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Képeslap – a fotográfusról
Néz. Figyel. Megfigyel. Lát. Mások
szemével is lát és egy fényképbe
tömörít sok-sok szónyi mondanivalót . Ô a fotográfus, kedves húgom.
Fotóalbumot lapozgatok. Az algyôi
fotószakkör legjobb fényképeinek
gyûjteményében keresgélek. Bakosné
Fekete Macától, az egyik egykor volt
fotográfustól hallottam: a régi könyvtárban mûködött a pillanat megörökítésének titkait kutató szakkör.
Fényképfelvételeik legjava: tömör
üzenet a múltból. Az elôzô évezred
utolsó századának 50-es, 60-as évei
hangulatát árasztják a fotók.
A havas Tisza-parton tejeskannával dideregve állnak az asszonyok, mögöttük a jeges folyó…
Mintha ott lennénk Algyô határában: látjuk a tanyát, aztán a vonalat, ahol a föld összeér az éggel…
Odébb lapozunk. Halljuk, amint
fölbôg a zsíros földet szántó lánctalpas traktor… Érezni szinte a dinnye
illatát, ahogy a brigádtagok körbeállják munkájuk gyümölcsét, meglékelik a friss termést… Mintha az
olajospadló szagát is rögzítené a felvétel: a „tanácsháza” nagytermében
csoportképhez ülnek össze a „vébétagok”, a falu egykorvolt vezetôi,
köztük egyetlen fejkedôs asszony…
Tovább! És máris belecsöppenünk
az akkorvolt május 1-jei felvonulók közé… Aztán átélhetjük az elsô
autóbuszjárat indulásának pillanatát… Látjuk a dûlôúton biciklizôket, a témát kutató fotográfusokat…
A fotográfusok köztünk élnek.
A mai csodamasinák bátorságot

adnak. De a fényképezôgép önmagában kevés. A keresôablakba pillantó kivág ugyan egy darabot a
pillanatnyi látványból, de a valóságot csak akkor lesz képes megmutatni, egyetlen képbe tömöríteni, ha
nem csupán néz, hanem lát is. Mint
például az algyôi Boldizsár Mária.
Fotói a Faluház Galériájában rendezett kiállításán is megragadhattak
emlékezetünkben. Idén az Algyôi
Hírmondó 2012. évi naptárával
együtt kaptuk ajándékba. A fiatal
alkotó a fényképezéssel kapcsolatos
tapasztalatát nem években, hanem
élményekben számolja. Márpedig élmény bôven akad, hiszen az
élet: élmény! Épp ezért a valóság
mûvészetté emelt részletei ugyanúgy érdeklik, mint a mindennapok
akcióit rögzítô sajtófotó.
A sajtófotó változatos, izgalmas,
kalandos: állandó készenlétet, folyamatos jelenlétet igénylô munka – hallottam egykor az Algyôrôl is rendre
képeket közlô Schmidt Andreától, aki
elsôsorban emberközpontú fotókat
készít. Az Algyôi Hírmondó hasábjain is csupa emberközpontú képet
látni – szerencsére egyre többet. Mert
az egykori algyôi fotószakkörösökhöz
hasonlóan a digitális masinákkal,
mobiltelefonokkal kattogtatók is meg
akarják mutatni a valóságot – úgy,
ahogy az ember, a mai algyôi láthatja, megéli. Például a februári
szibériai telet, amibôl egy szeletkét
adok ajándékként, kedves húgom:
Algyô lényege fehérben…
Ölel nôvéred: Ágnes
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Még komfortosabb a Borbála Fürdô
gyógyvizes szabadtéri medencéje

A tavaly júliusban átadott kültéri
gyógyvizes medencébe decemberben a közönség igényeinek,
valamint a mûködtetés tapasztalatainak megfelelôen kiegészítô

készült. A tetô fényvédô tulajdonságokkal rendelkezô, úgynevezett
Lexán borítást kapott, melynek
árnyékoló hatása a nyári napokon
óvhatja az erôs napsugárzástól

elemeket építettek. Az algyôi
önkormányzati képviselôtestület
tavaly novemberi ülésén született
a döntés: a medence két oldala
mentén szélfogó falat, míg az
élményelemeket tartalmazó
medencerész fölött csapadékfogó
tetôt kell kialakítani.
A szélfogó fal 12 milliméter
vastagságú ragasztott üvegbôl

a medencében fürdôzôket.
A bôvítô elemek kialakítását
algyôi vállalkozó végezte, kiváló
minôségben, a beruházás és
a munka költsége: 3,7 millió forint.
Várjuk kedves algyôi vendégeinket, próbálják ki a Borbála
fürdô jótékony tulajdonságokkal
rendelkezô gyógyvizét!
Zsura Zoltán

ÖBK: Farsangi bál
Az Ösgyeviek Baráti Köre 2012.
február 25-én szombaton 16 órától Farsangi bált szervez a Faluházban.
Részvételi díj: 1800 forint.
Jelentkezni lehet Pálföldi Mártonné gazdasági vezetônél (Algyô,

Vadvirág utca 26.) szombatonként
és vasárnaponként.
Telefonszám: 06 20/393-88-33.
Jelentkezési határidô: 2012.
február 19.
Várják minden érdeklôdô jelentkezését és a részvételi díj befizetését!
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Algyõi tükör

Cél: a vízi turizmus fejlesztése – sátorozóhely
épülhet a szabadidôközpont mellett
Algyô Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázott a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium által kiírt
„Az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek
kialakításának és fejlesztésének támogatása” címû felhívásra.
A projekt keretében az algyôi
szabadidôközpont és a mellette
lévô Tisza töltés között egy kb.
150 négyzetméter nagyságú területen kerül kialakításra vízi turizmushoz kapcsolódó táborhely.
A terület tereprendezése után
füvesítés, sövénytelepítés történik

azon a részen, ahol sátrakat lehet
majd felállítani. Lehetôség lesz
lakókocsival is kempingezni, mert
vízvételezési, szennyvízelvezetési
és áramvételezési lehetôségek is
kiépítésre kerülnek.
A támogatási intenzitás 50%os, az elnyert támogatási összeg
720 000 forintt. A beruházást 2012.
április 31-ig meg kell valósítani.
A beruházás a Nemzeti Erôforrás Minisztérium támogatásával
és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremûködésével
valósul meg.
Szûcsné Csépe Mária pályázatíró

2012 február • Hírmondó

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Czékus László és Hegyes Diána 2011. 12.
30-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*
Születés:
ZAHUCZKY MARCELL – született: 2011.
12. 19., édesanya: Csányi Judit, édesapa:
Zahuczky Balázs József.

KOVÁCS EMESE ANNA – született: 2011.
12. 29., édesanya: Bánya Andrea Anna,
édesapa: Kovács Ferenc István.

VIDÁCS SÁNDOR DÁNIEL – született:
2012. 01. 06., édesanya: Dinnyés Henrietta, édesapa: Vidács Sándor.

Bérletárusítási idôpontok 2012-ben
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja
a lakosságot a 2012. I. félévi
bérletárusítási idôpontokról:
2012. március 1. (csütörtök),
2. (péntek), 5. (hétfô); április 3.
(kedd), 4. (szerda), 5. (csütörtök); május 2. (szerda), 3. (csü-

törtök), 4. (péntek); június 1.
(péntek), 4. (hétfô), 5. (kedd).
A bérleteket minden alkalommal a Szolgáltatóházban (Algyô,
Kastélykert utca 49. telefonszám:
62/765-900) 9–17 óra között árusítják.

Újjászületik egy jellegzetes algyôi ház

SZEKERES LILI BARBARA – született:
2012. 01. 13., édesanya: Magyar Edit,
édesapa: Szekeres Gábor.

Jó egészséget!
*
Halálozás:
Császár Józsefné, született: Dobó Aranka
Róza 2011. 12. 23-án elhunyt.
Kis Mihály 2012. 01. 05-én elhunyt.
Mészáros Márton 2012. 01. 07-én
elhunyt.
Vámos Mihály 2012. 01. 25-én elhunyt.
Béke potraira!


Fô a biztonság: rendôrök és telefonszámok
Az algyôi körzeti megbízottak
neve és elérhetôsége:
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmester, mobiltelefon száma: 06 20
209 5319,
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester, mobiltelefon száma: 06
20 209 5318;
Mihálkovics János rendôr fôtörzs
ôrmester, mobiltelefon száma: 06
20 852 0673.
A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak a helyi KMB irodá-

ban (6750, Algyô, Kastélykert u.
44. ) az alábbi idôpontokban:
hétfôn: 14 órától 16 óráig,
szerdán: 16 órától 18 óráig
*
Rendôrségi segélyhívó számok:
107, 112.
A Tiszai Vízi rendészeti Rendôrkapitányság Szolnoki Rendôrkapitányság telefonszáma: 56/375145, honlapja: www.police.hu.
A Vízi rendészeti Rendôrôrs
Szeged telefonszáma: 62/420-528.

Algyôi Magazin a Rádió7-ben

Az algyôi vállalkozó, Pálföldi Márton dolgozik a Kastélykert utca 106. alatti ingatlan
felújításán – újjászületik egy jellegzetes algyôi ház.

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 hallható 13.15 és 13.45
óra között. A rádiómûsorban
beszámolnak a nagyközség életének legfontosabb híreirôl, eseményeirôl, rendezvényeirôl.
Ajánlott oldal: www.promenad.hu.
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Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk: középpontban a gazdálkodás
Közel 30 napirendi pontot tárgyalt soros nyílt testületi ülésén,
2012. január 25-én az algyôi képviselô-testület.
Költségvetési vitaanyag
A képviselôk részletesen tárgyalták és elfogadták Algyô Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési vitaanyagát. A szakmai
anyag fontosabb elvei: az intézményrendszer hatékony és gazdaságos fenntartása és mûködtetése,
a kötelezô és önként vállalt önkormányzati feladatok hatékony
ellátása, a lakosságnak nyújtott
támogatások kidolgozása, a vállalkozások munkahelyteremtésének támogatása, adósságkezelés,
a jelentôs beruházások fontossági
sorrendjének felállítása, a tulajdonosi érdekek védelme, ingatlanhasznosítási koncepció készítése
az önkormányzati ingatlanokra.
Az önkormányzati bevételek jól
tervezhetôk, hatékony mûködést
garantálnak, a helyi iparûzés adó
2012. évre várható összege: 1,2
milliárd forint. A kiadás fontos
szakmai szempontja a költégtakarékosság, a kiadások csökkentése,
az intézményhálózat és az önkormányzati vagyon hatékonyabb
mûködtetését szolgáló megoldások szorgalmazása. A 2012. évre
tervezett elôirányzat: 3 milliárd
192 millió 193 ezer forint.
A képviselôk elfogadták
az önkormányzat 7/2011. (II.28.)
önkormányzati rendeletének
módosítását. A bevételi és kiadási
fôösszeget: 4 milliárd 36 millió
311 ezer forintban határozták
meg. A teljes anyag megtekinthetô a www.algyo.hu/önkormányzat/ rendeletek menüpont alatt.
Két önkormányzati cégrôl
A GYEVIÉP Nkft. 1999-ben jött
létre, azóta számos változáson,
fejlesztésen ment át, tevékenységi
köre évrôl évre nô. A GYEVIÉP
Nkf. 2012. évi üzleti tervébôl
kiderül: az intézményi karbantartó
tevékenységen túl jelentôsen nôtt
az ellátott vállalkozási tevékenység is. A képviselôk elfogadták
a tervezett fejlesztéseket is: a cég
vontatható emelôkosarat, guruló
állványt, billenôplatós KCR-es
tehergépjármûvet szerezhet be,

