvendége, Katus
Attila óráján mindenki kipróbál-

hatta fizikai felkészültségét. Vendégünk elmondta: nagyon örül
a meghívásnak és az egészséges
életmód népszerûsítése érdekében minden szülôt arra buzdít,
hogy gyermekeit ebben a szellemben nevelje. Katus Attila beszéde
méltó zárása volt a programnak.
Köszönettel tartozunk a Algyô
Nagyközség Önkormányzatának,
az Algyôi Sportkörnek, az Algyô
Sportjáért Közalapítványnak és
a Szinergia Szakképzô Iskola
rekreációs hallgatóinak, hogy
támogatták és segítették rendezvényünket.
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

Kopaszné Demeter Irén

Kézilabdás sikerek
Az FKSE-Algyô NBII-es férfi kézilabda csapata lejátszotta utolsó
hazai mérkôzését is az ôszi fordulóban. A fiúk színvonalas játékkal kápráztatták el azt a közel 150
nézôt, akik együtt szurkoltak a
csapatnak. A fej-fej melletti küzdelemben végül gyôzni tudott az
Algyô Újkígyós ellen.
További eredmények:
FKSE-ALGYÔ – KISKUNFÉLEGYHÁZA 28–31 (ifjúságiak 29–23)
FKSE-ALGYÔ – KISKUNMAJSA
30–28 (ifjúságiak 28–34)
KISKÔRÖS – FKSE-ALGYÔ
22–24 (ifjúságiak 28–17)

FKSE-ALGYÔ –ÚJKÍGYÓS
32–30 (ifjúságiak 35–30)
Csapatunk az ôszi fordulókat
követôen a tabella közepén áll.
A fiúk rövid pihenô után folytatják felkészülésüket, hiszen a
bajnokság márciusban ismét kezdetét veszi.
A mérkôzéseket Algyô új tornacsarnokában a Sport utca 5. szám
alatt tekintheti meg a sportszeretô
közönség. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk! Szurkoljunk
együtt Algyônek!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

Gyevi zsongás foci torna

Elsô alkalommal rendeztük meg
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola tornacsarnokában a GYEVI
ZSONGÁS Foci tornát az Algyô
Sportjáért Közalapítvány szervezésében és az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola támogatásával.
A hagyományokhoz híven kistérségbôl érkeztek a csapatok. A csapatok: Röszke, Domaszék, Tiszasziget, Szôreg, Szeged – Rókus és
Algyô. Két csoportban zajlottak
a meccsek, az ’A’ csoportban:
Röszke, Tiszasziget, Algyô; a ’B’
csoportban: Szôreg, Domaszék,
Szeged- Rókus csapata.
Eredmények:
Röszke – Tiszasziget
2–2
Szôreg – Domaszék
1–0
Algyô – Röszke
2–0
Rókus – Szôreg
1–0
Tiszasziget – Rókus
2–2
A csoport meccsek után: az 5.
helyért Röszke – Domaszék (0–2);
a 3. helyért Tiszasziget – Szôreg
(0–1) ; az 1. helyért Algyô- Rókus
( 2–0).

Az algyôi csapat:
Az elsô meccset 2–0-ra nyerték.
A második meccsen kétszer hátrányból egyenlítettek és jutottak
a döntôbe.

A döntôben az algyôi diákok
hangorkánja mellett nagyszerû
játékkal gyôztek 2–0.
Végeredmény: 1.Algyô, 2.Szeged-Rókus, 3.Szôreg, 4.Tiszasziget, 5.Domaszék, 6.Röszke. Gól
király: Tóth Márk (Tiszasziget).
Legjobb mezônyjátékos: Rabecz
Valter (Rókus). Legjobb kapus:
Székely Arnold (Szôreg). Legjobb
védô: Major Ernô (Algyô).
Magosi Krisztina
és Makra Zsolt
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Algyõi tükör

7

Kopasz Bálint ismét bajnoki aranyérmes atlétikából Iskolába csalogató rendezvény: Karácsonyi vásár
A szentendrei skanzenben november 26-án rendezte meg a Magyar
Atlétikai Szövetség az Országos
Mezei Futóbajnokságát. Az algyôi
14 éves Kopasz Bálint a TitánTC
(Szeged) színeiben indult. A táv
4,5 km volt, ahol több mint 500
induló vett részt a hideg, szeles
idôben, de gyönyörû környezet-

ben megrendezett versenyen.
Szuszkó Dominik, Kopasz Donát és
Kopasz Bálint a serdülôk között
csapatban az elsô helyen végzett.
A fiatal algyôi versenyzô természetesen az Algyôi Sportkör versenyzôjeként továbbra is a kajakban készül
és versenyez, de kiváló futóképességét is kamatoztatja az atlétikában is.

Mesemondó verseny alsó tagozatban
Az alsó tagozatos tanulók októberben belenyúltak a mesetarisznyába és szebbnél-szebb
meséket találtak, melyeket hagyományosan a mesemondó versenyen adtak elô. Két kategóriában
közel 40 diák között zajlott a
megmérettetés, ahol a következô
eredmények születtek: 1–2. évfolyamon I. helyezést ért el Dancsik
Dávid 2. a, II. Bukor Sára 2. b és
III. Pálfi Dorina 1.a; különdíjban
részesült Nagy Olga 2. b osztályos
tanuló.
A 3–4. évfolyamon I. helyezett
Bukor Anna 4. b, II. Üveges László
3. b és III. Kecskeméti Réka 4. b

és Bura Beatrix 4. a; különdíjban
részesült Zakar Zsanett 3. b osztályos tanuló. Köszönjük a Szülôknek is a felkészítésben nyújtott
segítséget. A versenyzôknek gratulálunk a mesés délutánhoz!
Az alsó tagozatos tanulók területi mese- és prózamondó versenyét Üllésen rendezték meg
november 16-án. Iskolánkat Dancsik Dávid 2. a, Bukor Sára 2. b,
Bukor Anna 4.b, és Üveges László
3. b osztályos tanulók képviselték.
Bukor Anna 4. b osztályos tanuló
mesebeli számként III. helyezést
ért el.
Süli Zsuzsanna tanító

Algyô a médiában
Az elmúlt hetekben is több Algyôt érintô hír jelent meg a nyomtatott és az
internetes médiumokban. Ezek közül néhányra a Hírmondó hasábjain
is fölhívjuk olvasóink figyelmét.

„Becsületrend Csernus Sándornak
Szeged – Becsület és haza. Ez a
jelmondata a legmagasabb francia állami elismerésnek, a Francia
Köztársaság Becsületrendjének.
A rangos kitüntetés lovagi fokozatát Csernus Sándornak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánjának,
történésznek, a Párizsi Magyar
Intézet volt igazgatójának ítélte
a becsületrend nagymestere: a
francia köztársasági elnök, és az
általa vezetett testület. A Becsületlégió tagja lett Csernus Sándor”
– írta a Délmagyarország napilap
október 19-én. Ott nem említik,
de az algyôiek tudják: Csernus

Sándor Algyôn született, a mai
napig is gyakori vendég itt. Sôt:
több nemzeti ünnepen is beszédet mondott. „Csernus Sándor a
becsületrend Chevalier de la Légion d’ Honneur fokozatát a francia nagykövettôl annak rezidenciáján” vette át. „A becsületrendet
Napoléon Bonaparte, Franciaország elsô konzulja alapította. A
kitüntetettek között olyan jeles
magyar személyiségeket is találni,
mint például Munkácsy Mihály
festômûvész, Eötvös Loránd fizikus, Kosáry Domokos történész,
vagy a szegedi Martonyi János
külügyminiszter.

Száz mázsa jó minôségû barnaszén ELADÓ!
Ár: 2500 Ft/q Tel.: 70/ 386 98 78”

Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola és a Junior Achievement
Magyarország (JAM) szeretettel meghívja önt és családját a
december 13-án 14 óra 30 perctôl
az új iskolánkban megrendezendô
karácsonyi vásárra. Vendégeink a
dél-alföldi ökoiskolák diákjai és a
JAM diákvállalkozásai. Program-

jaink: a gyerekek által készített
karácsonyi díszek, ajándékok
vására; kézmûves foglalkozások
a helyszínen; a vendégek és az
algyôi diákok hangulatos elôadásai. Mindenkit sok szeretettel
várunk!
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola diákjai

Egészséghetek Algyôn

Kétszer egy héten és 4 pótnapon
keresztül végezték a szakorvosok
a lakosság szûrését.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetôen az algyôieknek
térítésmentesen.
10 területen történtek meg a
szûrések: csontsûrûség, fül – orrgége, hallás, ortopédia, urológia,
légzés funkció, nôgyógyászat, szív
ultrahang, bôrgyógyászat és szemészet.
A szakorvosok 519 algyôit vizsgáltak meg. Hálásak vagyunk
áldozatos munkájukért, hiszen
ennek köszönhetôen 19 személyt
idôben tovább tudtak küldeni,
akik ennek köszönhetôen már a
gyógyulás útjára léptek.
Köszönet a szervezésben nyújtott segítségükért a házi orvo-

soknak: Dr. Tóth Máriának, Dr.
Kálmán Antóniának és Dr. Bakó Ildikónak. Köszönjük az asszisztenseknek a lelkiismeretes munkájukat:
Biacsi Annának, Qell Krisztinának,
Zsurka Sándornénak.
Ezúton mondunk köszönetet a
szakorvosoknak: Dr. Tajti Lászlónak, Dr. Király Istvánnak, Dr. Molnár Sándornak, Dr. Kajtár Istvánnak, Dr. Nagy Jenônek, Dr. Berényi
Olgának, Dr. Remák Annának, Dr.
Hartai Tamásnak, Dr. Turcsányi
Pató Barbarának és nem utolsó
sorban Dr. Fárk Mariannak.
Jövôre is számítunk szakértelmükre!
Boldog, békés karácsonyt és
egészségben, sikerekben gazdag
új évet kívánunk Algyô minden
lakosának!

A helyi kultúra egyesülete
Ha szeretsz énekelni, kézmûveskedni vagy néha tollat
ragadsz, s leírod gondolataidat, köztünk a helyed!
Várunk a Gyevi Art Kulturális Egyesület 3 szakmai csoportjába, a Parlandó Énekegyüttesbe, a
Tollforgatók és az Alkotók
Körébe. Köztünk nemcsak az

ismereteidet gyarapíthatod, nemcsak barátokra lelsz, hanem
mások örömére is alkothatsz! Várunk!
Elérhetôségünk: Gyevi
Art Kulturális Egyesület 6750 Algyô, Búvár u.
5. Elnök: Ménesi Lajosné,
telefonszám: 06/30/2544632; e-mail: mjuszti@gmail.com.

GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
6750 ALGYÔ, BÚVÁR U. 5. • Adószám: 18469927-1-06

Köszönet az 1 %-ért
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Elnöksége köszönetet mond tagjainak, barátainak, támogatóinak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
Egyesületünknek ajánlották fel.
A befolyt 86 470 Ft-ból 23 010 Ft-ot mûködésre, 63 460 Ft-ot
pedig az Egyesület szakmai programjaira (irodalmi mûsorok költsége, fellépések képi rögzítése, az egyesület 10. évfordulója) használtuk fel.
Adószámunk: 18469927-1-06
elnökség
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Köszöntô gondolatok Algyôrôl az algyôieknek
Közoktatási szakértôként már évek óta
bepillantást nyerhetek Algyô „hétköznapjaiba”. Azokba a hétköznapokba,
melyek sok szempontból mások és
jobbak, mint a Dél-Alföld átlagtelepülésein. Algyôt a gazdag települések
között tartják számon. Én azonban egy
település gazdagságát nem csupán az
irigyelt adóbevételeken értem. Megygyôzôdéssel vallom, hogy a gazdagság
nem csak pénz kérdése. Ez ugyanis
önmagában nem képvisel értéket, csak
akkor, ha hasznosul. A pénz pedig
akkor hasznosul, ha a jövôt és a polgárok legszélesebb rétegét szolgálja.
Aki a holnapra gondol, az gabonát
vet, aki évtizedekben gondolkodik az
fát ültet és az, aki évszázadokban, az
iskolát alapít”- tartja egy kínai közmondás.
Ennek szellemében már a Szegedtôl
való leválást követôen folyamatosan
meghatározta a nagyközség képviselôtestülete, hogy jórészt saját erôbôl
országosan is irigyelt óvodai és iskolai
fejlesztéseket valósít meg. Ez a gyakorlat jellemzi a jelenlegi településvezetést is.
A Szivárvány Óvoda és a modern,
rendkívül impozáns Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola tárgyi felszereltsége magasan az országos átlag
felett található. A szép és jól felszerelt
épületeken túl, az óvodának és az
általános iskolának is sajátos atmoszférája, lelke van. Látogatásaim során
sok vidámságot, tervszerû nyüzsgést,
illetve folyamatos személyiségformáló
cselekedtetést tapasztaltam, egyszóval
gyermekközpontú intézményekrôl van
szó. Azt gondolom, hogy az óvoda
és az iskola sikere a tanítványok
sikerében mérhetô. Pedagógiai programjuk alapján elmondható, hogy a
fenntartó önkormányzat támogatásával a kötelezô feladatokon túl sokkal
több feladatot vállalnak és valósítanak
meg. Az eredményességi mutatók is
megfelelôek, és nem maradnak el a

hasonló méretkategóriájú települések
mutatóival. Továbbá azt is kijelenthetjük, hogy sok tekintetben azon
szegedi iskolák hasonló mutatóitól
sem maradnak el, ahová az algyôi
gyerekek jelentôs számban bejárnak.
Ma már elismerôen bólint a szakma az
ország bármely szegletében az algyôi
iskola hallatán az ökoiskolai programban elért eredményekre.
Az új iskola, a sportközpont, a
Borbála fürdô épülete olyan teret
zár közre, amely minden városban
megállná a helyét. Kialakulóban van
egy új Agora, egy olyan közösségi
tér, amely a település új központjává fejlôdhet. Igen, Algyô élhetô
városias település. Ötvözi a falvak
családias hangulatát a kisvárosok
kínálta komforttal. Ráadásul Szeged
és Hódmezôvásárhely, két megyei jogú
város között a nemzetközi közlekedési
folyosók metszéspontjában található.
A Jura Ipari Park a régió egyik legjelentôsebb technológiai központja. A
település és környéke számos turisztikai értékkel is büszkélkedik. Ezek az
adottságok a települések versenyében
Algyô számára elônyt és lehetôséget
kínálnak.
Kedves Algyôiek!
A közelgô ünnepek alkalmából áldott
Karácsonyt kívánok! Ugyanakkor
kívánok Önöknek hétköznapi ünnepeket is. Olyan alkalmakat, pillanatokat, melyek lélekemelôek és erôt
adnak. Algyô ezeket az értékeket is
tartalmazza. A pillanatok varázsát
fedezzék fel a családban, a barátoknál, a munkában, a település életében.
A felfedezés képessége és öröme kell
mindehhez, mert Algyôn már adott
a hétköznapok ünneppé varázslása.
Kérem, tartsák meg ezt a képességüket
az újévben is!
Dr. Blahó János adjunktus,
közoktatási szakértô

A Mozgo(lódó) Képkör Álom havi elôadása
A Mozgo(lódó) Képkör Álom
havi programján Joó Katalin lélekgyógyító, tanító
„Sacra Hungaria” címmel tart elôadást Algyôn,
a faluházban december
16-án (pénteken) 18 órakor. A témából: A magyarság

lélekeredete, lélekminôsége, szellemi tudati rendszere. Szakrális eredetünk, küldetésfeladatunk. A karácsony.
Népmeséink szimbólumrendszere.
Érdeklôdni: algyoi.kerecsen.egyesulet@gmail.com
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Idôsek Világnapja a Faluházban
Köszönet a segítôknek!
Immár 20 éve, hogy az ENSZ kezdeményezésére megrendezték
elôször az Idôsek Világnapját. Az
intézkedés célja, hogy középpontba
helyezzék a méltóságteljes öregkort.
Az algyôi I D Ô S E K E T ünnepeltük 2011október 8-án a Faluházban.
„Önmagát becsüli minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi:
a világ nem vele kezdôdött.”
A fiatalabb generáció tagjaiként
ismerjük fel az idôsek értékközvetítô, nevelô szerepét, hiszen az
idôsek révén fedezhetjük fel saját
gyökereinket, ami igazán fontos
és értékes az életben. A segítségükkel száll tovább az emberi
tudás, a tapasztalat és a hagyomány.
Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub 2010-ben elhatározta,
hogy együtt ünnepel Algyô idôseivel. Az elhatározást tett követte,
immár Algyôn is második alkalommal lehettek együtt a 60-éven
felüli emberek. Ahhoz, hogy itt
a Faluházban ünnepelhettünk,
nagyon sok ember összefogására
volt szükség.
Itt köszönöm meg minden segítônek, hogy szívügyüknek tekintették az idôsekrôl való megemlékezést.
Az elsô szóra igent mondtak,
és örömmel jöttek szórakoztatni,
díszíteni, sütni, fôzni, abban a
reményben, hogy egy kis melegséget varázsolhatnak az itt lévô
emberek életébe.
Köszönöm az ünnepi mûsort
adó algyôi mûvészeknek a fellépésüket:
Az Algyôi Fehér Ignác általános iskola néptáncosainak,
Pataki Andrea hangszeres csoportjának, Bakos József harmonika
mûvésznek, az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekarnak, az

Algyôi Hagyományôrzô Asszonykórusnak, a Parlandó Énekegyüttesnek, valamint a verset és prózát
elôadóknak: Gonda Károlynénak,
Bartha Lászlónak, Varga Sándornénak és Kukné Belovai Erzsébetnek!
Köszönöm a támogatóinknak:
Búzásné Nagy Annának, aki a
Faluház díszítésére háromszázhatvan szál gerberát adományozott, Juhász Sándorné Évikének, aki
megálmodta és szebbnél szebb
kompozícióba kötötte a csodaszép
virágokat, a Nôegylet tagjainak,
akik Kovácsné Budai Éva irányításával öltöztették ünneplôbe a
Faluházat, és finom süteményeikkel gazdagították a kínálatot,
a Szivárvány Óvoda vezetôjének,
Ozsvát Lászlóné Valikának aki eszközökkel sietett segítségünkre,
Juhász Sándor képviselô úrnak
akinek „szíverôsítôje” bátorította
a segítôket, fellépôket.
Fô támogatónk az önkormányzat volt, erkölcsi és anyagi támogatást adott. A rendezvény védnökének Herczeg József polgármester
úrnak köszönöm a támogatását.
Köszönöm a Faluház vezetôjének, dolgozóinak a szellemi
és technikai segítséget, valamint
Koltai Zoltán nótaénekes mûsorát.
Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub tagjainak pedig, hogy
sütöttek, fôztek, hogy az ünnepi
mûsor után terített „svédasztal”
várja, csalogassa az idôseket egy
pár falat elfogyasztására.
Köszönöm a klub minden
segítô tagjának, és még egyszer
mindenkinek, aki bármilyen
módon segített, aki bátorítólag
támogatott, hogy ezen a szép
szombat délutánon a Faluházban
az „idôsek” jól érezték magukat.
Kneip Ferencné
elnök

Algyô a médiában
Vásárhelyen az algyôi Tollforgatók
Vásárhelyen, a Németh László
Könyvtárban, a Kárász József
Irodalmi Kör estjén vendégeskedtek nove,berben az Algyôi
Tollforgatók. Ménesi Lajosné elnök

bemutatkozásukban elmondta:
az irodalom szeretete tartja össze
a társaságot, amely most ôsszel
antológiával jelentkezett.


2011 december • Hírmondó

Önkormányzat

9

Üléseztek a képviselôk: 40 téma terítéken
40 napirendi pontot tárgyalt Algyô Nagyközség Képviselô-testülete november 30-i ülésén.
Folytatás a 3. oldalról!
A néptánc-oktatásban 6–22
éves diákok vesznek részt, a
Dr. Martin György Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
pedagógiai programja és helyi
tanterve szerint (néptánc-oktatás, népi játékok oktatása, folklórismeretek, néprajz és kultúrtörténet oktatás, tánc-, zene-,
hangszertörténet, egyetemes és
nemzeti táncmûvészet, közösségépítés, stb.). A gyermekek a
település nagyrendezvényein is
számot adnak tudásukról, néptáncbemutatókkal mutatkoznak
be a település nagyrendezvényein.
Az elôterjesztés elfogadásával a
2012/2013. tanítási évre is biztosított lesz az algyôi néptánc-oktatás, 200.000 Ft támogatási összeg
megítélésével pedig 33 tanuló
néptánc-oktatását támogatják a
döntéshozók. A hosszú távú oktatás, az utánpótlás-nevelés miatt
pedig folytatódnak a szakmai
egyeztetések az óvodai néptáncoktatás esetleges beemelésével.
A Képviselô-testület a 313/2011.
(X.26.) Kt. határozatának 1. pontjában hagyta jóvá az önkormányzat közoktatási intézményrendszere mûködésének módosított
Önkormányzati Minôségirányítási Programjának (ÖMIP) 2009–
2013. felülvizsgálatát. Fentiekre
tekintettel az oktatási-nevelési
intézmények vezetôi elkészítették
az intézményi minôségirányítási
programokat (IMIP). A Szivárvány Óvoda és az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola jóváhagyott IMIP-je megtekinthetô a
www.algyo.hu/onkormanyzat/strategiak/koncepciok menüpont alatt,
valamint az intézmények hivatalos honlapjain: www.algyoiovi.hu,
www.algyoiskola.hu.
Jogszabályi és személyi változások miatt szükségessé vált az
Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola szervezeti és mûködési
szabályzatának (SZMSZ), valamint házirendjének felülvizsgálata. A jóváhagyott dokumentumok megtekinthetôk az
intézmény hivatalos honlapján:
www.algyoiskola.hu.

Algyô Nagyközség Képviselôtestületének döntése értelmében
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola a konyhai személyzeti
feladatok ellátásával a Gyeviép
NKft-t bízza meg 2012. január
1-tôl. Fenti dátumtól az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola 2 fô
közalkalmazotti státuszát, konyhalány munkakörben megszünteti azzal, hogy felhívja a Gyeviép
NKft. ügyvezetôjét és az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola igazgatóját, hogy a Kjt. 25/A § szerinti
átadás-átvétel végrehajtására. A
konyhai dolgozók áthelyezésével
a tanítási szünetekben is megoldottá válik a foglalkoztatása, mert
a Gyeviép NKft. ebben az idôszakban is tud munkát biztosítani minden dolgozója számára.
Kérelemre a testület megvizsgálta, hogy milyen feltételek
mellett egészülhet ki az új iskola
orvosi szobája az iskola-egészségügyi feladatok ellátásával, ezzel
is megkönnyítve a tanulók orvosi
szûrését. A pozitív döntés értelmében még idén megvásárlásra
kerülnek a szükséges orvosi eszközök és gyógyszerek.
Évek óta felmerülô szakmai
igény defibrillátor készülék biztosítása a településen, hiszen egy
hirtelen szívmegálláskor életmentô lehet a speciális készülék.
Az elôterjesztés pozitív elbírálásban részesült: árajánlatok bekérésével 2 bifázisú félautomata
(AED) defibrillátort szerez be és
helyez ki az új iskola tornacsarnokában és a Borbála fürdôben.
A képviselôk tájékoztatót hallgattak meg az új iskola épület
hibáinak javításáról. A 2012. évi
költségvetés tervezésekor az épület megvalósítandó kiegészítô
beruházásainak bekerülési összegei külön soron tervezve jelennek
meg. A hibákat a kivitelezô garancia keretében javítja.
Algyô Nagyközség Önkormányzata a 2011. évben is figyelemmel
kísérte a pályázati lehetôségeket.
Az önkormányzat pályázatot
nyújtott be kerékpárút-hálózat
fejlesztésére, csapadékvíz-elvezetô
rendszer kialakítására, napelemes
rendszerek telepítésére, turisztikai