valamint mûhelycsarnok épülhet
a Kastélykert utca 51. számú ingatlanon. A TÜK Bizottság kapta feladatul, vizsgálja meg, milyen feltételekkel lehet a Kastélykert utca
51. számú ingatlant hasznosítani
és ott mûhelycsarnokot kialakítani.
Az algyôi képviselô-testület elfogadta a GYEVITUR Kft. 2012.
évre vonatkozó üzleti tervét. A kft.
mûködése 2011-ben zavartalan
volt – a Borbála fürdô belépô létszáma és bevétele folyamatosan
nô – ezért is szerepel a javaslatok
közt – a fürdôfejlesztés részeként
– további öltözôk kialakítása.
A szabadidôközpont területén
továbbra is javaslat a szállórész
felújítása, vagy új épületrész kialakítása a megfelelô szálláslehetôségek biztosítása érdekében. A kft.
várható idei bevétele: 90 millió
forint, várható kiadása: 128 millió
forint, a mûködésre, a veszteség
visszapótlására igényelt önkormányzati összeg: 38 millió forint.
Mivel a GYEVITUR KFT. ügyvezetôjének megbízása 2012.
február 29-ével lejár, Algyô
Nagyközség Képviselô-testülete
pályázatot hirdet a GYEVITUR
Algyôi Vendégház és Turisztikai
Kft. ügyvezetôi igazgató álláshely
betöltésére. (A pályázati kiírás
az Algyôi Hírmondó idei februári
számának 4. oldalán olvasható.)
A veszteségkezelés pontosítása
miatt szükségessé vált a GYEVITUR KFT. alapító okiratának
módosítása. A változás értelmében: a kft. mérlegében kimutatott
veszteséget, a tulajdonos algyôi
önkormányzat legfeljebb 60 millió forint összegig téríti meg.
Az ez évi összeget, mely legfeljebb
38 millió forint, az önkormányzat mûködési támogatásként adja
át a kft. részére, melyrôl évente
megállapodás készül.
Költségkímélô gazdálkodás
A képviselôk elfogadták az Algyôi
Faluház, Könyvtár és Tájház
2011. évi beszámolóját és 2012. évi
munkatervét. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt,
költségkímélô gazdálkodásukat
az idei évben is folytatják. A faluház
idén is folytatni kívánja a jó szakmai kapcsolatot a helyi társadalmi
szervezetekkel és intézményekkel,

lehetôségeihez mérten idén is fejleszteni, bôvíteni kívánja a közösségi mûvelôdés lehetôségeit. Szakmai célja a faluházban egy Ifjúsági
Információs Pont létrehozása,
valamint a települési Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)
megalakítása. A könyvtár és tájház
szakmai mûködése folyamatos,
a népszínház pedig Molnár Ferenc
Olympia címû vígjátéka bemutatására készül. A Civil Szervezetek
Háza továbbra is várja a helyi kezdeményezéseket, baráti és civil
társaságokat. A nagyrendezvények
körében pedig idén is megrendezik: a falunapokat, a hôsök napját
és családi gyermeknapot, a Szent
Iván-éjt, az Anna napi búcsút, és
Agyô Napját.
Testvértelepülések,
környezetvédelem
A képviselôk elfogadták a testvértelepülésekkel kapcsolatos
2011. évi beszámolót és az idei
programtervet. A már meglévô
testvértelepülési kapcsolatokon
túl idén is pályázatfigyelésre és
a rendezvényeken közös turisztikai megjelenésre számítanak
a szakemberek.
Elkészült a nagyközség környezetvédelmi stratégiájának felülvizsgálata. Fontos szakmai szempontok: a zöldfelület és erdôterület
figyelemmel kísérése, növelése,
a közösségi komposztálási lehetôségek felmérése, csatlakozás a zöld
közbeszerzést támogató anyaghoz,
valamint légszennyezés-mérés
megrendelése a településen.
Segítség a végtörlesztéshez,
cafetéria
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete az 1996. évi CXII.
Törvényben meghatározott végtörlesztéshez az alábbi munkáltatói támogatási formát fogadta
el: visszterhes kölcsönt nyújt
az önkormányzat munkavállalóinak végtörlesztésére. A kölcsön
mértéke legfeljebb 3 millió forint,
a kölcsön kamata és kezelési költsége: a munkáltatói jogviszony
fennállása alatt 5%, a munkáltatói jogviszony megszûnése esetén
pedig vagy egyösszegû visszafizetési lehetôség, vagy a mindenkori jegybanki alapkamat 3%-a.

A végtörlesztési munkáltatói
kölcsön céljára 36 millió forintos költségvetési alapot határoztak meg. A munkáltatói kölcsön
futamideje legfeljebb 120 hónap,
a visszafizetésre vonatkozó garanciák: az önkormányzatnál fennálló jogviszony megszûnése esetén
azonnali egyösszegû visszafizetési kötelezettség, jelzálogjog
az önkormányzat javára, lakásbiztosítás megkötése, az esedékes
törlesztô részlet munkabérbôl történô közvetlen levonása. A támogatást 3 dolgozó vette igénybe.
Törvényi rendelkezés kimondja,
hogy a költségvetési szervek által
foglalkoztatott személyek éves
cafetéria-kerete 2012-ben nem
haladhatja meg a bruttó 200 ezer
forintot. A képviselô-testületi
döntés értelmében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselôinek,
közalkalmazottainak, valamint
a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó dolgozóinak részére
a cafetéria-juttatás bruttó mértékét 200 ezer forint/fô/év összegben határozta meg 2012-ben.
A nagyközség intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. hatálya alá
tartozó dolgozói részére az idei
évben egységesen, egyszeri, 2012.
júniusában kifizetendô 1 havi
bruttó bérnek megfelelô összegû
illetményt állapított meg az adójogszabályi változások miatti
kompenzációként. Fenti munkavállalók részére az egyes meghatározott juttatást nettó 15 ezer
forint/fô/hó összegben határozták meg. A képviselôk elfogadták
a Cafetéria szabályzatot.
Felnôtt játszótér épülhet
Számos hiba merült fel az új
iskola éttermének új mosdójával,
valamint elektronikus biztosítékaival kapcsolatban. A mosdóban
az élfólia elvált a munkalaptól
a víz hatására, a biztosítékok
az egyenetlenül elosztott terhelés
miatt idôként leoldottak. A képviselôk nem fogadták el a tervezô és
a kivitelezô szakértôi véleményét,
a saját felelôs mûszaki vezetô szakértôi véleményét és megoldásait
várja márciusi testületi ülésükre.
Folytatás a 4. oldalon!
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Folytatás a 3. oldalról!
A képviselô-testület hozzájárult
a belterület 325 hrsz-ú, kivett közterület mûvelési ágú, 774 négyzetméter alapterületû ingatlanból 166
négyzetméter területre vezetékjog
létesítéséhez és annak ingatlan nyilvántartásba történô bejegyzéséhez.
A képviselô-testület elvi támogatását adta ahhoz, hogy a nagyközség belterületén létesüljön
egy felnôtt játszótér – szabadtéri
fitness park, ahol több korosztály
által használható köztéri sporteszközök és játszótéri eszközök
kerülnének telepítésre. A testület
felkérte a Mûszaki Csoportot és
a TÜK Bizottságot, hogy mérje
fel a szóba jöhetô területeket és
kérjen be több cégtôl árajánlatot.
Oltások, és a dohányzásleszoktató program
2009-es indulása óta sikeresen
mûködik Algyôn a méhnyakrák oltóprogram, mely a testület pozitív döntésének köszönhetôen a 2012-ben is folytatódhat.
Az algyôi önkormányzat 2009. óta 3
millió 773 ezer 720 forinttal támogatta az oltási programot, melyben
eddig 65 kislány kapta meg ingyen
– az önkormányzat támogatásával
– a védôoltást. A HPV elleni térítésmentes vakcinát: a 4 komponensû
terméket az algyôi állandó lakcímmel rendelkezô, 2012-ben 12.
éves kislányok szülei igényelhetik
a részükre kiküldött szakmai tájékoztató és szülôi véleménykikérô
adatlap segítségével.
A Települési Egészségterv szerves részét képezi a lakossági szûrô
vizsgálati, valamint oltási program
és szûrési rendszer kidolgozása és
megvalósítása. Szakorvosi ajánlás
alapján a képviselô-testület támogatja a meningococcis védôoltási
program indítását és az érintett
csecsemôk és gyermek részére
a védôoltás térítésmentesen történô beadatását a településen.
A szülôi nyilatkozatok és árajánlatok bekérésével a részletekrôl
februári ülésén dönt a testület.
A Települési Egészségterv fontos szakmai része a dohányzásleszokást segítô program indítása
Algyôn. A képviselôk egyetértenek a szakmai program részletes
kidolgozásával és elindításával,
a szakmai grémium projekt javas-