fejlesztésekre, továbbá a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
LEADER pályázati rendszeréhez
a lovassport és oktatás alapfeltételeinek megteremtésére, komplex
médiakampány megvalósítására,
az algyôi általános iskolások nyári
táboroztatására és brikettáló gépsor beszerzésére. 2011-ben eddig
mintegy 450 millió Ft bekerülési
költségû projektre 383 millió Ft
támogatási igényt nyújtott be az
algyôi önkormányzat. A 2012.
évben a szabadidôközpont konyhájának fejlesztésére és belterületi utak aszfaltozására, illetve a
2012. elsô félévében megjelenô
geotermikus energia hasznosítására vonatkozó pályázati kiírásra
kívánnak pályázni a szakemberek.
Az elmúlt évben az Algyôi Faluvédô Egyesülettel, a Csongrád
Megyei Rendôr-fôkapitányság
körzeti megbízott munkatársaival,
a Halászati Szövetkezet vezetôivel
és a területileg illetékes erdôgazdaság szakembereivel sikerült a
meglévô kapcsolatot tovább javítania az algyôi mezôôröknek.
Beszámolójukban elhangzott:
a falopások megelôzésével kapcsolatban komoly eredményeket
értek el, közös járôrözésre, akciók
szervezésére több alkalommal sor
került. Az egymás kölcsönös informálása, tájékoztatása folyamatos,
a település kiemelt rendezvényein
igény szerint részt vesznek. A település veszélyhelyzet elhárítási
gyakorlatain kapott feladatokat
felelôsen és szakszerûen végre
hajtották. Tevékenységükkel, a
rendellenességek dokumentálásával sikerült az illegális hulladéklerakók szaporodását korlátozni.
A területükön található vadállomány mozgását, életkörülményeit
folyamatosan nyomon követik, a
lakosságot tájékoztatják.
A novemberi testületi ülésen
tájékoztató hangzott el Algyô
Nagyközség Önkormányzat 2011.
évi költségvetési gazdálkodásának I–III. negyedéves helyzetérôl: a tényleges pénzforgalmi
bevételek meghaladják a pénzforgalmi kiadásokat. A testület
elfogadta 3 milliárd 936 millió
550 ezer Ft teljesített pénzfor-

galmi bevétellel és 1 milliárd 837
millió 930 ezer Ft pénzforgalmi
kiadással az Önkormányzat 2011.
évi költségvetési gazdálkodásának
I–III. negyedévi végrehajtását.
Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény
elôírásai szerint november 30-i
határidôvel a Polgármester a
képviselô-testület elé terjesztette
a 2012. évi költségvetési koncepciót. A koncepció a költségvetési
törvénytervezet önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései,
az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos ágazati törvényekben és rendeletekben elôírtak figyelembe vételével, illetve
a várható gazdasági tendenciák
alapján került összeállításra figyelembe véve a kormány várható
gazdaságpolitikáját. Algyô Nagyközség Önkormányzat 2012. évi
költségvetési tervkoncepciójának
alapelvei: a kiszámítható és tervezhetô gazdálkodás, a bevételek
növelése, a kiadások csökkentése,
az alapfeladatok biztonságos ellátása, a hatékony és eredményes
intézményi mûködtetés, a támogatási rendszerek felülvizsgálata,
adósságkezelés, a jelentôs beruházások fontossági sorrendjének
felállítása és a pályázati saját erô
alapok megképezése, a gazdasági
társaságok ellenôrzése, valamint
az önkormányzati ingatlanok
hasznosítása.
A Képviselô-testület jóváhagyta
a nagyközség jövô évi fejlesztési
koncepcióját azzal a kitétellel,
hogy a fejlesztésekhez rendelt forrásokat az önkormányzat 2012. évi
költségvetési vitájában véglegesíti.
A Borbála fürdôbe látogatók
visszajelzései, valamint a fürdô
vezetôségének véleménye alapján
indokolt lenne a fürdô további
olyan irányú fejlesztése, ami a
látogatók valamennyi korosztályának kikapcsolódási és szórakozási igényeit tudná kiszolgálni.
A Képviselô-testület októberben
döntött arról, hogy meghívásos
pályázat útján legyen kiválasztva
az engedélyes és kiviteli tervek
elkészítésére felkért tervezô.
Folytatás a 11. oldalon!
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Algyô Nagyközség Képviselô-testülete november 30-i ülésén kapott részletes tájékoztatást
egy névtelen bejelentés vizsgálatáról.
Algyô Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011.
november 29-én kapta kézhez a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenôrzési
és Felügyeleti Fôosztályától az
alábbiakban szó szerinti közléssel
megjelent névtelen bejelentést.
A Kormányhivatal kérte a
közérdekû kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárást is szabályozó 2004.
évi XXIX. tv. 141. § alapján az
algyôi képviselô-testületet, hogy
a hatáskörébe tartozó felvetéseket
– különös tekintettel a bejelentôk
által hivatkozott összeférhetetlenségi felvetésre – vizsgálja meg.
Kérte továbbá, hogy a testület az
üggyel kapcsolatos álláspontról,
valamint az esetleges intézkedésekrôl és a vizsgálat eredményérôl, illetve a vizsgálat mellôzésérôl 2011. december 31-ig
tájékoztassa a Kormányhivatalt.
Mivel a bejelentés névtelen (aláírás: „Algyôi vállalkozók”), ezért
fent hivatkozott törvény alapján a
bejelentés vizsgálata mellôzhetô.
A névtelen bejelentés szó szerint
beidézett szövege:
„Csongrád Megyei Kormányhivatal
Tisztelt Uram!
Egyszerû vállalkozóként nem hagyhatom szó nélkül, ami az én kis
községemben, Algyôn történik, s mely
jogsértéseknek már az egész faluban
híre ment.
Ami a legszomorúbb, hogy bárhova fordulunk, mint községünkért
aggódó polgárok, sehonnan nem
kapunk választ, s azt látjuk, a község
kormánypárti képviselôi folyamatosan
szélmalomharcot vívnak az MSZP
árnyékában regnáló polgármester
jogsértô magatartása miatt.
Mindenkinek szemet szúr, hogy míg
az ország több településén az iskolák
fûtését is gond megoldani, addig
nálunk az új iskola pótköltségvetéssel,
melybôl egyesek igen jól jártak, közel
két milliárd forintba kerül.
Folyamatosan törvényt szeg a polgármester.
Olyan vállalkozót alkalmaz önkormányzati cég élén, akinek érdekeltsége

van ugyanazon területen, azaz az
AKTV-rôl van szó, melynek vezetôje
Algyôn a saját cégétôl vásárol jelszolgáltatást. Mi ez, ha nem összeférhetetlenség?
Aztán, építési engedély nélkül közpénzen Alkotóházat alakít át, természetesen a ház a polgármester vállalkozásának közelében van, ahol most újabb
fejlesztések indulnak. Ezzel persze emelkednek az ottani ingatlanok értékei.
Mindenki tudja, hogy környezetszennyezési ügy is van szép számmal
a számláján, mely azt a célt szolgálná,
hogy repülô teret hozzon létre ott, ahol
ezt soha nem fogják engedélyezni. Kérdem én jó adófizetô polgárként, mit
tehetünk mi itt Algyôn, hogy ezt az
ámokfutást megakadályozzuk?
Ha valaki szóvá tesz nála valamit,
arra agresszíven reagál, beszélni vele
nem lehet.
Sok levelet küldtünk már, s ha ez így
megy tovább, ki kell állnunk a nyilvánosság elé, keresnünk kell egy újságírót,
aki nyilvánosságra hozza az ügyeket.
De vajon, lesz hol nyugodtan
élnünk tovább?
Mi a kormányra szavaztunk, mert
azt ígérték, leszámolnak a korrupcióval! Kérjük, tegyék ezt.
Tisztelettel: Algyôi vállalkozók
Algyô, 2011. október 19.”
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete a 2011. november 30-án
megtartott ülésén megtárgyalta
Herczeg József polgármester
„Névtelen bejelentés vizsgálata”
tárgyú elôterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:
1. Algyô Nagyközség Képviselôtestület a Kormányhivatal által
áttett névtelen bejelentésre az
alábbi álláspontot alakítja ki:
(az alcímek elnevezése a névtelen beadványban szereplô kifejezések alapján történt)
I. „Új iskola pótköltségvetése”
Az algyôi általános iskola építése
a DAOP -4.2.1/2/2F-2f pályázati
kódszámú támogatás felhasználásával valósult meg. Algyô
Nagyközség Önkormányzata a
kétfordulós pályázati folyamat
végeredményként 2010. január

14-én kötötte meg a támogatási
szerzôdést. Az építést végzô kivitelezô közbeszerzési eljárás során
lett kiválasztva. A kivitelezôvel
2010. február 12-én lett megkötve
a szerzôdés. A szerzôdésben vállalt kivitelezési összeg bruttó 1
679 005 734 Ft volt. A kivitelezô
ezen összegen felül többletmunkát nem jelzett és nem is számolt
el. A tûzvédelmi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárás során a tornacsarnokban és
az öltözôk környékén a faburkolatok tûzbiztossá tételét írta elô.
Az ehhez szükséges munkálatokat
a közbeszerzési törvénynek megfelelôen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolítása után
rendelte meg az önkormányzat.
A tûzbiztossá tétel összege 7 630
751 Ft. volt. A beruházás során
felmerült és a pályázatban is elszámolt költségek között szerepeltek
többek között: tervpályázathoz
kapcsolódó díjak, közbeszerzési
eljárásokhoz kapcsolódó díjak,
mûszaki ellenôr, nyilvánosság biztosítása, közmûcsatlakozási díjak,
eszközbeszerzések. A könyvvizsgálói jelentés szerint az így összesített beruházási összeg 1 834 046
372 Ft. volt. A pályázati elszámolások során a VÁTI Nkft. minden
elszámoláshoz benyújtott számlát
és a hozzá kapcsolódó teljesítést
ellenôrzött és a beruházás összes
dokumentumát (közbeszerzési
eljárások anyagai, szerzôdések,
kifizetési bizonylatok, építési
napló, stb.) vizsgálta. A kifizetési
kérelmeinket és projekt elôrehaladási jelentésinket elfogadta. 2011.
július 27-én a VÁTI Nkft. a projekt zárásához kapcsolódóan helyszíni ellenôrzésen is vizsgálta az
összes beruházáshoz kapcsolódó
dokumentumot. A vizsgálat során
mindent rendben talált, semmiféle szabálytalanságot nem állapított meg. A projekt megvalósításához független könyvvizsgálói
jelentés is készült, ami szintén
mindent szabályszerûnek talált.
II. „AKTV Kft. ügyvezetô összeférhetetlensége”
Az AKTV Kft. ügyvezetôje, Ballai
Ferenc 1999. augusztusában lett

elsô alkalommal megválasztva.
Már akkor, a meghallgatásán és
1999. október 7-i Délmagyarországban megjelent „Algyôi tévénézôk” c. cikkében is elmondta,
hogy a kiskundorozsmai kábeltelevíziós szövetkezet résztulajdonosa és vezetôségi tagja. Jelenleg
a Szélmalomkábeltévé Zrt-ben
2,54%-ban tulajdonos, közeli
hozzátartozóival együtt 15%-uk
van. A Képviselô-testület tudomással bírt az ügyvezetô gazdasági társasági részesedésérôl és
igazgatósági tagságáról. A Képviselô-testület megítélése szerint
a Szélmalomkábeltévé Zrt.-vel a
jelszolgáltatásra kötött szerzôdés
az AKTV Kft. és ezáltal az önkormányzat érdekeit szolgálja.
III. „Alkotóház átalakítás”
Önkormányzatunk Képviselô-testületi döntést követôen azzal a
céllal vásárolta meg ezt az ingatlant, hogy abban a késôbbiekben
valamilyen közösségi célt szolgáló funkciót lásson el. Az ingatlan megvásárlása elôtt független
szakértôtôl kértünk ingatlan
értékbecslést és jellemzést. Ebben
a szakértôi véleményben leírásra
került, hogy az épület szerkezetileg közepes állagú, azonban tetôfedése és homlokzata felújításra
szorul, falai nedvesek, utólagos
falszigetelése szükséges. Az épület
korának megfelelô mûszaki állapotban van, belsô térkialakítása
korszerûtlen, padló- és falfelületei alacsony igényszintûek, avult
állapotúak, felújításra szorulnak.
Az épület belsô épületgépészeti és
villamos vezetékei berendezései
elavultak, nem elégítik ki a mai
kor mûszaki elôírásait.
Önkormányzatunk az épületen a szakértôi véleményben
és az épület szemrevételezése
alapján csak szükséges felújítási
és állagmegóvási munkálatait a
Képviselô-testület tájékoztatása és
döntése alapján végezte el.
IV. „Környezetszennyezési ügy
A bejelentésben említett ügy
valószínûsíthetôen az Algyô
01770/15 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett inert hulladék ügye lehet.
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A 231/2001. (XI.14.) Kormányrendelet 3 § c) pontja értelmében inert hulladék: az a hulladék,
amely nem megy át jelentôs fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzôje, hogy vízben
nem oldódik, nem ég, illetve
más fizikai vagy kémiai módon
nem reagál, nem bomlik le biológiai úton vagy nincs kedvezôtlen hatással a vele kapcsolatba
kerülô más anyagra oly módon,
hogy abból környezetszennyezés
vagy emberi egészség károsodása
következne be, további csurgaléka és szennyezôanyag-tartalma,
illetve a csurgalék ökotoxikus
hatása jelentéktelen, így nem
veszélyeztetheti a felszíni vagy
felszín alatti vizeket.
1. Mezôôrünk 2011. július végén
ellenôrzô körútján az összekötô úton haladt, amikor
tehergépjármû mozgást tapasztalt a fenti területen. Errôl tájékoztatta Herczeg József polgármester urat.
2. Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3479/2011. ikt. sz.
levélben tájékoztatta Herczeg
József polgármester úr a környezetvédelmi hatóságot és a
terület tulajdonosát, hogy a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Oktatásszervezô Közhasznú
Nonprofit Kft. képviseletében eljáró környezetvédelmi
szakértôvel közösen helyszíni
bejárást tartott, mely során
megállapításra került, hogy
a 01770/15 hrsz-ú területen
inert hulladékkal kevert nagy
mennyiségû földet helyeztek el
és terítettek el.
3. A bejelentés eredményeként
2011. augusztus 25-én az ATIKÖFE képviseletében eljáró
környezetvédelmi felügyelô
helyszíni ellenôrzést tartott.
4. 2011. szeptember 27-én érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Körzeti
Földhivataltól értesítés arról,
hogy 2011. október 6-án termôföldvédelmi eljárásban helyszíni szemlét kíván tartani. A
Földhivatal ekkor nem jelent
meg, így a szemle elmaradt.
2011. november 23-án megtar-

Önkormányzat
tott szemle célja az engedély
nélkül elhelyezett más célra
hasznosított termôföldterület
pontos nagyságának a meghatározása volt.
Tudomásunk van arról, hogy
a környezetvédelmi hatóság
rendôrségi feljelentést tett
a területen engedély nélkül
elhelyezett földdel kevert inert
hulladék tulajdonosának megállapítása céljából, ismeretlen
tettes ellen.
A szemlén megjelent a terület
tulajdonosának képviselôje, aki
szóban tájékoztatta a jelenlévôket arról, hogy a terület tulajdonosa rendôrségi feljelentést
tett 2011. november 7-én. A
Szegedi Rendôrkapitányság a
feljelentéseket egyesítette.
A bejelentés végén szereplô utalással kapcsolatban, miszerint „
Sok levelet küldtünk már, …”,
tájékoztattam a Tisztelt Képviselô-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz nem érkezett fenti
témákban írásbeli megkeresés
algyôi vállalkozóktól.
Minden bejelentést közügynek
tartunk és reagálunk rá attól függetlenül, hogy a levélíró személyesen vállalja-e véleményét, vagy
a névtelenség homályába burkolózik. A jogos észrevételeket, bírálatokat elfogadjuk, a személytelenül
megjelenô vádaskodásra a nyíltság jegyében mindig a legjobb
tudásunk szerint válaszolunk.
Fenti anyag megjelentetését
polgármesterként azért tartom
fontosnak, mert hiszek a lakosság objektív és széles körû, nyílt
és hiteles tájékoztatásában. A
Képviselô-testület közös döntéseirôl folyamatosan tájékoztatjuk a
lakosságot, a nyílt testületi ülések
jegyzôkönyvei megtekinthetôk a
Könyvtárban.
Hiszem, hogy a képviselô-testület megválasztott döntéshozóiként ôszinte esküt és fogadalmat
tettünk a település érdekében
végzett közös munka elvégzésére.
A 2012. esztendô nagy kihívások
elé állítja községünket is, eredményes és hatékony munkát pedig
egységes hittel és közös akarattal
végezhetünk.
Herczeg József
polgármester
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Üléseztek a képviselôk: 40 téma terítéken
40 napirendi pontot tárgyalt
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete november 30-i ülésén.
Folytatás a 9. oldalról!
A szakemberek összeállították
a 33 méteres és az 50 méteres
kültéri medence üzemeltetési –
megtérülési összehasonlító kalkulációját is. A döntés értelmében tervezésre kerül egy 50X25
méter széles szabadtéri, feszített
vízfelületû úszómedence, egy kb.
150 négyzetméteres vízfelületû
szabadtéri szülô-gyermek játszó
és élmény medence, 2 db. finn
szauna, öltözôépület, parkoló.
A téli idôjárási körülmények
miatt szükségessé vált a Borbála
fürdô kültéri ülôpadkás medencéjének 2 oldalán 1 méter magas
szélfogó elem kialakítása, az
ülôpadkás rész fölé esôfogó tetô
kialakítása, valamint a fedett
részlegbôl a kijárati ajtó elé zsilip
kialakítása. Az árajánlatok bekérését követôen 2011. december 21-i
határidôvel a kiegészítô elemek
beszerzésre kerülnek.
A képviselôk tudomásul vették
a Borbála fürdô beruházási ütemek szerinti üzemeltetési költségtervezetét is.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolába járó gyermekek biztonságos közlekedése érdekében és a
felmerült lakossági igény alapján
a TÜK Bizottság megtárgyalta
a Tiszavirág utcai párhuzamos
parkoló építésének lehetôségét.
A javaslat alapján a tervezett parkoló a Tiszavirág utcában az úttal
párhuzamosan, a Sport utcától az
iskola gyalogátkelô helye elôtt 5
méterig fog megvalósulni.
Az Algyôi Sportkör pályázatot
nyújt be a DAOP-5.1.3.-11 a régió
lakosságának egészségtudatos
életmódját támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése címû pályázati
kiírásra. A pályázat keretében tervezett megvalósítandó részek egy
új 105m*68m-es füves futballpálya, egy új gerelyhajító pálya, egy
új salakos 400m hosszú 6 sávos
futópálya, egy új súlylökô pálya,
kerítéssel és egy új lovas pályával
a sportközpont közvetlen szomszédságában, ahhoz kapcsolódó

területen. A testület hozzájárult a
sportpályával érintett területrész
mûvelési ágának megváltoztatásához.
Az új iskola, valamint a Bartók
Béla utcai játszótér használatával
igény merült fel a közvilágítás
megfelelô kiépítésére. A döntés
értelmében 1 db. kétkaros közvilágítási oszlop tervezése és kivitelezése valósul meg, valamint
zebra kerül felfestésre a Bartók
Béla utcán az Olajbogyó Pizzéria
& Café elôtt.
A szakorvosi rendelô helyiségek
kialakításának lehetséges vizsgálata miatt lekerült a napirendi
pontok tárgyalásáról az Egészségház utca 42. szám alatti szolgálati
lakások felújításának ügye.
Az önkormányzat tulajdonát
képezô 38 létesítmény, intézmény rendeltetésszerû használatához szükséges balesetmentes és
biztonságos üzemeltetése miatti
karbantartási munkákat a jövôben a GYEVIÉP Nkft. látja el az
intézményekkel kötött szerzôdések értelmében. A cél a költséghatékony és takarékos végrehajtás
ellenôrzése, valamint minden év
októberében beszámoló elkészítése az üzemeltetési csoport
részérôl.
Az önkormányzat valamennyi
tulajdonában álló ingatlanban a
munka-, és tûzvédelmi, valamint
villamos biztonságtechnikai vizsgálatokra vonatkozó szabályok
által elôírt feladatok teljes körû
ellátására határozatlan idôre a
testület megbízta a PRECÍZ Kft.-t.
Az év közben benyújtott pályázati kiírások miatt módosították
a 2011. évi közbeszerzési tervet.
Az errôl szóló beszámolót a képviselôk tudomásul vették. A módosított közbeszerzési terv megtekinthetô a www.algyo.hu/onkormanyzat/
kozerdeku adatok oldalon.
Herczeg József polgármester
tájékoztatót tartott az elôzô ülés
óta történt fontosabb eseményekrôl, majd a képviselôk zárt ülésen
9 napirendi pontot tárgyaltak.
B. L. N.
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Bôvült az okmányiroda nyitva tartása
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodája
tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy az év végi megnövekedett
gépjármû és vállalkozói ügyfélforgalomra tekintettel 2011.
december 31-ig az ügyfélfogadási
idôben valamennyi ügykörre teljes körû ügyfélfogadást tartanak,
tehát csütörtökönként gépjármû,
vállaklozói igazolvány, lakcímigazolvány és anyakönyvi ügyekben is
lesz ügyfélfogadás.
Ügyfélszolgálati idô:
2011. december 31-ig:
Hétfô: 8.00–15.00 – sorszámigénylés: 8.00–14.30
Kedd: 8.00–15.00 – sorszámigénylés: 8.00–14.30
Szerda: 12.00–17.30 – sorszámigénylés: 12.00–16.30
Csütörtök: 8.00–12.00 – sorszámigénylés: 8.00–11.30
Péntek: 8.00–11.30 – sorszámigénylés: 8.00–11.00
2011. december 30-án (péntek)
leltár miatt SZÜNETEL az ügyfélfogadás!