Önkormányzat
latát februári ülésén tárgyalhatják
a döntéshozók.
Védnökség az alapítvány fölött
A képviselô-testület szükségesnek
tartja, hogy az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált
eszközöket értékesítsék a Selejtezési Szabályzat szerint. Amen�nyiben arra egyik önkormányzati vagyonkezelô szerv sem tart
igényt, elsôdlegességet élveznek
a helyi társadalmi szervezetek,
majd magánszemélyek.
Az AKTV KFT. felülgyelô
bizottságának elnöke: dr. György
Antal, tagjai: dr. Gubacsi Enikô és
Balázs Zsolt. A bizottság ügyrendjét
a testület egyhangúlag jóváhagyta.
A Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság a magyar-szerb
határon átnyúló együttmûködések
támogatására kiírt pályázaton
nyertes HUSRB/1002/222/055
azonosító számú projekt megvalósításában kérte az algyôi
önkormányzat segítségét és kezességvállalását. A jelenlegi kiszámíthatatlan világgazdasági helyzetben az algyôi képviselô-testület
minden hasonló uniós pályázati
lehetôséget fontosnak tart, azonban elvi és gyakorlati támogatását
csak csökkentett mértékû és kockázatú, kezességvállalás nélküli
projektekhez kívánja adni.
Kovács Antal nyugalmazott
tanár megkeresésére és kérésére
az algyôi önkormányzat védnökséget vállalt a „Kovács Antal
Alapítvány felesége Vitéz Berta
emlékére” nevû alapítványra.
A magánalapítvány célja az algyôi
iskolai nevelés, oktatás feltételeinek szinten tartása, javítása, a szorgalmas és tehetséges, valamint szegénysorsban tengôdô gyermekek,
algyôi tanulók támogatása.
Az Algyô Park Kft. törzstôkéjének az önkormányzat kft.-ben
lévô üzletrészének megfelelô
mértékben történô emeléséhez
a képviselôk nem járultak hozzá.
Herczeg József polgármester tájékoztatót tartott az elôzô ülés óta
történt fontosabb eseményekrôl,
majd a képviselôk zárt ülésen tárgyalták az Algyôi Faluház, Könyvtár
és Tájház tûzvédelmi bírsága ügyében lefolytatott fegyelmi eljárást,
valamint új szakértôi vélemények
bemutatását a MOL ingatlanok
megvásárlása ügyében. 
B.L.N.
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Ügyvezetôi pályázat
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete pályázatot hirdet a GYEVITUR Algyôi Vendégház és
Turisztikai Kft. ügyvezetô igazgatói álláshely betöltésére.
A Kft. Algyô Nagyközség
Önkormányzatának 100 %-os
tulajdonában álló, fürdôt és szabadidôközpontot üzemeltetô
szervezet.
Az ügyvezetô feladata: a kft.
szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása
a társaság munkavállalói felett;
az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázónak a pályázatban
meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes
szakmai, üzemszervezési, vezetési,
gazdálkodási, marketing és PR
elképzeléseit rövid és középtávra
vonatkozóan.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó részletes szakmai
önéletrajzát, a pályázó felsôfokú képesítését igazoló okiratok másolatát, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben
nem állnak fenn a Gt.-ben foglalt összeférhetetlenségi okok;
továbbá: nyilatkozat/ hozzájárulás
ahhoz, hogy a pályázó személyes

adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevôk kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról,
hogy a pályázatával kapcsolatban
kívánja-e zárt ülés megtartását.
A pályázat elbírálása során
elônyben részesül, aki: legalább 3
éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal, hasonló területen mûködô gazdasági társaságban szerzett vezetôi gyakorlattal
rendelkezik, egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer
A megbízás 2012. március
1-jétôl tölthetô be. Bérezés
megegyezés szerint (a fizetési és
az egyéb juttatásokra vonatkozó
igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Képviselô-testület 2012. február 29-ig bírálja el.
A pályázat eredményérôl az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának
helye és ideje: A pályázatot egy
példányban, zárt borítékban,
2012. február 17. 12 óráig Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (6750 Algyô, Kastélykert u.
40.) kell benyújtani, „Ügyvezetôi
pályázat” megjelöléssel.

Apróhirdetések
Megbízható 47 éves nô gyermekfelügyeletet vagy bármilyen háztartási munkát
vállal, 500 forintos órabérért.
Telefon: 06-30/932-01-07
*
Vágnivaló tojótyúkok eladók, 800 Ft
darabja.
Érdeklôdni: 06-70/945-95-35
*
Kerékpárok teljes körû javítását rövid
határidôvel vállalom. Használt jó állapotban lévô kerékpárok értékesítése.
Telefonszám: 06-20/431-8503
*
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.
*
Algyôn Bartók Béla utcai 54 m2-es,
1.emeleti erkélyes panellakás, légkondival eladó.
Érdeklôdni a 06-30 – 6770530 telefonszámon lehet.
*
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.” szám:
06-20/431-8503
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Vendégek a bölcsiben

Mikulás járt az algyôi Bóbita Bölcsôdében tavaly december 6-án.
A gyermekek izgatottan várták,
hangos énekszóval köszöntötték,
és bátran odamentek a finomságokkal teli csomagokért. Az intézménytôl kapott ajándékokat:
játékokat, könyveket örömmel
fogadták.
*
Luca napi kézmûvesedésre vártuk a szülôket, és a nagyobb testvéreket tavaly december 16-án.
A jelenlévôket, a bölcsôde szakmai
vezetôje köszöntötte. A szülôkkel,
és gyermekekkel együtt énekeltük
a karácsonyi dalokat, Ági furulyán
játszott, a kolleganôk ritmushangszereken kísérték ôt. Gyertyafén�nyel, és meleg szívvel igyekeztünk
megteremteni az ünnepi hangulatot. Családias légkörben, szüleik
segítségével készíthettek a gyerekek karácsonyfadíszeket, és hûtô
mágneseket. Jutkával szárított
narancskarikákat díszíthettek,
kis tuja ágakkal, Icuval és Ágival

a gipszbôl elôre elkészített hûtô
mágneseket lehetett kifesteni,
Erikával és Mártival pedig a kartonból kivágott fenyôket varázsolták díszes kis karácsonyfákká
a gyerekek. Együtt dolgoztak,
a szülôk a fiaikkal, és lányaikkal.
Jó érzés volt látni, ahogy a felnôtt
emberekbôl, újra kisgyerek lett, és
elfeledve a mindennapi rohanást,
ismét a padlón, kisszéken ücsörgô,
szárnyaló képzeletû gyermekké,
alkotókká váltak. Köszönjük
a szülôknek a finom süteményeket és üdítôket. A kézmûvesedés
közben jól fogyott az ízletes Luca
pogácsa is, aminek elkészítéséért
Katinak és Verának külön köszönet jár. Mindenki nagyon jól
érezte magát, és ezúton is szeretnénk megköszönni a szülôknek,
és nagyszülôknek, hogy ebben
a rohanó világban szántak idôt
a bölcsôdei rendezvényre, és így
közösen varázsoltuk ünnepélyesé
ezt a napot.
Gáborné Márti és a Bóbitások

5

Betlehem a templomnál
Az algyôi templomnál felállított
Betlehemnél köszöntöttük a Kisjézus születését 2011. karácsonyának szentestéjén. Az emberek
lassan érkeztek az egyáltalán nem
telet idézô sötétségben. A kivilágított betlehem fénye, mint hírvivô
csillag, szeretettel és reménységgel töltötte meg a szíveket.
Jankó Gyöngyvér és Krisztin
Róbert színvonalas mûsorral kedveskedett a megjelent közönségnek, akik fázós ujjaikat a Borbará-

tok és a Faluvédô Egyesület által
kínált forralt boron melengették.
Szeretnénk köszönetet mondani a civil szervezetek tagjainak
és azoknak a magán személyeknek, akik a Betlehem építésében,
a Szent család elkészítésében
segítettek. Köszönjük a Gyeviép
Nonprofit Kft- nek, hogy szállítási
gondjainkat megoldották!

Karácsonyi citeraszó

Iskolai fenyô

Bai István,
a Faluvédô Egyesület elnöke

Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola diákjai, pedagógusai
és technikai dolgozói ezúton
szeretnék megköszönni Sebôk
Sándornénak és Bakos Andrásnak
a felajánlott fenyôfákat, amelyekkel még meghittebbé tudtuk
tenni a decemberi ünnepre való
készülôdést.

A Régiós karácsonyi vásárt, amelyet az Algyôi Fehér Ignác Általános iskolában rendeztek tavaly
december 13-án, mûsor színesítette. Citerán játszottak a Gyevi
Ördögfiókák: Gábor Zsófia és
Demecs Bálint 5. osztályosok – Gál
Tibor vezetésével. (Az Algyôi Hírmondó 2012. januári számában
a Régiós karácsonyi vásár ötödik
alkalommal az Algyôi Fehér Ignác
Általános iskolában címû beszámolóban elírás történt. Elnézést
kérünk a tévedéséért az érintettektôl és az olvasóktól.)
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Sport és egészség

I. Portörô Lajos Emléktorna Algyôn
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány és az Algyôi Sportkör közös
szervezésében az I. Portörô Lajos
Emléktornát január 21-én rendezték meg.
Portörô Lajos sokat tett az algyôi
sportért, ezen belül a labdarúgásért.
Szívügye volt a gyerekek sportra
nevelése, versenyeztetése, meghatározó szerepe volt az algyôi sportban.
Az Ô munkásságának tiszteletére
rendezték meg a labdarúgó tornát.
Az egész napos rendezvényen
a 2003–2004-es és a 2000–2001-es
korosztály labdarúgói mérték össze
tudásukat az új algyôi tornacsarnokban. Hat-hat csapat vett részt
a tornán korosztályonként. A 6
csapat, 2 hármas csoportban / A–B
csoportban játszottak, a csoportmeccsek után a két csoport gyôztese
játszott a döntôben, a két második
csapat a 3. helyért és a csoportok
utolsó helyezettjei az 5. helyért.
A torna elnöke Bajusz János,
az Algyô Sportjáért Közalapítvány
elnöke, a torna titkára Makra
Zsolt edzô, labdarúgó volt.
A 2003–2004-es korosztály
mérkôzései: Tisza Volán „A”
– Rendôr TE „A” 0–0, Tisza Volán
„B” – Rendôr TE „B” 0–1, HFC
– Tisza Volán „A” 3–0, Algyô
– Tisza Volán „B” 3–0, Rendôr
TE „A” – HFC 0–3, Rendôr TE
„B” – Algyô 1–0
(Az „A” csoportban a Tisza
Volán „A” és a Rendôr TE „A”
csapata közötti pontegyenlôséget büntetôrúgással döntötték el.
A büntetô rúgásban a Tisza Volán
„A” csapata bizonyult jobbnak, így
ôk játszhattak a 3. helyért.)
Helyosztók – 5–6. helyért :
Rendôr TE „A” – Tisza Volán „B

5–0, 3–4. helyért: Tisza Volán „A”
– Algyô 1–2, 1–2. helyért: HFC
– Rendôr TE „B” 2–0.
Eredmény: 1. HFC, 2. Rendôr
TE „B”, 3. Algyô, 4. Tisza Volán
„A”, 5. Rendôr TE „A”, 6. Tisza
Volán „B”. Legjobb kapus: Pallagi
Tamás (HFC). Legjobb mezônyjátékos: Marti Domonkos Kolos
(Rendôr TE). „Gólkirály”: Major
Szabolcs (Algyô). Legjobb algyôi
játékos: Juhász Enikô (Algyô).
Az ALGYÔ 2003–2004-es csapat tagjai: Pap Csaba, Dancsik
Dávid, Igaz Roland, Juhász Enikô,
Tápai Roland, Major Szabolcs, Tóth
Gergô, Kerekes Péter, Salamon Milán,
Nemcsok Dávid; edzô: Makra Zsolt.
A 2000–2001-es korosztály
mérkôzései: Rendôr TE „A”
– Tiszasziget 3–2, Rendôr TE „B”
– Tisza Volán 0–2, HFT – Rendôr
TE „A” 10–1, Algyô – Rendôr TE
„B” 1–2, Tiszasziget – HFC 0–10,
Tisza Volán – Algyô 2–0.
Helyosztók: Algyô – Tiszasziget
1-0, Rendôr TE „A” –Rendôr TE
„B” 2–1, Tisza Volán – HFC 0–3.
Eredmény: 1. HFC, 2. Tisza
Volán, 3. Rendôr TE „A”, 4.
Rendôr TE „B”, 5. Algyô, 6. Tiszasziget. Legjobb kapus: Veszelinov
Daniel (Tisza Volán). Legjobb
mezônyjátékos: Lengyel Tamás
(Rendôr TE). „Gólkirály”: Sipos
Gábor (HFC). Legjobb algyôi játékos: Major Ernô.
A 2000–2001-es csapat tagjai:
Szalontai Botond, Tóth Norbert, Pap
Dániel, Pajkó Gergô, Belovai Krisztián, Major Ernô, Molnár Gergô,
Bús Tamás, Angyal János, Bíbor
Martin, Lengyel Márk, Gyömbér
Mihály; edzô: Makra Zsolt.
Magosi Krisztina
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Újra kezdôdik
a kézilabda bajnokság
Az FKSE-Algyô NBII-es férfi
kézilabda csapatának ismét megkezdôdik a bajnokság. Elsô hazai
mérkôzésüket március 03-án,
szombaton 18 óráttól (ifjúsági
csapat 16 órától) játsszák.

Következô hazai mérkôzések:
• 2012. március 17. szombat
18:00 óra (ifjúsági csapat 16:00
óra),

• április 28. szombat 18.00óra
(ifjúsági csapat 16.00 óra),
• május 12. szombat 18.00 óra
(ifjúsági csapat 16.00 óra).
*
A KSZSE-Algyô NBII-es nôi kézilabda csapat Algyôn játssza hazai
mérkôzéseit.
Idôpontok:
• 2012. március 11. vasárnap
16.00 óra (ifjúsági csapat 18:00
óra),
• április 21. szombat 16:00 óra
(ifjúsági csapat 18:00 óra),
• május 06. vasárnap 16:00 óra
(ifjúsági csapat 18:00 óra),
A mérkôzéseket Algyô új tornacsarnokában a Sport utca 5. szám
alatt tekinthetik meg. Minden
érdeklôdôt szeretettel várunk!
Szurkoljunk együtt az Algyônek!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

Elsôsegély tanfolyamon
az ifjúsági vöröskeresztesek
Iskolánk ifjúsági vöröskeresztes
diákjai elsôsegélynyújtó tanfolyamon vettek részt január 25-én.
Buknicz Ivett, országos elnök
ismertetett meg bennünket
az elsôsegélynyújtás folyamatával.

a teendô veszély esetén: hogyan
figyeljük a mellkas emelkedését,
hogyan észleljük a légzést, milyen
módon és hogyan kezdjük meg
az újraélesztést, hogyan lesz sikeres az orron át történô lélegezte-

A tanfolyamon lépésrôl-lépésre
megbeszéltük mi a teendô, ha
meglátunk egy földön fekvô,
kérdésünkre semmilyen módon
nem reagáló személlyel. Mindannyian megpróbálhattuk mi

tés. Igazán izgalmasra sikeredett
a délután és már alig várjuk, hogy
2 hét múlva újabb ismeretekkel
gazdagodjunk.
Bezdán Dóra
7.a osztályos tanuló

ZUMBA

ZUMBA órák Algyôn!

HÉTFÔN (Algyôi Közösségi tornateremben, Kastélykert utca).
17:45-tôl Gyermek zumba (ZUMBATOMIC): 7–12 éveseknek
400 Ft/alkalom.
18:45-tôl Felnôttek részére (kortól és nemtôl függetlenül) zumba
550 Ft/óra bérlettel 500 Ft/óra.
SZERDÁN (Faluház)
18:45-tól felnôtt zumba óra
Szeretettel várok minden érdeklôdôt!! Aki kipróbálja függôvé válik!
FEBRUÁR 25-én fergeteges FARSANGI zumba party Hódmezôvásárhelyen,
belépô 800 és 1000 Ft.
Érdeklôdni a zumba órákon és az oktatónál!
Koromné Sikó Erika • zumba instruktor
Telefonszám: 06 30 6352256 • facebook • iwiw
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Ünnepek a családokért
Az algyôi Egyesített Szociális
Intézmény (ESZI) Családgondozó
Szolgálat a decemberi ünnepeket
a nehéz helyzetû családok számára
is igyekezett emlékezetessé tenni.
Süti sütés. Adventi kézmûves
foglalkozást tartottak tavaly
december 7-én: karácsonyi kekszet sütöttek a gyerekekkel.
Az összejövetel vidám hangulatban telt. A gyerekek lelkesen
segítettek a gesztenyés csillagok elkészítésében. Reszelték
a narancshéjat, keverték a tésztát, majd nyomózsákokból kis
csillagokat, apró tésztahalmokat
nyomtak a sütôpapírral bélelt tepsikbe. A sülô sütemény illata igazi
karácsonyi hangulatot varázsolt
az épületbe. Amíg várták a finomság elkészülését karácsonyi dalokat énekeltek, a gyerekek felváltva

szavalták a verseket. A megsült
sütit lelkesen kóstolták, s a kis
minôségellenôrök elégedettek
voltak az eredménnyel.
Karácsonyi filmvetítés. Ha
gyományos karácsonyi ünnepségünket tavaly december 14-én
a Faluházban tartottuk. Elôször
a Mézengúz címû filmet néztük
meg, majd egy kis uzsonnával kedveskedtünk a gyerekeknek. Gyümölcs, süti, szaloncukor és meleg
tea mellet az igazi sláger a hamburger volt, amelynek egyaránt
örültek a kicsik és a nagyobbak
is. Vidám gyermekzsivaj töltötte
be a Faluház emeletét, kis vendégeink boldogan beszélgettek,
csemegéztek. Ezúton köszönjük
a Faluház dolgozóinak segítségét!
Családgondozók

Iskolai határidônapló
Február
(A tanítási napok száma: 19)
10.	Iskolába csalogató: Energiakaland, Barkácsolás,
Reformkonyha.
15.	
14.00 Versmondó verseny
1–4. osztály részére
15.	
10.00 Szerényi Gábor biológia szakos középiskolai
tanár elôadása az aulában
1–4. évfolyam részére.
15.	
11.00 Szerényi Gábor biológia szakos középiskolai
tanár elôadása az aulában
5–8. évfolyam részére.
18.	Alapítványi bál
17.	Továbbtanulási jelentkezési lapok továbbítása.
20.	Kémia háziverseny meghirdetése 7–8. évfolyam
részére.
20-tól	Pályaválasztási tanácsadás
7. osztályosok részére hétfôi napokon.
22.	
16.30–18.00 A gyermekkori elhízás és annak
megelôzési lehetôségei:
dr. Oszlács Edit gyermekorvos, Lada Szilvia dietetikus elôadása az iskolában minden érdeklôdô
részére.
23–24.	Síszünet.

24.	Zrínyi Ilona megyei matematika verseny Szegeden.

Március
6–7.	Ebédbefizetés március
hónapra (21 nap).
2.	Iskolai jelmezes délután,
napközis projektzáró.
9.	Iskolába csalogató program: Kalandozás a múltunk, az irodalom, a nyelvek és a számok világában.
Tanítási hetek:
30–február 3. A hét,
06–10. B hét,
13–17. A hét,
20–24. B hét,
27–március 2. A hét
(Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.)
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Adósságkezelés 2011.
Az adósság csökkentô támogatásban a 2011-ben 20 algyôi család részesült. A támogatásokat
a következô közüzemekhez utalta
az önkormányzat: GDF Suez, EDF
Démász, Szegedi Vízmû valamint
Dalkia Távfûtô.
Adósság kezelési tanácsadásban
46 algyôi részesült.
Ismételten szeretném felhívni
Algyô Nagyközség lakosságának
figyelmét, hogy idôben keresse fel
a Családsegítô Szolgálat adósságkezelô tanácsadóját, ugyanis a gyakorlati tapasztalat az, hogy a legtöbb
rászorult kikapcsolási értesítôvel
érkezik. Ekkor már nagyon kevés
idô áll rendelkezésére az ügyfélnek, hogy a problémájukat közösen megoldjuk.

Felhívnám a figyelmet az elôrefizetôs mérôóra hasznosságára,
mert ezáltal válik a fogyasztó
tudatos fogyasztóvá. Sokkal jobban odafigyel az energiák fogyasztására a gáznál, és a villanynál
egyaránt.
Ezúton is kérem a hátralékkal
rendelkezô ügyfeleket, munkaidôben keressék fel az Egyesített
Szociális Intézmény Családsegítô
Szolgálatát Algyôn, a Piac tér 17
szám alatt! Telefonos elérhetôség:
62/267-860, illetve mobil telefonon a 20/554-85-12-es számon.
Ügyfélfogadás: hétfôn és kedden 9-15 óra között, szerdán:
10–17 óra között, pénteken 9–11
óra között.
Harcsás Gizella

Bölcsis hírcsokor
Térítési díj
Februárban a térítési díj befizetés
napja: február 14. (kedd) 12-tôl
16.30 óráig.
*
Szülôi értekezlet
Február 10-én, pénteken szülôi
értekezletre várják a szülôket.
Téma: az új félév programjai,
készülôdés az óvodai iratkozásra,
egyéb információk.
*
Várólista
2012 tavaszára már nem tudnak
több gyermeket felvenni az algyôi
bölcsôdébe. A 26 férôhelyre 37
kisgyermek részére igényeltek
a szülôk ellátást, így várólista alakult ki.

*
2013 szeptemberétôl
A 2012–2013. nevelési év szeptemberben kezdôdik: a 26 férôhelyre
33 gyermek számára kértek elôjegyzést a szülôk. Várják a 20132014 nevelési évre jelentkezôket.
Eddig 26 férôhelyre 13 kisgyermek jelentkezett. Az üres férôhelyek száma: 13. Jelentkezni lehet
minden nap telefonon, az 517368-as számon, vagy személyesen
a bölcsôdében Gyömbér Kornélia
szakmai vezetônél 9–12 óra között.
*
Adományok
Továbbra is szívesen fogad a bölcsôde jó állapotban lévô játékokat,
mesekönyveket. Elôre is köszönjük.