Ügyintézési idôpontfoglalás
telefonon: 62/421-300 (421-880,
421-835)
Internetes idôpontfoglalás: a
http://www.magyarorszag.hu/ kormányzati portálról indulva.
Az ügyintézés díját bankkártyával az ügyintézônél vagy csekken
lehet a 4. számú ablaknál a helyszínen befizetni.
A szegedi okmányiroda felhívja
ügyfelei figyelmét, hogy az ügyfelek érvényes ügyfélkapujához
kapcsolódó jelszó érvényességi
ideje 2 év. Aki 2009. december
31-ig létesített ügyfélkaput, annak
LEGKÉSÔBB 2011. december
31-ig kell megváltoztatni jelszavát! Jelszóváltás: www.magyarorszag.hu oldalon az Ügyfélkapuba
történô belépést követôen a személyes ügyfélkapu menüpontjai
között a „Jelszóváltoztatás” linkre
kattintva közvetlenül elérhetô a
jelszóváltoztatáshoz szükséges
felület.
Dr. Mózes Ervin Szeged Megyei
Jogú Város Címzetes Fôjegyzô
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Algyô a médiában
„Algyôi SK: a semmibôl kezdtek építkezni
A Csongrád megyei utánpótlásbázisokat bemutató sorozatunk e
heti részében az Algyôi SK labdarúgó-szakosztályához látogattunk el” – írta Szélpál László a
Délmagyarország címû napilap
november 11-i számában. Majd
így folytatja:
„Két évvel ezelôtt sötét felhôk
gyülekeztek az Algyôi SK felett. Az
NB III-ban szereplô felnôttcsapat
visszalépett a bajnokságtól, a futball elkezdett vegetálni. A korábbi
sikeredzô, Takács Zoltán 2010
februárjában tért vissza Algyôre,
szakosztályvezetôként kénytelen
volt azzal szembesülni, hogy alig
van gyerek a különbözô utánpótláscsapatokban.

pedig az egykor az élvonalat is
megjárt Hadár Attila az edzôje.
– Olyan tréneri garnitúrával
rendelkezünk, amely nemcsak
elméletben tanítja futballozni a
srácokat, alkalmazni is tudják a
gyakorlatokat – folytatta Takács.
– A 16 évesek a Tisza–Maros csoportban az elsô, a 19 évesek a
megyeegyes pontvadászatban a
harmadik helyen állnak. De nem
az eredményesség a legfontosabb;
a létszámnövelés, a korosztályos
csapatok kialakítása, valamint az,
hogy a nagycsapathoz minél többen csatlakozzanak, elsôbbséget
élvez. A mostani keretünkben is
például Balogh Ádám, Balogh
Norbert, Szabados Csaba, Daró-

ÖBK: Dalok szárnyán
26.
Szeged felôl…
Szeged felôl jön egy halász,
Kalapjánál fekete gyász.
Ki van a két szeme sírva,
a babáját tette sírba.

Ha került az álom;
Szíve elsô édes vágya, ott ébredt a boldogságra, (és)
Sírt az elsô fájó csalódáskor.

Élet, élet betyár élet,
Mivel vagyok adós Néked?
Lerovom az adósságom,
S ha meghalok azt sem bánom.
*
27.
Van egy ház a Tisza-parton…

Szomorúfûz lombos ága, ráhajolt
a kedves házra,
Öreg Tisza- partra.
Halkan síró falevelek, szinte látom,
hogy peregnek,
Elmerengek rajta.
Az a ház még most is ott áll, minden
emlék, úgy muzsikál,
Úgy mesél, mint régen;
Amikor még anyám dalolt, szép mesékkel fölém hajolt,
Gyermekkorom boldog idejében.
*
28.
Márvány kôbôl…

Van egy ház a Tisza parton, ott becézett szelíd hangon,
Dalolt anyám régen;
Nincsen rajta cifra torony, egyszerû
kis szerény otthon,
Mégis legszebb nékem.
Abban élt az édesanyám, elringatott
sok éjszakán,

Márványkôbôl, márványkôbôl van
a Tisza feneke,
Gyenge vagy még, gyenge vagy még
babám a szerelemre.
Gyengeséged nem annyira sajnálom,
Szép vagy babám, szép vagy babám,
nehéz Tôled elválnom.


Alacsony ház, füstös kémény.
Ott lakik egy cigánylegény.
Búsan szól a hegedûje,
Elhagyta a szeretôje.

az elmúlt két évben sok gyerek választotta algyôn a labdarúgást.
Fotó: Schmidt AndreA

– Serdülôgárdánkat az SZVSE
adta, az ifinket kölcsönjátékosokkal töltöttük fel – emlékezett a
sportvezetô, aki a megyei I. osztályban sikeresen szereplô elsô
csapat trénere is. – 2010 nyarán
az ifjúsági együttesünket három
labdarúgó alkotta... Innen kellett
megkezdeni az építkezést. Elkezdtük járni az iskolákat, benéztünk
a játszóterekre, vadásztuk a gyerekeket. Most összesen 80 utánpótláskorú igazolt labdarúgóval
rendelkezünk.
Az U7-nek, az U9-nek és az
U11-nek a Békéscsaba védôje,
Makra Zsolt az edzôje, mindhárom gárdával a Bozsik-programban vesz részt. Az U16-nak
Balogh Norbert, a szintén tizenynyolc fôt foglalkoztatató U19-nek

czi László saját nevelésû játékos.
Hosszú távú cél, hogy elérjük azt,
hogy szinte csak algyôi labdarúgó
alkossa az együttest.
Ennek teljesüléséhez fontos a
bázis szélesítése. A futballpálya
mellett található Fehér Ignácz
Általános Iskola igazi aranybánya,
már most is sok odajáró gyerek
kötött barátságot a labdarúgással.
– A feltételeink jónak mondhatók, tudunk sportcsarnokban
edzeni, az egyik füves pályánk
világítással van felszerelve, de azért
egy mûfüves pálya még elkelne –
jegyezte meg az edzô-sportvezetô.
– Ezt csak pályázati pénzbôl tudnánk megvalósítani, néhány szponzor segítségével az önkormányzat
finanszírozza a labdarúgó-szakosztály teljes mûködését.”
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Rendôrök Algyôn
Algyô körzeti megbízottainak
neve és elérhetôsége minden helyi
lakos számára fontos információ.
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 209 5319,
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 209 5318,
Magyar Béla rendôr törzsôrmester telefonszáma: 06 20 852 0673.
A körzeti megbízottak Algyôn
a Kastélykert utca 44. szám alatti

KMB irodában tartanak fogadóórát hétfôn: 14-tôl 16.00 óráig,
szerdán: 16-tól 18.00 óráig.
A rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112.
A Tiszai Vízi Rendészeti Rendôrkapitányság Szolnoki Rendôrkapitányság telefonszáma: 56/375-145,
honlapja: www.police.hu A szegedi
vízi rendészeti rendôrôrs telefonszáma: 62/420-528

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend
A 39/2011. (X.14.) NGM rendelet 2. §. értelmében a 2012. évi
munkaszüneti napok körüli munkarend a következô:
– március 24. szombat – munkanap,
március 16. péntek – pihenônap
– április 21. szombat – munkanap,
április 30. hétfô – pihenônap
– október 27. szombat – munkanap,
október 22. hétfô – pihenônap
– november 10. szombat – munkanap,
november 2. péntek – pihenônap

– december 15. szombat – munkanap, december 24. hétfô –
pihenônap.
A 3. §. értelmében az általánostól eltérô munkaidô-beosztásban
foglalkoztatott munkavállalók
munkarendje – a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi
XXII. Tv. 118. §. (1) bekezdése
alapján – a 2. §.-tól eltérôen is
meghatározható.
www.kormany.hu

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
Az Országgyûlés a veszélyeztetett
területeken élô lakosságról való
gondoskodás felelôssége elvébôl
kiindulva megalkotta a 2003. évi
LVIII. törvényt a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról. Az Alap kezelôje
a Magyar Államkincstár, mely
megyei igazgatóságain látja el
feladatait. Az Alap célja, hogy az
ár- és árvízbôl eredô belvízkárok
megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönzô elkülönített állami
pénzalap mûködjön, amelybe a
Magyar Köztársaság területén a
veszélyeztetett területeken lakóingatlan tulajdonnal rendelkezô
természetes személyek szerzôdés
alapján befizetéseket teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak káresemények utáni kártalanításra.
A kártalanítás csak ár és árvízbôl eredô belvízbôl származó
káreseményekre vonatkozik,
csak természetes személy és csak
tulajdonos köthet szerzôdést,
csak veszélyeztetett területen lévô
ingatlanok esetében van lehetôség szerzôdéskötésre, csak lakóingatlanra köthetô a szerzôdés,
csak abban az esetben érvényes,

amennyiben megkötik a kártalanítási szerzôdést és a kártalanítási
szerzôdésben vállalt rendszeres
befizetést teljesítik a szerzôdést
kötô természetes személyek.
A törvény célja továbbá, hogy
azokban az esetekben is legyen
állami segítség, amikor az üzleti
alapokon mûködô biztosító társaságok elzárkóznak a biztosítási
szerzôdések megkötésétôl és a
kártalanítástól, vagy nem hoszszabbítják meg a szerzôdést.
Bôvebb információ kérhetô: az
Alappal foglalkozó ügyintézôktôl:
T.: 1/452-8645, levélben: Magyar
Államkincstár Követeléseket és
Közösségi Támogatásokat Kezelô
Fôosztály Alap és Követeléseket
Kezelô Osztály, 1909, Budapest,
személyesen a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságán: 6720 Szeged, Széchenyi
tér 9. vagy a http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/wesselenyi_alap honlapon.
Magyar Államkincstár Wesselényi
Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap Alapkezelô
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Hasznos tanácsok
a télen közlekedôknek
Tájékozódjon az útviszonyokról /
rádió, TV és KHT ügyeletek/.
Csak a téli közlekedésre felkészített, jó mûszaki állapotú
jármûvel induljon el, különös
tekintettel a gumik állapotára.
Havas idôszakban a gépkocsiban legyen hólapát, hólánc, láthatósági mellény, vonókötél, alkalmanként kismennyiségû érdesítô
anyag.
Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetôk
a lokálisan lefagyott területek.
Tartson biztonságos követési
távolságot, vegye figyelembe a
megnövekedett fékutat.
Ne kockáztasson az elôzésnél!
A munkagépek mögött síkos
az útszakasz, mert a só olvasztó
hatása nem azonnali, az ekék
után pedig vékonyan tömör hó
maradhat. Ezért a sárga villogóval
felszerelt gépek megpillantásakor
már fokozatosan vegye vissza a
sebességet, nehogy rácsússzon a
munkagépre és gyakori féklámpa
villantásokkal figyelmeztesse arra
az Önt követô jármûvet is.
Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az
elôzéssel, nem tudja milyen az út
állapota a munkagép elôtt.
Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett sebességgel
haladjon el mellette, így elkerül-

heti, hogy szórás esetén a nagyobb
sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja
kerülni az ekézô jármû méretén
túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
Ha elakadás- veszélyes helyhez
közelít, ne próbáljon meg azon
áthaladni /esetleg fokozott sebességgel/, mert a balesetveszély
lényegesen megnô. Itt a fô szabály az, hogy a hóeltakarítást ne
akadályozza a gépkocsi.
Kerülje az elakadást. Kezdôdô
hófúvás, intenzív havazás esetén
a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét
járható. Az elakadt jármûvek akadályozzák a hó eltakarítását és a
legnagyobb gondosság esetén is
kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.
Az elakadt gépkocsi lehetôleg
ne hagyja egyedül az úton, vagy
ha ott marad, akkor értesítési
helyet és módot jelöljön meg
feltûnôen látható helyen.
Hosszabb utazásnál nem árt, ha
takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol.
Útközben idôben gondoskodjon üzemanyagról.
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, H-6721
Szeged, Berlini körút 16-18.
Tel.: (06-62) 621-292.