Nyugdíjasaink is „TUD”-nak
A Szôke Tisza Nyugdíjasklub
Búzavirág Asszonykórusa is részt
vett a január 14-i Ki-Mit-Tud?-on.
Népdalokat énekeltek az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekar
kíséretével. Most lelkesen készülnek a tavaszi hévízi középdöntôre.
De nemcsak énekelnek, hanem
verseket is írnak. Ezeket szívesen
felolvassák a klubban egymás
szórakoztatására. Kuk Istvánné
(Belovai Erzsébet) megjelentette

verseit, a kötetet január 19-án
mutatták be a Faluház színháztermében. A beszélgetést Ménesi
Lajosné vezette, Gonda Károlyné,
Pörtörô Lajosné és Kuk Istvánné
olvastak fel a fiatalságot, a szerelmet visszaidézô versekbôl. A kötet
a Nosztalgia verseim címet viseli,
és 700 forintos áron megvásárolható Kukné Erzsikénél a nyugdíjas klubban (csütörtökönként),
valamint a könyvtárban.
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Könyvtári hírek

Könyvek, ajándékba
Kiárusítás. Az algyôi Könyvtárban folytatódik a használt könyvek árusítása: példányonként 50
forintért.
*
Márai-program. A Márai-program keretében 2011-ben 680
magyarországi és határon túli
magyar könyvtár gyarapíthatta
állományát magyar nyelvû könyvekkel. Az algyôi Könyvtár 400
ezer forint értékû könyvcsomagot, vagyis összesen 135 új könyvet kapott ajándékba. Így számos

gyerekkönyvvel, hangoskönyvvel,
szótárral, antológiákkal és regényekkel gazdagodott állományunk. Az összes könyv kölcsönözhetô a könyvtárban. Keressék
a Márai logót a programban szereplô könyvekben!

2012 február • Hírmondó

Magyar Kultúra Napja a Könyvtárban
A Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat részeként január
16-án és 17-én a Szivárvány Óvoda
csoportjai látogattak el az algyôi
Könyvtárba. Ebbôl az alkalomból
mesefoglalkozással, mesejátékkal,
vetélkedôkkel és egy kis ajándékkal vártuk a kicsiket.

Várunk mindenkit szeretettel:
Adél és Noémi

Fel a netre! Számítógépes önképzô tanfolyam
Jelentkezzen 2012-ben is az Algyôi
Könyvtár önképzô tanfolyamaira!
A hagyományokat folytatva 2010
ôszétôl kezdôdôen újraindult a számítógépes oktatás az algyôi Könyv-

tárban. A korábbi években Ménesi
Lajosné, akkori könyvtárvezetô
tartotta a tanfolyamokat fôként
nyugdíjasoknak. 2005-tól 2010-ig
szüneteltettük a tanfolyamok indítását, viszont 2010 októberétôl újra
kezdô és haladó csoportok ismerkedhetnek meg az internetezéssel.
A tanfolyamokat havonta indítjuk
kezdô és haladó szinten, Szabó
Noémi vezetésével.
A tanfolyamaink célja, hogy
a számítógép kezelését megkön�nyítse, illetve kedvet ébresszen
a használatához. Az egyes csoportok 5 fôvel indulnak, mivel kisebb
csoportokban könnyebben és
gyorsabban megy a tanulás. A tanfolyamokat 4 héten keresztül, heti
két alkalommal rendezzük meg,
alkalmanként másfél órában,
a tanulók igényeinek megfelelô
idôpontokban. A tanfolyamokra
személyesen a könyvtárban lehet
jelentkezni vagy a Könyvtár
Facebook oldalán online vagy
telefonon (62/517-170). Az oktatás díja: 5000 forint.
2010 ôszétôl kezdôdôen eddig
8 csoport, összesen 40 algyôi

– mindegyik korosztályt képviselve – vett részt a foglalkozásokon. A tanfolyamokra való túljelentkezés miatt 2012 nyaráig
folyamatosan indítunk tanfolyamokat.
A kezdô tanfolyam anyaga
a számítógép bekapcsolásától
egészen a szövegszerkesztésen
át az alapszintû internethasználatig terjed. A haladó tanfolyamon megtanuljuk azt például,
hogyan kell az e-mail csatolásokat megnyitni és hogyan tudok
csatolni, vagy hogyan tudok letölteni az internetrôl programokat.
Megtanuljuk az e-bankolás és
az online ügyintézés fontosabb
szabályait, valamint megtanuljuk
használni a közösségi oldalakat,
a videomegosztó oldalakat és
megtanulunk tudatosan keresni
a Google-ban. A tanfolyamok
tematikája a tanulók igényei sze-

rint változtatható. Ha a csoporton
belül felmerül az igény valamelyik
terület mélyebb megismerésére,
azt beleépítjük a tananyagba.
A tanfolyamok végén sem
vizsga, sem számonkérés nem
lesz, mivel önképzô jelleggel indítjuk tanfolyamainkat. Bármilyen
korosztály jelentkezését szívesen
fogadjuk!
Könyvtárosok

Hétfôn a Süni csoport látogatott
el hozzánk, akiket elôször körbeevezettünk a könyvtárban, megismerték a gyerekkönyvtárat, majd a kölcsönzés és a beiratkozás folyamatát.
Ezután az Aranyszôrû bárány címû
mesével ismertettük meg a gyerekeket, amit a mesehallgatás után
a gyerekek jelmezekbe öltözve el is
játszottak a könyvtárosok és az óvó
nénik segítségével. A következôkben a gyerekek maguk kereshettek
a könyvek között, mialatt a könyvtárosok elmagyarázták nekik könyvtárhasználati szokásokat.
Kedden a Micimackó és a Gomba
csoport látogatott el a könyvtárba,
akiknek mesevetélkedôt rendeztünk. A gyerekeknek azt volt a feladatunk, hogy meserészletekbôl
felismerjék, mi a mese címe.
Beszéltünk például a Dzsungel
Könyvérôl, Pinocchio-ról, Piroska
és a Farkas c. mesérôl, Hamupipôkérôl, Thomasról és még sok
mesés szereplôrôl.

A Méhecske és a Gomba csoport
már régóta könyvtárunk tagja,
rendszeresen látogatják a könyvtárat és kölcsönöznek is. A Kultúra Napja alkalmából azonban
a Micimackó és a Süni csoport is
beiratkozott, akik ezentúl havonta
kölcsönöznek az óvó nénik segítségével. A foglalkozások végén
minden gyereknek apró ajándékokkal kedveskedtük. A nagyobbaknak, akik iskolába készülnek
órarendet ajándékoztuk. A kisebbektôl lufival és könyvjelzôvel
búcsúztunk. Az óvó nénik a gyerekeknek és szüleiknek könyvtári
beiratkozó lapot osztottak, ezzel
szeretnénk ösztönözni a szülôket
és gyermekeiket, hogy látogassák
az Algyôi Könyvtár gyerekkönyvtárát, hiszen sok szép új mesekönyv, DVD, diafilm közt válogathatnak kedvükre. A beiratkozás
mindenkinek ingyenes. Várunk
szeretettel mindenkit!
A hagyományokhoz híven és
a tavalyi nagy sikerre való tekintettel, idén februárban újra megrendezzük a Könyvtári farsangi
mulatságot. A rendezvényeinkre
beiratkozott olvasóink kapnak
meghívást. A pontos idôpontról
levélben értesítjük olvasóinkat
Adél és Noémi
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel Az ivóvíz- és szennyvízelvezetés
Az év madara 2012-ben az egerészölyv
és -tisztítás díja

Erre az évre a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
három fajt ajánlott az év madarának. Az egyesület – a madárbarátok szavazatit figyelembe véve
– hozta meg döntését: 2012-ben
az év madara az egerészölyv lett.
Az egerészölyv (Buteo buteo)
a madarak osztályának vágómadarak-alakúak rendjébe,
ezen belül a vágómadárfélék
családjába tartozó faj. Európa,
Ázsia nagy részén költ, elôfordul egészen a Bering-tengerig.
Testhossza 50–57 cm, szárnyfesztávolsága 110–130 cm-es.
Az egerészölyv nehéz, közepes
vagy nagy termetû, széles szárnyú és rövid farkú madár. A tojó
nagyobb és testesebb a hímnél.
Színezete változó, a sötétbarnától a majdnem fehérig terjed, ami
egyedülálló az európai ragadozó
madarak között. Az egerészölyv
vagy kerítéskarókon vagy oszlopokon ül, vagy a felszálló légáramlatokon kering, de gyakran látni
a nyílt kultúrtájak és erdôszélek
felett vitorlázni, ilyenkor szárnya
enyhe „V” alakban felfelé hajlik.
Nyávogáshoz hasonló kiáltásokat
hallat. Gyenge lábaival és rövid
karmaival az egerészölyv csak
kis állatokra vadászhat, legfeljebb mókusméretû állatokat ejt
el, fôként pockokat fog, de gyíkokat, kígyókat, madárfikákat és
rovarokat is eszik. Az északon élô

egerészölyv vonuló madár, téli
szállásairól áprilisban tér vis�sza költôterületeire. Gallyakból
építi fészkét fákra vagy sziklapárkányokra, általában az elôzô
évi, maga építette fészkét használja újra. A madár költôterülete
felett nászrepülést mutat be, nagy
magasságokban köröz és zuhanórepülésekben száll alá. Többnyire
április végén rakja le 2–5 tojását, kotlási ideje 33 nap. A költés alatt és a következô néhány
napban a hím hordja a táplálékot a fészekhez. Amikor a fiókák
elsô fedôtollai kibújnak, mindkét szülô vadászni indul. Június
vége felé a fiókák kirepülnek.
Az elsô hetekben az ágakon ülve
szüleik tovább etetik ôket, ebben
az idôszakban hangos kiáltozással hívják fel magukra a figyelmet.
Augusztusban, a vonulás kezdetekor a fiatal madarak kóborolnak
vagy dél felé vonulnak, a felnôttek Közép-Európában maradnak.
Hazánkban az egerészölyv a leg�gyakoribb és legelterjedtebb ragadozó madár, 3000-5000 pár él itt.
Magyarországon védett, eszmei
értéke 10. 000 Ft.
Ha láttál már egerészölyvet,
várjuk élménybeszámolóitokat
az iskola címére!
Forrás: Természetbúvár 66.
évfolyam 2011/6. szám, Wikipédia
Bezdán Dóra és Tóth Adrienn
7.a osztályos tanulók

Algyô Nagyközség területén
az ivóvíz és szennyvíz elvezetés,
tisztítás díja 2012. január 01-tôl
az alábbiak szerint változik:
Egy (lakosság és közintézményen kívüli) fogyasztók részére
alkalmazandó díj:
• i vóvíz szolgáltatás díja:
211,80 nettó Ft/köbméter
– 57,19 27%ÁFA Ft/köbméter
– 268,99 bruttó Ft/köbméter
• szennyvízelvezetés, tisztítás
díja: 492,30 nettó Ft/köbméter – 132,92 27%ÁFA Ft/
köbméter – 625,22 bruttó Ft/
köbméter
• vízterhelési díj: 6,90 nettó Ft/
köbméter – 1,86 27%ÁFA Ft/
köbméter – 8,76 bruttó Ft/
köbméter
ÖSSZESEN: 711,00 nettó Ft/
köbméter – 191,97 27%ÁFA Ft/
köbméter – 902,97 bruttó Ft/köbméter

Lakossági és közintézmények
részére alkalmazandó díj:
• i vóvíz szolgáltatás díja:
176,70 nettó Ft/köbméter
– 47,71 27%ÁFA Ft/köbméter
– 224,41 bruttó Ft/köbméter
• szennyvízelvezetés, tisztítás
díja: 165,20 nettó Ft/köbméter – 44,60 27%ÁFA Ft/
köbméter – 209,80 bruttó Ft/
köbméter
• vízterhelési díj: 6,90 nettó Ft/
köbméter – 1,86 27%ÁFA Ft/
köbméter – 8,76 bruttó Ft/
köbméter
ÖSSZESEN: 348,80 nettó Ft/
köbméter – 94,18 27%ÁFA Ft/
köbméter – 442,98 bruttó Ft/
köbméter
Istókovics Zoltán
vezérigazgató,
Szegedi Vízmû Zrt. 6720, Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Polgármesteri, alpolgármesteri
fogadóórák
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (Algyô, Kastélykert utca
40., telefonszám: 62/517-517)
minden héten szerdán 14–17 óra
között fogadóórán várja a polgárokat. Idôpontok: 2012. február
15., február 22. A soros, nyílt
képviselô-testületi ülés idôpontja:
2011. február 29. szerda 9 óra.