Ünnepi nyitva tartás
a polgármesteri hivatalban
A szabadságok kiadása miatt,
valamint a 144/2011. (IV.27.)
Kt. határozat értelmében Algyô
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011.
december 23. – 2012. január 6.
között igazgatási szünetet rendelek el. A hivatal ezen idôszakban
ügyeleti rend szerint mûködik.
Valamennyi csoportnál az ügyelet
megoldott lesz, egyes ügyekben
azonban csak bizonyos napokon
lesz ügyintézés és ügyfélfogadás.
Ügyfélfogadás: hétfôn 8–12
óra, szerdán 8–17 óra, péntek
8–12 óra között.
Az ünnepi nyitva tartási rend:

2011. DECEMBER 23. (péntek): a pénteki ügyfélfogadás szerint (8–12 óra között),
DECEMBER 26. (hétfô) – karácsony: zárva,
DECEMBER 27. (kedd) – 30. (péntek) között: naponta 8–12 óra között;
2012. JANUÁR 2. (hétfô) – 6.
(péntek) között: az ügyfélfogadási
rend szerint.
A lakosság megértését elôre is
köszönjük! A Polgármesteri Hivatal minden munkatársa ezúton
kíván Önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben,
örömökben gazdag új esztendôt!
Dr. Varga Ildikó Jegyzô

14

Hirdetések

Algyô a médiában

Apróhirdetés
Ünnepekre szép, minôségi gobelin alkotásokat ajánlok. Tel.: 06-62/268-681.
*
Házimunkát, mosást, vasalást, takarítást,
bevásárlást vállalok. Tel.: 06-70/406-39-51
*
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos kertes családi ház kerttel
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb
algyôi házra vagy szegedi lakásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni:
a 30/38-02-139 számú mobilon.
*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfortos, kertes magánház eladó, vagy –
értékegyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5
szobás lakásra cserélhetô. Irányár: 12
millió forint. Érdeklôdni: a 30/380-2139.
*
Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése. Telefonszám: 06-20/431-8503
*
Használt, jó állapotú téli autógumik eladók
Telefonszám: 20/431-8503

HÚSFÜSTÖLÉST
VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA;
Szombaton 8-tól 12 óráig • Vasárnap 8-tól 11 óráig.
Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.
(Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.)
Telefonszám: 06-30/477-91-32

Építôipari Kft. munkát vállal
ingyenes felmÉrÉssel, anyagbeszerzÉssel, törmelÉK elszállítással.
Vállalunk még homlokzati hôszigetelÉst, burKolást, VaKolást,
egyÉb KômûVes munKáKat.
tel.: 70/ 363 4009
tösmagi zsolt

Homlokzati és
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono
zást, külsõ, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
érdeklõdni
a 0630/9874060as
telefonszámon.
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Ida
Virágüzlet

Kellemes ünnepeket kívánunk
minden vásárlónknak
Nyitva: h.–p.: 8–17-ig,
szo.–vas.: 8–12-ig
Rendelést a 267-297-es
telefonon felveszünk.
Algyô, Vásárhelyi u.21.
Koczkásné Kiss Ida

„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

„Rendôrtôl lopott bottal horgászott
Algyô - Lecsapott a rendôrökkel
megerôsített halôrkommandó az
Algyôi fôcsatornán horgászókra,
mert hírét vette, hogy az algyôi
kocsmákban tenyérnyi pontyokat

kínálnak eladásra. Az egyik rendôr
felismerte az egyik horgásznál a
pecabotját, amit hónapokkal
ezelôtt loptak el tôle” – adta hírül a
www.delmagyar.hu november 10-én.

„Vasútihíd-felújítás Algyônél
Algyô - Két hónapon át tartott a
vágányzár az algyôi vasúti hídon.
A felújításra nagyon nagy szükség
volt, hiszen elôtte csak 20 kilométer/órával mehettek át rajta a
vonatok. Október elseje óta újra
járnak rajta a szerelvények: a sze-

mélyvonatok 20, a tehervonatok
10 kilométer/órás sebességgel
kelhetnek át rajta. A MÁV szerint nincs ebben semmi különös,
ugyanis a felújítás valójában még
tart” – írta november 7-én a www.
delmagyar.hu.

Báli és estélyi ruhák, fûzôk.
Ballagó kosztümök.
öltönyök, menyasszonyi ruhák.
Készítését egyedi méret alapján mindenféle nôi és férfi
ruha készítését vállalom
rövid határidôvel, nagy gyakorlattal.
Telefon: 06-70/251-93-32 vagy a 06-20/22-85-073

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új esztendőt
kívánok minden kedves betegemnek!

Dr. Szíjártó Márta
fogszakorvos

Hízó eladó élve
és hasítva
Hóvirág u. 34.
tel.: 267108,
0630/3092205

Dr. Major józsef
JOGOSULT
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.
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gumiszervíz és futómûbeállítás
— ITT A SZEZON —
Földmunkagép, traktor, kamion és személyautó
gumiabroncsok javítása, szerelése, centírozása.
Motor és robogó gumi javítása, szerelése és centírozása. Új és használt gumi értékesítése (személyautóra és motorokra is).
Új és használt felnik, alufelnik forgalmazása.

Cím: 6750 Algyô, Géza u. 15.
Telefonszám: 06-20/455-83-00
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MINDEN HÉTEN HÉTFŐN,
SZERDÁN ÉS SZOMBATON
7–11 óráig
a Faluház előtti parkolóban:
Női-, féri- és gyermekruha
vásár, papucsok és cipők
széles választéka!

Berkó Autószervíz
AutóvillAmosság, Autóklímák töltése- jAvításA

Kisteher- és személyautók SZERVÍZELÉSE, VIZSGÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa, olajszûrô CSERE,
ABS , haladás jeladók, injektor, elektronikus gyújtás, önindítók,
generátorok JAVÍTÁSA.
ÜZLET ÉS MÛHELY: Szeged, Algyôi út 51.,
Tel/fax: 62/452-750,
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27/A
Tel/fax: 62/557-758, 557-769
NYITVA TARTÁS: h.–p.: 8–17 • szo.: 8–12
RÁdIóTELEFoN: +36 20/925-8386

Játék és bizsu nagy választékban
a faluház elôtt
minden csütörtökön 8-tól 12 óráig.

az érdeklôdôket szeretettel várjuk.

A „Profi” Autósiskola
jármûvezetôi tanfolyamot hirdet személygépkocsi és motorkerékpár kategóriákban.
A tanfolyam helye: Algyô, faluház kisterme

Megnyitottunk!
EGÉSZSÉG KUCKÓ ALGYÔN!
• gluténmentes termékek liszt érzékenyeknek
• laktózmentes termékek tejérzékenyeknek
• tej és szójamentes termékek
• diabetikus készítmények
• bió-reform élelmiszerek és étrendkiegészítôk
• wellnes és fogyasztószerek
• vitaminok-teák kicsiknek és nagyoknak
• himalájai sótermékek
• méregtelenítô készítmények
• kozmetikumok
• karácsonyi ajándékok, dekorok nagy választékban
Decemberi rendezvényünk:
Szaktanácsadás Berek Ágotával!
Gyógyfüvekkel és fûszernövényekkel kapcsolatban kérdezhetik ôt
December 15-én csütörtökön 16 órától a boltban.

Ideje: 2011. december 17-én 10,00 óra.

Nyitva tartás:
hétfôt–péntek: 8–12 és 1418-ig • szombat-vasárnap: 8–12-ig

Jelentkezni lehet: Barta Géza • 06-20/575-4130.

Megtalál minket a Búvár utcán, a Takarékkal szemben,
Pagoda kisbolt mögött!

www.profijogsi.hu

Mindenkit szeretettel várunk!
Tel.: 06 30/592-0847
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GYEVI ZSONGÁS Úszóverseny – ôszi fordulója
Ötödik alkalommal rendezte meg
az Algyô Sportjáért Közalapítvány
az úszóversenyt az algyôi Borbála
fürdôben. A november 18-i kistérségi versenyen Kistelek, Domaszék, Röszke és Algyô gyerekei
vettek részt.
Az algyôi csapat az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola tanulóiból

4. korcsoport: 1. Rózsa Evelin,
2. Dénes Dorina.
40 m fiú mell – 3. korcsoport:
1. Kiss Róbert, 2. Rózsa Alex, 3.
Bodó János, 4. Csarnai Martin, 5.
Bozóki Richárd, 6. Demecs Bálint,
10. Kovács Mihály. 4. korcsoport:
1. Györfi Dávid, 2. Szvetnyik Martin,
3. Jaksa Tamás, 7. Kovács Marcell.

és az Algyôi Úszó Közhasznú
Egyesület úszóiból állt. Az algyôi
úszók sikeresen szerepeltek és
megérdemelten szerezték meg a
kupát.

20 m lány hát – Ovis korcsoport: 1. Tóth-Kása Sára, 2. Mészáros Dóra.
1. korcsoport: 1. Molnár Anna, 2.
Szalontai Regina, 3. Rózsa Viktória, 5.
Szutor Adél, 6. Bukor Sára, 7. Mircse
Gréta, 8. Kovács Dorka. 2. korcsoport: 1. Nagy Natália, 2. Síkhegyi
Luca, 3. Vidács Bianka, 4. Greksa
Kinga, 5. Balázs Anna, 6. Kertész
Tekla, 7. Horváth Laura, 8. Mészáros
Eszter, 9. Túri Alíz, 10. Gábor Zsófia.
20 m fiú hát – 1. korcsoport:
1. Tóth-Kása Bence, 3. Vincze Zsombor. 2. korcsoport: 1. Gyursánszky
Bence, 2. Demecs Botond, 3. Szalontai Botond, 4. Bús Tamás, 5.
Gyômbér Mihály, 6. Bíbor Martin,
8. Belovai Koppány.
40 m lány hát – 3. korcsoport:
1. Portörô Dorina, 2. Gyôrfi Kinga,
3. Szaniszló V. Erzsébet, 4. Jaksa
Vivien, 5. Római Petra. 4. korcsoport: 1. Rózsa Evelin.
40 m fiú hát – 3. korcsoport: 1.
Bodó János 2. Kiss Róbert, 3. Rózsa
Alex, 4. Csarnai Martin, 6. Sebôk
Ramón, 7. Kovács Mihály. 4. korcsoport: 1. Györfi Dávid, 3. Jaksa
Tamás, 4. Szvetnyik Martin, 6. Kiss
Norbert, 7. Kovács Marcell.
20 m lány gyors – Ovis Korcsoport: 1. Tótk-Kása Sára. 1. korcsoport: 1. Molnár Anna, 3. Szalontai Regina, 4. Rózsa Viktória, 5. Szutor
Adél, 6. Bukor Sára. 2. korcsoport: 1.

Eredményeink:
20 m lány mell – Ovis korcsoportban: 1. Tóth Kása Sára, 2. Mészáros
Dóra. 1. korcsoportban: 1. Molnár
Anna, 2. Szalontai Regina, 3. Mircse
Gréta, 4. Rózsa Viktória, 5. Szutor
Adél, 6. Ács Zsófia, 7. Kovács Dorka,
8. Karasz Luca, 9. Bukor Sára, 10.
Csiszér Réka,12. Üveges Gabriella. 9.
Kertész Tekla, 10. Síkegyi Luca, 11.
Izbéki Flóra, 13. Bukor Sára. 2. korcsoportban: 1. Gábor Zsófia, 2. Nagy
Natália, 3. Vidács Bianka, 4. Síkhegyi
Luca, 5. Túri Alíz, 7. Balázs Anna,
8. Mészáros Eszter, 9. Greksa Kinga,
10. Horváth Laura, 11. Kertész Tekla.
20 m fiú mell – Ovis korcsoport: 2. Zahuczky Dávid, 3. Tornyi
Barnabás, 4. Kertész Mihály.
1. korcsoport: 1. Vincze Zsombor, 2. Tóth-Kása Bence, 5. Bogdán
Bence, 6. Majó Vince. 2. korcsoport: 1. Gyursánszky Bence, 3. Bús
Tamás, 4. Karasz Bence, 5. Szalontai
Botond, 6. Bíbor Martin, 10. Belovai
Krisztián, 11. Mesterházy Máté.
40 m lány mell – 3. korcsoport:1.
Portörô Dorina, 2. Gyôrfi Kinga, 3.
Szaniszló V. Erzsébet, 4. Németh Éva,
Jaksa Vivien, 6. Római Petra.