INFO: ph@algyo.hu, www.algyo.
hu.
*
„A polgármester minden páros
héten, az alpolgármester minden
páratlan héten szerdán 14.00 órától 17.00 óráig tart fogadóórát”
– az algyôi önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata 46.
§-a (5)-a szerint.

A Kuktor-köz munkaterület
Egerészölyv
(Buteo buteo)

A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók
rekultivációja projekt keretein
belül a 2011. évben megvalósult
az algyôi Kuktor-közben bezárt
hulladéklerakó
területének
rendbe tétele, a felületen található
hulladék elszállítása, valamint
a részleges talajcsere is. A rekultivációs program befejezése a 2012.

évben várható, mivel még hátra
van a terület zöld növényekkel,
és fûvel való telepítése. A projekt
lezárásáig a terület munkaterületnek számít, ezért a területen
– különös tekintettel a depóniára
– motorozni, kerékpározni, szánkózni
fokozottan balesetveszélyes és tilos!
Ludányi Attila
projektvezetô
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Évforduló, Civil tükör

20 éves múlt az Algyôi Hírmondó (2.)
Karsainé: „Segített a szegedi egyetem”
Az Algyôi Hírmondó 1991.
decemberében született. A Hírmondót az egyik elsô Csongrád
megyei kistelepülési újságként
vehették kézbe az akkor még
Szegedhez csatolt Algyô lakói.
A havilap az önállóságát visszaszerzô település egyik legfontosabb közösségszervezô fóruma
lett és maradt. Az Algyôi Hírmondó születésérôl, az újsággal
kapcsolatos élményeirôl a szerkesztôségi munkából a kezdetektôl napjainkig részt vállaló
Karsai Lászlóné Manyikát kérdezzük.

– Az Algyôi Hírmondó elsô számának
izgalmából mi az, ami máig a legemlékezetesebb?
– Nagy izgalommal készítettük
elô az elsô számot is. Igyekeztünk
azt néhány fontos helyi ügyet
meghatározni, ami a lakosságot
azokban a napokban bizonyosan
érdekli: Így például a Faluház építése körüli bonyodalmakról is írás
született. Hogy mirôl kellene írni,
azt gyorsan meghatároztuk, mert
mindenki hozta a maga környezetébôl azokat a témákat, amikrôl
az algyôiek beszéltek. De magukat
az írásokat szinte lasszóval kellett
összegyûjteni a kezdeti idôkben – emlékszik az Algyôi Hírmondó születésére Karsai Lászlóné
Manyika (képünkön).
– A sokszorosítás külön bonyodalmat jelenthetett: ehhez két évtizede
csak kevés helyen voltak adottak a
feltételek.
– Ria lányom segítségével jutottunk el elôször a szegedi Kálvária
sugárúti szakszervezeti székházba,
ahol az ottani „tekerôs másolón”
sokszorosíthattuk a Hírmondó
elsô számát. A következô hónapokban meg – úgy is mondhatom – a szegedi egyetem segített: mivel Ria ott dolgozott már

akkor is, tudta, hol mûködik olyan
berendezés, amivel sokszor lemásolhatjuk a legújabb Hírmondót.
– Családjának más tagjai is kötôdnek az algyôi újsághoz?
– A férjem, Karsai László az
Ôsgyeviek Baráti Köre alapító
elnökeként gyakran írt is a lapba.
A szüleim – a volt vezetô óvónô
Paulisz Béláné Lele Gizelláról,
illetve az egykori repülôkép-szerelô, pilóta oktató Paulisz Béláról
– néhány helytörténeti cikkben is
szerepeltek.
– Mi a kedves témája a cikkszerzô
Karsainé Manyikának?
– Az újságszerkesztést a kezdetektôl több továbbképzésen is
tanulmányoztuk: jártunk például
Deszken. Létrehoztunk rovatokat:
például a sportnak, az intézményeknek. Bemutattunk algyôi
embereket: én például az algyôi
pedagógusokról készítettem interjút „Lapozgatás az emlékekben” címmel sorozatot. Úgy tapasztalom,
az olvasók is szeretik az algyôi ha
gyományairól és múltjáról szóló
írásokat.
– Milyen az újság fogadtatása?
– Sokat kellett azért dolgozni,
hogy elfogadják a Hírmondót az
algyôiek! Idônként kritika is érte,
éri a lapot: nem csak a boltban
mondják, olvasói levélben is írják,
ha nem tetszik mondjuk a témaválasztás. De mivel a helyi újságból
értesülnek a legfontosabb algyôi
eseményekrôl és az itt lakókat
érintô döntésekrôl, a községben
szinte mindenki olvassa, és szeretik a Hírmondót.
P. I.
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Parlandós sikerek
Az országos Ki-Mit-Tud? verseny
elôdöntôjét január 14-én Szegeden, a Vasutas Nevelôotthonban
rendezték meg. A megmérettetésen a Gyevi Art Kulturális Egyesület Parlandó Énekegyüttese is

részt vett. A középdöntôt Hévízen
rendezik meg. A Parlandó Énekegyüttes és a hamonikázó Bakos
József sikeres szereplésével bejutott a középdöntôbe.
Ez már a második sikeres országos bemutatkozó sorozat: tavaly
novemberben és decemberben is
részt vett az együttes a Hévízen
megrendezett versenyben, ahol
a döntôig jutottak, és ott kiváló
minôsítést kaptak – az énekegyüttes az operett mûfajban,
Tóth Zsófia szólóénekben, Bakos
József pedig harmonikaszólóban.
Jutalmuk: hévízi pihenés, illetve
görögországi utazás.
Gratulálunk nekik, és sok sikert
kívánunk a további munkájukhoz.
GYAKE tagjai

ÖBK Dalok szárnyán…
31.
Temetô a Tisza…
Temetô a Tisza, mikor kivirágzik
Millió kis lepke, vize felett játszik
Egy sem él sokáig, míg olvasok százig
Temetô a Tisza mikor kivirágzik.
A mi szerelmünk is ilyen kérész lészen,
Alig született meg, máris semmivé lett.
De az én két szemem könny tengerben ázik,
Úgy vágyom a Tiszát, mikor kivirágzik.
*
32.
Lement a nap…
Lement a nap a maga járásán,
Sárgarigó szól a Tisza partján,
Sárgarigó, meg a fülemüle,
Szép a rózsám, hogy váljak el Tôle.
Ha meg halok temetôbe visznek
A síromra nefelejcset visznek
Jöjj ki hozzám holdvilágos este,
Úgy borulj le a sírkeresztemre.
*
33.
Zavaros a Tisza vize…
Zavaros a Tisza vize, nem tiszta
Ráhajtottam kispej lovam nem issza,
Hogy is inná, mikor zavaros
Most vagyok Rózsám nálad kapatos.

Az Algyôi Hírmondó elsô számának
második oldala.

Részeg vagyok Rózsám, mint a csap,
Nem aludtam három éjjel, három nap
Haza mennék, hej de nem birok,
Reggelig rózsám nálad maradok.
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Az Ezerjófû Egyesület elsô éve
Az Ezerjófû Egészségvédô Közhasznú Egyesület január 17-én tartotta Évnyitó közgyûlését a Civil
Házban. Berek Ágota, az egyesület
elnöke beszámolt az elmúlt egy
év eseményeirôl és eredményeirôl. Kiemelte, hogy az egyesület elsô éve minden szempontból
nagyon eredményes volt. Leírni is

ter úr mondott beszédet, kiemelve
a hagyományok (népi gyógyászat)
megôrzésének fontosságát egy
közösség, egy falu életében.
Napközis tábor
Augusztus 15-tôl 19-ig napközis
tábort tartottunk algyôi gyerekeknek, amirôl a szülôk, és a gye-

Adventi vásár
Az Adventi Vásár várakozáson
felüli sikert, és bevételt is hozott
egyesületünknek. Mondhatjuk,
hogy termékeink népszerûek voltak, sok gyógyteánk és teakeverékünk valamint minden fûszeres
nektár és olaj elfogyott, és sokan
megkóstolták Ezerjó teakeverékünket. A bevételt közhasznú
céljaink elérésére fordítjuk.
Felvettük a kapcsolatot a Gondozói szolgálattal, hogy a rászorulóknak ingyenesen, vagy kedvezményesen eljuttathassuk teáinkat.
Iskolai segítség
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola igazgatónôje, Iván Zsuzsanna felkérte egyesületünket,
vegyen részt az iskolai gyógynövénykert kialakításában. A munka

sok, mi mindent tettünk az elmúlt
év során. A célkitûzések alapján,
röviden, alább összefoglalom.
A gyógynövénykert fejlesztése, folyamatos rendben tartása, gondozása, hogy egy hobbikert színvonaláról felfejlesszük
ismeretterjesztésre is alkalmas
bemutatókertté, amely turisztikai
látványosság is lehet. Ehhez új
növényeket is ültettünk, öntözôvezetéket telepítettünk, körbekerítettük a kertet, és a növényekrôl
ismertetô táblákat készítettünk,
és helyeztünk el. A termesztett és
a gyûjtött növényeket szakszerûen
megszárítottuk, feldolgoztuk,
tasakoltuk, bemutattuk, ajándékoztuk.
Gyógynövénykert
Algyô minden nagy rendezvényén
(Falunap, Egészségnap, Gyermeknap, Nomád Fôzôverseny,
Adventi Vásár) részt vettünk, és
bemutatókat tartottunk a tevékenységünkrôl, remélve, hogy
minél többen megismernek bennünket, és csatlakoznak hozzánk.
Az Algyôi Faluházzal, Tájházzal közösen rendeztünk Kertavató
ünnepséget tavaly október 14-én,
amelyen Herczeg József polgármes-