Gábor Zsófia, 2. Síkhegyi Luca, 3. Vidács
Bianka, 4. Greksa Kinga, 5. Kertész
Tekla, 8. Mészáros Eszter, 9. Túri Alíz.
20 m fiú gyors – 1. korcsoport:
1. Tóth- Kása Bence, 2. Vincze Zsombor. 2. korcsoport: 1. Bodó János, 2.
Demecs Botond, 3. Szalontai Botond,
4. Gyömbér Mihály, 6. Karasz Bence,
11. Belovai Koppány.
40 m lány gyors – 3. korcsoport: 1. Portörô Dorina, 2. Gyôrfi
Kinga, 3. Jaksa Vivien.
4. korcsoport: 1. Rózsa Evelin,
2. Dénes Dorina.
40 m fiú gyors – 3. korcsoport:
1. Kiss Róbert, 2. Bozóki Richárd,
3. Bodó János, 4. Rózsa Alex, 5.
Demecs Bálint, 7. Sebôk Ramón, 8.
Csarnai Martin. 4. korcsoport: 1.
Györfi Dávid, 2. Szvetnyik Martin,
4. Jaksa Tamás.
4x20 m lány mellváltó – 1. korcsoport: 1. Algyô (Molnár A., Rózsa
V., Mircse, Szalontai R.) csapata.
2. korcsoport: 1. Algyô (Vidács,
Greksa, Gábor, Síkhegyi), 2. Röszke
csapata.
4x20 m fiú mellváltó. 1. korcsoport: 1. Algyô (Tóth-Kása B.,

Szutor A, Bogdán B., Vincze Zs.)
csapata. 2. korcsoport: 1. Algyô
(Gyursánszky, Bíbor, Szalontai B.,
Karasz B.), 2. Röszke csapata.
4x40 m lány mellváltó. 3. korcsoport: 1. Algyô (Gyôrfi K., Szaniszló V. E., Jaksa V., Portörô D.)
csapata. 4. korcsoport: 1. Algyô
(Szekeres D., Kecskeméti Zs., Dénes
D., Rózsa E.)
4x40 m fiú mellváltó 3. korcsoport: 1. Algyô (Bodó J., Bozóki,
Csarnai, Kiss R.,), 2. Domaszék
csapata. 4. korcsoport: 1. Algyô
(Szvetnyik, Kovács M., Jaksa T.,
Gyôrfi D.), 2. Domaszék csapata.
Felkészítô tanárok és edzôk:
Varga Ágnes, Ficsor Barnabás, Retkes Zsolt, Zsura Brigitta, Zsura Zoltán és Magosi Krisztina.
Támogatóinknak: Algyô Nagyközség Önkormányzatának, az
Algyô Sportjáért Közalapítványnak, a Gyevitur Kft. – Borbála
fürdô és dolgozóinak, az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskolának és pedagógusainak ezúton is
köszönjük a segítségüket!
Magosi Krisztina edzô
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (6.)
„A föld így is, úgy is a téeszé”
Közös emlékezésre, az algyôi téeszek történetének föltárására kéri és hívja
az algyôieket az önkormányzat. Az itteni termelôszövetkezetek históriáját
leíró helytörténeti kötetet elôkészítve az Algyôi Hírmondó kérdéseivel
segíti a múlt emlékcserepeinek összegyûjtését. Lapunk júniusi számában
a 85 éves Bite Vince emlékeibôl villantottunk föl egy részletet. Júliusban
a 73 éves Kovács Sándorné született Sarusi Erzsébet idézte föl, hogy
édesapja, Sarusi Ferenc miként lett téesz-tag, onnan miért csak 72 évesen
mehetett nyugdíjba. Augusztusban a 76 éves Podonyi Károlyné Biacsi
Piroskával folytatott beszélgetésbôl közültünk részleteket. Szeptemberben
Fényképen a múlt címmel közöltünk 2 fotót és vártuk az észrevételeket.
Októberben a 88 éves Pálföldi Antalt kérdeztük. Novemberben anyagtorlódás miatt kimaradt a Hírmondóból a visszaemlékezés. Most a 79
éves Kovács Károly emlékeibôl adunk ízelítôt.
– Nem rendelkeztek nagybirtokkal az algyôiek. Mint ahogy az
én családom sem. Kovács Károly
nagyapámnak körülbelül 6 hold
földje, meg hozzá öt gyereke volt.
Az elsô világháborúban megrokkant, itthon trafikot kapott – az
egész falu odajárt… Édesapám,
Kovács Mihály szunyogi lányt
vett el: Szabó Piroskát – így Atka
szigeten nôttem föl én is… Ott 8
hold földön gazdálkodtak: gyümölcstermô területen, de mellette
kalászost is termeltek a jószágoknak, halásztak is – valahogy megéltek… Szabó Mihály nagyapám
korán meghalt. A családot az
algyôi tanyákról származó nagy-

anyám, a nagyhatalmú Perecz
Mária igazgatta – veszi sorra
ôseit a 79 éves Kovács Károly. Hegedûn, cimbalmon, bôgôn,
zongorán is játszott az édesapám,
pedig senki sem tanította zenélni,
mégis tudott. Amihelyst tehette
vett magának hegedût: több
zenekara is volt. A Salamon-féle
kocsmában – amibôl tornatermet
csináltak – is muzsikált…
– Mezôgazdaság, más munkalehetôség nemigen kínálkozott
mifelénk… Suttyóként pásztorkodtam magam is a Tisza holtágával határolt területen… Mikor
meg jött a háború, ki mibôl tudott,
abból csinált pénzt: gyékénybôl

csináltak csizmát, szatyrot… Igaz,
anyám-apám átjárt az algyôi kendergyárba is dolgozni. Édesapám
ott volt fûtô – a gépész hajlam
benne volt, de házakat is épített… - villant föl néhány képet.
– A földreformkor kaptak födet.
Például a nagyapám 2 holdat… A
4 gyerek mellett édesanyám megtalálta a dolgát. A 600 négyszögöles Szegedi utcai telken zöldséget termelt. Lucerna, kukorica
termett a földeken – jószágtartással foglalkozott. A megtermelt
búzából kenyeret sütött. Csak a
sóért, paprikáért, élesztôért járt
boltba… A búzát a „fishangban”,
a magas fatákolmányban tárolták.
A faluban a Belák-féle malom is
mûködött még… Pataki Balázs a
Vásárhelyi utcán elhordta a búzát
Vásárhelyre a nagyállomással
szembeni malomba – lisztre cserélni….
– A háború után Pestre mentem
dolgozni, de hétvégente hazajártam szétnézni a faluban – idézi ifjú
korát Kovács Károly. – Egyszer,
mikor hazatértem, látom, hogy
idegenek pöffeszkednek az asztalnál, elôtte papírok. A családban
meg lóg az orra mindenkinek. Az

édesapám sír... Berobbantam, de
lehûtött: óvatosabban beszéljek,
mert baj is lehet belôle. Nem
emlékszem annak az embernek
a nevére, pedig még egyszer
találkoztam vele. De arra nagyon
emlékszem, amit az édesapámnak
mondott: „Vagy nem adja a földet
és viszik, vagy megy vele maga
is a téeszbe. A föld így is, úgy is
a téeszé lesz”. Így is lett. Sôt: a
tagosítással és földrendezéssel
6–8 év után beszippantotta az
egészet… Akkoriban nem lehetett visszapofázni, mert rátenyereltek az ember szájára… Ahova
kellett, oda mentek, amikor amit
kellett, azt csinálták – ha kellett
kapáltak, ha kellett, arattak. Egy
alkalommal én is elmentem nekik
markot szedni… A téeszrôl otthon
jót soha nem mondtak, csak tudomásul vették…
Továbbra is várjuk az emlékezôket és a korabeli fényképeket – az algyôi könyvtárba (Kastélykert utca 63., telefonszám:
517-170), vagy a szerkesztôségi
e-mail címre: algyoihirmondo@
gmail.com, vagy a községházán
(Kastélykert utca 40., telefonszám: 517-517, 132-es mellék)!

Akkor szüret!
Szüreti vetélkedôt tartottunk a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
helyi csoportjánál októberi klubfoglalkozásunkon. A szôlô, a must
a bor készítés kérdéseit feszegettük Kocsisné Kuk Ildikó szerkesztésében és vezetésével, 3 fôs csapatokban. A dolog szépséghibája az
volt, hogy mindez csak elméleti
síkon zajlott, az érzékszervi borminôsítés ezúttal elmaradt. Ettôl
függetlenül jól éreztük magunkat.
November 5-én kellemes
kötelességünknek tettünk eleget, amikor tagtársunkat. Tóth
Józsefnét köszöntöttük 90-edik
születésnapján. Terike néni
korához képest ma is jó egészségnek örvend, családja körében.
Az önkormányzat részérôl dr.
Gonda János alpolgármester úr
virágcsokorral köszöntötte Terike
nénit. (képünkön) Kép beszúrása
Ezúton is további hosszú, boldog

életet, kívánunk neki, erôben,
egészségben!
November 12-én a faluházzal közösen jótékonysági estet
tartottunk egy beteg kislány,
Németh Zorka gyógykezelésének támogatására. Az önzetlen
fellépôk jó hangulatot teremtettek, így Pataki Andrea fúvós
hangszereken játszó kis tanítványai, az Algyôi Hagyományôrzô
Citerazenekar és a Parlandó
Énekegyüttes a tôlük megszokott
magas színvonalon szórakoztatták
a közönséget. Fellépett és nagy
sikert aratott a szervezésben is
oroszlánrészt vállalt tagtársunk,
Lele Krisztián nótaénekléssel. Az
est sztárvendége, a Budapestrôl
érkezett Tamon Erika énekesnô
kellemes muzsikával varázsolt el
bennünket. A zeneszámok között
Molnár Péterné, Rózsika - szintén
csoportunk tagja - saját verseinek

elmondásával tette színesebbé az
estet. Zárásként a szegedi „öreg
rockerek”, a Juniolds Együttes
szórakoztatta a nézôsereget a
60-as évek beat, rock zenéinek
felelevenítésével. Köszönjük a fellépôknek, a szervezôknek, a megjelent közönségnek, hogy némi
anyagiakkal tudtunk segíteni egy
beteg kislányon.
Novemberi klubfoglalkozásunkon szegvári társszervezetünk
képviselôi látogattak el hozzánk
meghívásunkra. Kölcsönösen tájékoztattuk egymást csoportjaink
tevékenységérôl, eredményeirôl.
Megállapodtunk egy jövôbeni
szorosabb együttmûködésrôl,
közös programokról.
A munkatervünknek megfelelôen az éves beszámoló
taggyûlésünket december 13-án,
kedden 14 (!) órától tartjuk a faluház színháztermében, amelyet egy

kellemes óévbúcsúztató buli követ
majd. Minden tagtársunkra számítunk!
Januártól várjuk mindazokat –
egészségi állapottól függetlenül
– akik vidám csoportunkhoz csatlakozni szeretnének.
Sermann József
vezetôségi tag
Parkosított környezetben, frekventált
helyen, iskola és óvoda mellett,
Szegeden az Ûrhajós utcában
átlagos állapotú,
3. emeleti, 2+2 szobás,
77 m2-es lakás eladó.
A lakás kiváló adottságai miatt
kitûnôen alakítható.
Irányár: 7,9 M Ft.
ÉRDEkLÔDni:
30/606 28 75 vagy
a laszlo.eniko5@gmail.com
e-mail címen.
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DR. bAKÓ IlDIKÓ

TöRöKnÉ DR. KÁlmÁn AnTÓnIA

REnDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
December 12–16-ig 8.00–12.30
December 19–23-ig 12.30–16.30
December 27–30-ig 8.00–12–30

REnDEl:
December 01–02-ig 12.30–16.30
December 05–09-ig 07.30–12.00
December 12–16-ig 12.30–16.30
December 19–23-ig 07.30–12.00
December 27–30-ig 12.30–16.30

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

2012. Január 02–06-ig 12.30–16,30
Január 09–13-ig 8.00–12.30

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

2012. Január 02–06.ig 07.30–12.00
Január 09–13-ig 12.30–16.30

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

Telefonszám: 267-909 • 06-30/249-5708

DR. KOVÁCs ÁGnEs
fogszakorvos rendelése

GyERmEK És FElnôTT KözPOnTI süRGôssÉGI
ORVOsI üGyElET

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.

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth lajos sgt.15–17. (bejárat a szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés,
fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.
Egészségház u. 42. • ÚJ telefonszám: 62/765-920
UnIQA és mOl-utalványt elfogad!

lAKATOs AlbERTnÉ DR. TÓTH mÁRIA

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:

REnDElÉsE mInDEn HÉTEn

• bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

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

nÉHÁny FOnTOs TElEFOnszÁm:

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Hétfô, szerda 12.30 órától 16.30 óráig (délután).
Kedd, csütörtök, péntek 07.30 órától 11.30 óráig (délelôtt).