Faluháznak és Tájháznak,az
Algyôi Hírmondónak, és az Algyôi
Borbarátok Köre Férfi szekciójának köszönetet mondunk a segítségért, és a jövôben is számítunk
támogatásukra.
Végül az egyesület elnöke
megköszönte a tagságnak, és
az elnökség tagjainak, Bera Sándornénak és Makán Ferencnének,
hogy ebben a idônként látványos,
máskor kevésbé látványos munkában ilyen aktívan és önzetlenül
vett részt. Tagjaink ötleteinek,
kitartó munkájának köszönhetjük
az elért eredményeket.
A beszámoló után körbeálltuk
a tagság által odavarázsolt „terüljterülj asztalkám”-ot (manapság
svédasztalnak nevezik) és Borbarát vendégeinkkel együtt kellemes és hangulatos pótszilveszteri

rekek is elismeréssel szóltak, és
nagyon elégedettek voltak. Meghatottsággal és örömmel köszönjük a visszajelzéseiket.
Az év folyamán nagy súlyt
helyeztünk arra, hogy az Algyôi
Hírmondóban folyamatosan
tájékoztassuk a falu lakosságát
egyesületünk programjairól, és
az egyesületi élet eseményeirôl.
Honlap
Elkészült az egyesület honlapja
is Forgó Gábor gondozásában.
www.ezerjofuegyesulet.hu címen
is tájékozódhatnak tagjaink és
minden érdeklôdô az egyesület
életérôl, tevékenységérôl.
November 9-iki kirándulásunkon Soroksáron a Corvinus
Egyetem Kísérleti Gyógynövény Telepén és Budakalászon
a Gyógynövénykutató Intézet
Botanikus Kertjében sok érdekességet láttunk, és megkezdtük
a kapcsolatok kiépítését ezekkel
az intézményekkel. Az soroksári
kísérleti telephez a gyógynövények termesztésével kapcsolódhatunk, a budakalászi botanikus
kert pedig a bemutatókert színvonalának fejlesztéséhez adhat
segítséget egyesületünknek.

tavasszal kezdôdik. Pulics Júlia
a szegedi Füvészkert nyugalmazott igazgatónôje is segíti munkánkat.
Ahogy céljaink és tevékenységünk egyre ismertebbé és elismertebbé vált tagságunk létszáma is
gyarapodott. Az alapító 18 fôrôl
30 fôre emelkedett ez év elejére.
Tagjaink között minden korosztály képviselteti magát a huszonévestôl a hatvanasig.
Támogatók
Abban, hogy ilyen sikeresen
indíthattuk az egyesületünk
mûködését, nagy szerepe volt
támogatóinknak. Ezért az Algyôi
Önkormányzatnak, Herczeg József
polgármester úrnak, Az Algyôi

mulatsággal ünnepeltük elsô születésnapunkat.
Kiss Tibor

Homlokzati és
gurulóállvány bérelhetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.
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Algyô és a vasút (2.): dr. Piri József mesél
Az 1860-as évektôl egyre gyorsabban gyarapodó vasúthálózat
Algyôt 1870-ben érte el. Kiépülésével egy igen jelentôs közlekedési
folyosó nyílt meg a község határában, amely a szénhidrogénmezô
termékeinek szállítása révén ma
is fontos szerepet játszik annak
életében, annak ellenére, hogy
a személyforgalom napjainkra
jórészt közúton zajlik. Cikksorozatunk második részében a falu, a
vasút és a szénhidrogén-bányászat
kapcsolatát ismertetjük, többek
között Dr. Piri József (képünkön)
volt polgármester visszaemlékezése alapján.

A második világháborút követô
újjáépítés rövid, de termékeny
idôszaka után a vasút visszaszerezte régi jelentôségét Algyô életében. Mivel ekkoriban a közúti
közlekedés még sokkal jelentéktelenebb volt a mainál, a vasút
volt a fô összeköttetés Szeged és
az ország más részei irányába. A
Magyar Államvasutak ebben az

Faltusz Csaba fotója a vasutallomasok.
hu-ról, amely az állomást jelenlegi
formájában ábrázolja
idôben meglehetôsen katonás
légkörben mûködött. Mint azt
Dr. Piri József, Algyô egykori polgármestere, 1965-67. között a falu
vasútállomásának forgalmi szolgálattevôje elmondta, a vállalatnál
ekkor a rend és a fegyelem határozta meg a munkavégzést. Erre

szükség is volt, hiszen a vasút a
személy- és a teherszállításban is a
mainál sokkal nagyobb forgalmat
bonyolított. Az algyôi állomáson
is mindennaposak voltak a 424.
sorozatú gôzmozdony vontatta
8-10 kocsis személyvonatok.
Az állomási rangsor élén az
állomásfônök állt, aki az ott folyó
összes munkát irányította. Ô nem
csak a vasúti hierarchiában, de a
falu társadalmi életében is jelentôs szerepet játszott. A vezetése
alatt három forgalmi szolgálatevô,
hat váltókezelô és egy málházó
dolgozott, jellemzôen 12–24-es
fordában, vagyis 12 ledolgozott
órát 24 órányi szabadidô követett.
Napközben a forgalmat bonyolították, az éjfél és hajnali öt óra
közötti vonatmentes idôben pedig
ellenôrzésekre és a számadások
elkészítésére kerítettek sort.
A MÁV jövedelmeinek nagy
része a teherszállításból származott. A fuvarozási igények kiszolgálására az állomás egy rakodóvágánnyal rendelkezett. Ezen
rendkívül széleskörû áruforgalom
bonyolódott, a legnagyobb men�nyiségben szenet, meszet rakodtak le, az árufeladásban pedig
különbözô mezôgazdasági termékek képviselték a legnagyobb
mennyiséget.
Az algyôi szénhidrogénmezô
kitermelése 1965-ben kezdôdött
meg. Annak érdekében, hogy a
termelés minél hamarabb felfuthasson, a különbözô kiszolgáló
létesítmények kiépítésére az elsô
idôkben kevés figyelmet fordítottak. A vasúti szállítás természetesen alapvetô jelentôségû volt
az új iparterület számára, a föld
kincseinek vasúti kocsikba töltése
azonban kezdetben igen hevenyészetten folyt. A kutaktól teherautóval szállították a bányászati termékeket a vasútállomásra, ahol
a korábban már említett rakodóvágányon fejtették át a teherautók tartalmát vasúti kocsikba.
Ez az állapot körülbelül egy évig
állt fenn, majd a vasútállomáson
töltôrendszer, a bányászati területen pedig csôhálózat épült, így
lehetôvé vált, hogy a kutakból
egyenesen vasúti kocsikba továbbítsák a bányászott anyagokat.

Süli András Vasútállomás címû festménye
Az 1970-es évektôl a személyszállításban egyértelmû leépülés
kezdôdött, és a teherfuvarozásban is fokozatosan elmaradtak az
egyéb árufajták a szénhidrogének mellôl. Az állomás azonban
a MOL igényei miatt továbbra is
igen jelentôs maradt. A tartálykocsik rendezése céljából két hosszú
vágány épült, az olajipari vállalat
területén belül pedig egy fejlett
töltôüzem biztosított állandó
igényt a vasúti szállításra. Mindez
állandó elfoglaltságot jelentett az
itt dolgozó vasutasok számára is,

hiszen az állomás naponta indított
rakott tartályvonatokat Szegeden
keresztül az ország más részeibe,
miközben az üres kocsik utánpótlásáról, fogadásáról is gondoskodni kellett.
Bóka Krisztián László
Támogassa Ön is
a Közlekedési Emléktár
Alapítvány munkáját!
További információ:
www.kealapitvany.hu

Vonattal: 8 perc Szegedig
A Szeged Békéscsaba vasútvonalra esô algyôi állomáson 21 vonat áll meg naponta.
A teljes árú menetjegy 200, a diákjegy 100 forint. Szeged-Rókusig 8, Szeged
állomásig 18 perc az utazási idô. Mindegyik vonaton szállítható kerékpár 190
forintért, ami már egy szegedi helyi tömegközlekedési jegy árából megtérül. Ugyanakkor biztosított az Algyô-Budapest összeköttetés: a falutól a fôvárosig 2 óra 50–3 óra
23 perc az utazási idô. A menetrendet 2007 végén korszerûsíti a MÁV Zrt.: december
9-tôl tervezi, hogy Algyôrôl 7.16–21.16, míg Szeged-Rókusról 5.30–21.30 között
kétóránként indul vonat.
(Algyôi Hírmondó, 2007 július)
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Intézményi hírek

Hangos olvasási verseny a napköziben
„Semmilyen költemény nem
képes olyan finoman beszélni
a szívhez, mint a mese.” – arta
Herder. E mottó jegyében
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában már hagyomány, hogy
a napközis munkaközösség szervezésében évente hangos olvasási
versenyt rendezünk az alsó tagozatos napközis kisdiákok körében.
Idén január 20-án a gyerekek
nagy izgalmak közepette évfolyamonként mérhették össze tudásukat kifejezô, pontos olvasásban.
Az immár hagyománynak
mondható verseny azért is fontos, mert az olvasás által nemcsak
a gyermekek kiejtése javul, hanem
a szövegértése is fejlôdik, mely
egyben a könyv, az olvasás szeretetére nevel. Az olvasás pedig
segíti a lényeglátást, a megértést.
Egy jó könyv megoldást jelenthet
a stresszre, a szorongásra, terápiás élményekkel is bírhat.
A verseny 14 órától kezdôdött.
Az elsô körben ismerôs, majd
ismeretlen szöveget kellett a gye-

rekeknek elolvasni. A diákok nagy
örömére Iván Zsuzsanna igazgatónônk is eljutott minden helyszínre, és a legjobbaknak különdíjat osztogatott. Jó volt hallani
a szépen olvasó tanulókat, akik
nem csak jól, hanem szeretettel is
olvasták a tanulságos kis meséket.
Évfolyamonként az alábbi
helyezések születtek: 1. évfolyam:
I. Szutor Adél 1.b, II. Farkas Dávid
1.b, III. Borbás Bálint 1.a; 2. évfolyam: I. Nagy Olga 2.b, II. Gritto
Klementina 2.b, III. Pap Csaba 2.a;
3. évfolyam: I. Péter Fanni 3.a, II.
Molnár Judit 3.b, III. Varga Enikô
3.a; 4. évfolyam: I. Bukor Anna
4.b, II. Gyurcsik Andrea 4.a, III.
Kecskeméti Réka 4.b.
Köszönjük Ördöghné Pungor
Erzsébet, Torma Tiborné, Tóthné
Molnár Ágota és Szabóné Kálmán
Mária tanítónôknek, hogy évfolyamonként zsûrizték a megmérettetésen induló napköziseinket,
ezzel segítve a verseny sikeres
lebonyolítását.
A napközis munkaközösség