Békés Karácsonyt és Boldog Új Évek kíván
Dr. Tóth Mária, Biacsi Anna Mária és Süli Tiborné

DR. mOlnÁR mÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos
REnDEl:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

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 !

nemzetközi segélyhívó – 112 • Mentôk – 104
Tûzoltóság – 105 • Rendôrség – 107.

Algyô a médiában
Gyevi finomságok a tévében
A Magyar Televízió M1 „Kôpapír-olló” címû mûsorában
november 11-én, pénteken 13.30
órától gyevi helyi finomságokat
készítettek az Algyôi Nyugdíjasklub tagjai. A nézôk – többek

között – az alma ôszi hasznosításának házi praktikáit ismerhették meg az algyôi asszonyok
segítségével. A mûsort Czapáry
Gabriella rendezte, Kiss Mónika
szerkesztette.

Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a
97,6 MHz-es frekvencián, ahol
a hagyományteremtô mûsorral:
Algyôi Magazinnal jelentkezik a
szerkesztôség. A magazin minden hónap második hetének
pénteki napján lesz hallható
13.15 és 13.45 óra között. A
rádiómûsorban beszámolunk a
nagyközség életének legfontosabb
híreirôl, eseményeirôl, rendezvényeirôl.

Ajánlott oldal: www.promenad.hu.

Visszatekintô és elôrepillantó
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Algyô pasztellszínei Szegváron és Hódmezôvásárhelyen –
sikeres kiállításokkal mutatkozott be Magyarné
Varga Anna algyôi amatôr festô
Szegvár Nagyközség Önkormányzata, valamint az Oktatási,

ményein keresztül az érdeklôdô
közönségnek.
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Táncház módszere az UNESCO listáján
A mohácsi busójárás után újabb
magyar szellemi kulturális örökség került UNESCO listára. A
nemzetközi szervezet november 25-én vette fel a Legjobb
megôrzési gyakorlatok listájára
a magyar táncházat, mint módszert.
Az 1970-es években útjára
indult magyar táncházmozgalom
nem csak szórakozási-, közösségi
alkalmat kínál generációknak,
hanem a szellemi kulturális örökséget komplexen át is örökíti. A
nemzetközi szinten egyedülálló

módszere miatt az UNESCO terjeszteni is kívánja.
Ehhez most módszertani kézikönyvet állít össze hazánk, melynek szakmai munkáját a felterjesztéshez hasonlóan a Skanzen
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága fogja össze. Nem kell
tehát meglepôdni, ha az Egyesült
Államokban vagy netán Japánban a magyar táncház módszerét
alkalmazzák.
Bôvebb infó: www.kormany.hu,
www.hagyomanyokhaza.hu, www.
skanzen.hu, www.szellemiorokseg.hu.

TAkARÉkPOnT PARTiSCUM Xi TAkARÉkSZÖVETkEZET ALGYÔ
MinDEnHOL OTT VAGYUnk! AkCiÓ!
Amennyiben még nem ügyfelünk, nyisson most RAJT, GYORSÍTÁS vagy HALADÁS
számlacsomagot, hiszen 2011. november 14-tôl 2011. december 31-ig történô
számlanyitás esetén most egy éven keresztül 0 Ft a számlavezetési díja.
Kulturális és Szociális Bizottság
szervezésében október 23-án, az
ünnepi rendezvénysorozat részeként a szegvári Kastély dísztermében nyílt kiállítás Döbrôssyné Dr.
Seres Ilona (Szegvár) és Magyarné
Varga Anna (Algyô) festô, az „Én
ezt tudom” Alkotókör tagjainak alkotásiból. Az ünnepségen
közremûködött a Rozmaring
népdalkör, ünnepi beszédet mondott Gémes László polgármester,
ünnepi mûsorral készültek a
Forray Máté Általános Iskola
8. osztályos tanulói. Az algyôi
amatôr festô, Magyarné Varga
Anna a Kurca TV-nek nyilatkozva
mutatta be Algyôt – akvarell fest-

Az alkotó sikeres bemutatkozása folytatódott Hódmezôvásárhelyen is, ahol december 2-án
nyílt kiállítás Magyarné Varga
Anna amatôr festô (Algyô), Pápai
Kata keramikus és Szabó Magda
munkáiból a Tarjáni Olvasókörben. A színvonalas tárlatot Almási
István, Hódmezôvásárhely alpolgármestere ajánlotta a mûélvezô
közönség figyelmébe. Az algyôi
alkotó itt is faluját és mûvészi
fantáziáját mutatta be akvarell és
pasztell alkotásain keresztül.
Annának további jó egészséget
és sikeres alkotómunkát kívánunk!
B.L.N.

Zöldség-gyümölcs árusító hely
zöldség-gyümölcs árusító hely
nyílt 2011. szeptember 15-én
(csütörtökön) 6 órakor Algyôn, a
Fazekas utca 48. szám alatti ingatlanon (a volt Vízmû-telepen).
Helypénz fizetése nélkül, az

algyôiek által termelt zöldség,
gyümölcs és virág árusítására van
lehetôség. Az árusító hely nyitva
tartási ideje: minden csütörtökön
és vasárnap 6-tól 12 óráig. Az árusító hely más napokon zárva tart.

Adventi készülôdés
Az algyôi Szivárvány óvodában „CSILLAGSZÓRÓ KARÁCSONY” címmel adventi prog-

ramokkal készülnek az ovisok is
az év végi ünnepekre.


Plusz ajándékként mobilinternetet adunk. T-mobile internet stick 1990 Ft-os felhasználható egyenleggel.
RAJT számlacsomag: azoknak a 14 és 18 év közötti középiskolás fiataloknak,
akik szeretnék végre kezükbe tartani életük elsô bankártyáját és szívesen vásárolnak
bankkártyával vagy vesznek fel készpénzt bankkártyával.
GYORSÍTÁS számlacsomag: azoknak a 18 és 27 év közötti egyetemistáknak,
fôiskolásoknak és pályakezdô fiataloknak, akik felgyorsult életritmusunknak
megfelelôen szeretnének idôt spórolni az internetbankolási lehetôséggel.
Számlacsomag tartalmazza:
• a kibocsájtott masterCard Unembossed Paypass fôkártya éves díját
• a havi számlavezetési díjat
• internetbankolás belépési és havi díját, illetve
• a havi elsônek elszámolt, saját vagy integrációs ATm-en végrehajtott készpénzfelvétel díját.
Haladás számlacsomag: bárkinek nyitható
Számlacsomag tartalmazza:
• a kibocsátott TakarékPont Haladás maestro fôkártya éves díját
• a havi számlavezetési díjat
• internetbankolás belépési és havi díját, vagy az sms szolgáltatás havi díját
• a havi elsônek elszámolt, saját vagy integrációs ATm-en végrehajtott készpénzfelvétel díját.
Jelen hirdetés nem minôsül hivatalos tájékoztatásnak vagy ajánlattételnek, kizárólag
a figyelem felkeltés a célja. A tájékoztatás nem teljeskörû, bôvebb információért
kérjük forduljon Takarékszövetkezetünk önhöz legközelebb lévô fiókjához, ahol
munkatársaink további részletek ismertetésével szívesen állnak az ön rendelkezésére.
PARTIsCUm XI Takarékszövetkezet • 6750 Algyô, búvár u. 2.
 /fax: 62/267-055, mobil: 70/932-1900 • E-mail: algyo@partiscum.tksz.hu
nyitva tartás: h.: 8.00–16.30, k–csü: 8.00–15.00, p.: 8.00–13.00

Térítési díj
Az óvodai ellátás térítési díjának befizetési idôpontja:

2012. január 4. (szerda).
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mi? Hol? mikor

SZIlVESZTERI BÁl
AZ AlGYôI FAlUhÁZBAN
2011. december 31-én
19 órától
egészen hajnalig!
Amit kínálunk:
vacsora, majd éjfél után svédasztalos
büféasztal (Vándorsólyom Kft.)

A kitûnô hangulatról
és a gazdag zenei kínálatról a Wurlitzer
zenekar (Hódmezôvásárhely) gondoskodik!
Belépô: december 22-ig 7500 Ft/fô;
december 27–31. között 8000 Ft/fô
Jegyek válthatók 10–18 óráig a Faluházban!

Minden érdeklôdôt
sok szeretettel várunk!

Hírmondó karácsony
(szombaton) 16 órakor kezdôdik a faluházban. A karácsonyt
köszöntô ajándékmûsor után:
tombolasorsolás. Kérjük olvasóinkat, a kivágott tombolaszelvényeket hozzák magukkal!

Hírmondó karácsony 2011.
Tombolaszelvény:
(Az olvasónál marad)





Hírmondó karácsony 2011.
Tombolaszelvény:
(A sorsoláson vesz részt)





vásárnaptár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, kastélykert u. 38.):
DECEMBER 9. (péntek) 9–11:30 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár.
DECEMBER 13.(kedd) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár.
DECEMBER 15. (csütörtök) 9–14 óra Vegyes iparcikk vásár.
*
VÁSÁROk MÁS HELYSZÍnEkEn:
DECEMBER 15. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha, cipô vásár.
*
MinDEn HÉTEn HÉTFÔn, SZERDÁn ÉS SZOMBATOn 7–11 óráig a Faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, papucsok és cipôk széles
választéka!

rendezvénynaptár

Tombola, értékes
nyereményekkel

Meister Éva színmûvésznô zenésverses karácsonyi mûsorát is olvasóinak adja ajándékba az Algyôi
Hírmondó szokásos ünnepi
rendezvényén. A Hírmondó
karácsony idén december 17-én
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DECEMBER 9. (péntek) 18 óra – Az Algyôi nôegylet karácsonyi ünnepsége az emeleti klubteremben.
DECEMBER 10. (szombat) 14 órától 18 óráig – Dél-Amerika nap a Faluházban.
DECEMBER 13. (kedd) 14 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának karácsonyi ünnepsége.
DECEMBER 14. (szerda) 16 óra – a Gyermekjóléti szolgálat karácsonyi ünnepsége.
DECEMBER 15. (csütörtök) 15 óra – a nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepsége.
DECEMBER 16. (péntek) 18 óra – Mozgo(lódó) Képkör: Joó Katalin „Sacra
Hungaria” címû elôadása.
DECEMBER 17. (szombat) 15 órától 20 óráig – Adventi vásár a Fôtéren.
DECEMBER 17. (szombat) 16 óra – Hírmondó Karácsony. Ajándékmûsor:
meister Éva színmûvésznô zenés-verses karácsonyi mûsora. Utána: tombolasorsolás.
DECEMBER 21. (szerda) 9 óra – Falukarácsony a színházteremben.
DECEMBER 21. (szerda) 12 óra – az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola karácsonyi ünnepsége a színházteremben.
DECEMBER 29. (csütörtök) 17 óra – az ôsgyeviek baráti Körének évbúcsúztatója.
DECEMBER 31. (szombat) 18 óra – a nyugdíjas Klub szilveszteri bulija a Civil
szervezetek Házában.
DECEMBER 31. (szombat) 19 óra – Szilveszteri Bál a Faluházban.
mûsoros est, svédasztalos vendéglátással, tombolával! zenél a WURlITzER
zenekar.
Jegyek elôvételben december 1–23. között 7500 Ft/fô egységáron kaphatók.
December 27. után 8000 Ft/fô. Asztalfoglalás és jegyvásárlás a Faluházban
munkanapokon 10–18 óráig.

Csíksomlyói búcsú
2012-ben is megszervezzük zarándokutat a csíksomlyói 444-ik Pünkösdi Búccsúra.
5 nap, 4 éjszaka félpanziós ellátás.Irányár kb. 40 000 Ft/fô.

Jelentkezni lehet 2012. január
15-ig a 06-20/555-2975 valamint
a 267-988-as telefonon 18 óra
után.


Algyõi Hírmondó

megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: 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.