Napközis karácsonyi ünnepség
Legszebb ünnepünk a Karácsony
tiszteletére, ebben a tanévben
is megrendeztük hagyományos
karácsonyi mûsorunkat tavaly
december 16-án délután. Nagy
izgalommal készült a napközisek
apraja-nagyja velünk nevelôkkel
együtt, mert immár az új iskolánkban rendezhettük meg szép
és megható mûsorunkat.
Igyekeztünk a mûsor helyszínét
szebbé, az ünnephez méltóvá varázsolni, ahol az adventi koszorú és
a hatalmas karácsonyfa is jelezte
már, hogy végre itt a Karácsony.
Az ünnepségen sokféle
mûsorszám kapott helyet, melyet
a negyedik csoport kis manócskái fogtak össze és konferáltak
fel. Láthattunk karácsonyi jeleneteket, táncokat és felidézhettük
a gyerekek segítségével az adventi
ünnepkör jeles napjait.
A mûsor után került sor a napközis jutalmak kiosztására is,
melyet mind a hét csoportból
kettô szorgalmas kisdiák vihetett
haza. Iskolánk igazgatónôje, Iván
Zsuzsanna adta át a jutalmakat

az elsô csoportból Süli Elizának és
Nagy Krisztofernek, a második csoportból Farkas Ádámnak és Farkas
Dávidnak, a harmadik csoportból
Poprádi Gabriellának és Kiss Virágnak, a negyedik csoportból Nagy
Olgának és Bodó Rékának, az ötödik csoportból Lantos Szabinának
és Tóth Szilviának, a hatodik csoportból Kertész Teklának és Balázs
Annának, a hetedik csoportból
Kecskeméti Rékának és Nagy Natáliának.
Meghívott vendégeink sem
érkeztek üres kézzel, köszönjük
Kiss Ferencné Irénkének, Herczeg
Annának, Karsai Lászlóné Manyikának, Garajszki Andrásné Éva néninek, Vígh Erikának, Bereczné Lázár
Nórának, az Óvoda dolgozóinak
és nem utolsó sorban az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola Alapítványának a fa alá tett édességet, gyümölcsöket, ajándékokat,
játékokat!
Köszönetünket fejezzük ki kollegáinknak is közremûködésükért,
mellyel segítették munkánkat!
A napközis munkaközösség
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Mesevetélkedô a napköziben

Mese-projektünk záró délutánján, január 27-én rendeztük meg
a napközis mesevetélkedônket,
amely már évek óta hagyomány
az iskolánkban.
A délutáni programot az ötödikes lányok: Horváth Laura, Kucsera
Edina, Szekeres Laura, Szekeres
Anna és Temkó Vivien színvonalas
mesejátéka nyitotta meg, melyet
Koczka Ági néni tanította be a lelkes tanulóknak, ezúton is köszönet érte.
Az elôadás után kezdetét vette
a vetélkedô, ahol hét napközis
csoport mérte össze a tudását öt
állomáson. Az állomásfônökök
szerepét az ötödikes „színészlányok” töltötték be.
A mese-projekt hónapjában
a csoportok hét magyar népme-

sével foglalkoztak behatóbban.
Ezekbôl a mesékbôl a napközis
tanító nénik változatos, játékos
feladatokat állítottak össze, volt
köztük rejtvény, totó, mesekirakó,
titkosírás, mesezene- felismerés és
párosító feladvány is. A versenyt
az 1.b osztály (II. napközis csoport) nyerte, jutalmuk stílusosan
egy mézeskalácsból készült házikó
lett, melyet Hegedûs Edit néni
sütött, aki a délután fôszervezôje
volt. Második helyezett a VI. csoport lett, a harmadik helyen holtverseny alakult ki a IV. és az V.
csoport között. A napközisek
nagyon jól érezték magukat ezen
a délutánon, reméljük, hogy mindenki rengeteg pozitív élménnyel
lett gazdagabb.
A napközis munkaközösség

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

Algyôi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást, de nagyon sokat segíthet
az Alapítvány munkájában!
Köszönettel az iskola tanulói

SZJA 1 %-a a kultúráért
Az algyôi Gyevi Art Kulturális
Egyesület mindhárom mûvészeti
csoportja, a Parlandó Énekegyüttes, az Algyôi Tollforgatók Köre és
az Algyôi Alkotók Köre ismételten
köszönetet mond mindazoknak,
akik az elmúlt években felajánlották személyi jövedelemadójuk 1
%-át, segítve ezzel mûködésünket.

Az Egyesület ebben az évben is
szívesen fogadja és kéri felajánlásukat, támogatásukat.
Nevünk: Gyevi Art Kulturális
Egyesület
Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné,
a Gyevi Art Kulturális Egyesület
elnöke
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Hirdetések

Algyô külterületén
jó minôségû termôföldet bérelnék, vásárolnék.
Ár megegyezés szerint.

Telefonszám: 06 20/592-88-48
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„REKVIEM”
Temetkezési
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással

Nyílászáró csere,
Árnyékolástechnika

állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

Dr. Major József
Jogosult
állatorvos
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.

• Fa és műanyag homlokzati nyílászárók,
• belső ajtók,
• redőnyök, reluxák, szúnyoghálók, szalag
függönyök.
Ingyenes felmérés, szaktanácsadás. Bontás,
beépítés, kőműves helyreállítás megrendeléstől
számítva hat héten belül.
Érdeklődni, árajánlatot kérni a 20/3407-407-es
mobilszámon, a 62/268-464-es faxszámon
és a hajdu@freemail.hu e-mail címen lehet.

AZ ISTEN SZERETET
Az ô akarata az, hogy egészséges légy !
Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl !
Adj lehetôséget magadnak, és
Gyere el Isten szent jelenlétébe,
Ahol imádkozunk a gyógyulásodért.
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô, Géza u. 1.
Minden csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes
Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06-20/2046-66-138
E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály
Web: www.ksze.org

Mandula Színház Alapítványi Színháza
felvételt hirdet színházi társulatába.

Minden színjátszáshoz kedvet érző fiatal
jelentkezését szívesen várják:
a 06-70/397-33-43 számú telefonon,
mandulaszinhaz@gmail.com
e-mail címen.

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 cég munkát vállal.
Vállalunk új épületek építését, régi
házak felújítását, alászigetelését,
homlokzati hôszigetelést, burkolást,
festést, nyílászáró cserét, garanciával.
Ingyenes árajánlat készítés,
anyagbeszerzés.
Érdeklôdni telefonon lehet
a 06-70/363-40-09 számon.
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Digitális kábeltévével bővül az AKTV Kft. kínálata
2012-ben az Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. legújabb fejlesztésének
köszönhetően a kábeltelevíziós szolgáltatás keretében elosztott televíziós
csatornák már digitális kép- és hangminőségben is elérhetők lesznek.
Bevezetése után e szolgáltatást folyamatosan fejleszti a Kft., hogy elő
fizetőinek mindig a legjobb minőségű szolgáltatást tudja biztosítani.
Az Európai Unió által megfogalmazott irányelv a digitális televíziózásról azt a
célt tűzte ki, hogy az uniós tagállamokban, így Magyarországon is már csak
digitális tévés szolgáltatások legyenek elérhetők. A digitális átállás érinti a földi
sugárzású műsorokat, valamint a kábeltévé szolgáltatók sem maradhatnak ki a
digitalizáció folyamatából.
Az analóg kábeltelevíziós szolgáltatás az alkalmazott megoldások miatt
számos zavaró tényezőnek és külső hatásnak van kitéve. Ezekre a külső hatá
sokra a szolgáltatás rendkívül érzékeny, ami többek között abban jelentkezhet,
hogy „mákos”, illetve „szellemképes” lesz a kép. A digitális kábeltelevíziós
szolgáltatások esetében azonban már nincs mákos, szellemképes adás. Az új
műszaki megoldások miatt a kép felbontása, élessége jobb, mint az analóg
technikával közvetített kép minősége. Továbbá, ha egy műsorhoz az adott
tévécsatorna több nyelvet, esetleg még feliratot is biztosít, akkor a tévénéző
az otthonában eldöntheti, hogy milyen nyelven kívánja megnézni az adott
műsort, és hogy szüksége van-e például a feliratra vagy sem. Elmondható
tehát, hogy a digitális szolgáltatással számos új lehetőség nyílik meg az
előfizetők előtt, így nem csak a jobb kép- és hangminőség, hanem az új
funkciók is tovább növelhetik a televíziózás élményét.
A digitális szolgáltatás keretében az AKTV Kft. analóg programcsomagjainak
előfizetői a csomagok teljes programkínálatát nézhetik akár digitálisan
is. Ezen felül számos digitális minicsomag tartalma közül tallózhatnak az
előfizetők; az ezekben a csomagokban foglalt csatornák csak digitálisan
foghatók. Az újonnan bevezetésre kerülő HBO MaxPak szolgáltatás az
előfizetők számára öt mozicsatorna, az HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax és
Cinemax2 színes kínálatát nyújtja, amely szintén digitálisan érhető el. Digitális
minicsomagjaink az alábbi csatornákat tartalmazzák:
• DTV1 – 420 Ft/hó	
MusicMix/MusicMix Super One, Viasat Explorer,
F&H – Halászat és vadászat
• DTV2 – 420 Ft/hó TV Paprika, Spektrum Home
• DTV3 – 450 Ft/hó	
Discovery Science, Discovery World, Discovery
Travel&Living
• DTV4 – 420 Ft/hó AXN Crime, AXN SciFi, Filmmúzeum
• DTV5 – 420 Ft/hó Boomerang, Jim-Jam, Duck TV, Cartoon Network / TCM
• DTV7 – 470 Ft/hó FilmBox Plus, MusicMix/MusicMix Super One
• DTV8 – 300 Ft/hó TVE Internacional, Rai Uno, TV5, Sat.1, Pax TV
Továbbá a megszokott alap- és bővített programcsomag, a KTV Start
és a KTV Szuper mellett két új csomag kerül bevezetésre DTV Start (5050
Ft/hó) és DTV Szuper (6150 Ft/hó) néven, amelyek az alap- és bővített
programcsomagban foglalt csatornákon felül tartalmazzák a DTV1, DTV2,
DTV3, DTV4, DTV5, DTV7 és DTV8 minicsomagok kínálatát is.
A digitális vételhez olyan átalakító eszközre van szükség, amely a digitális jelet a
régi, hagyományos tévékészüléken is meg tudja jeleníteni. Ezt az eszközt „set-topbox”-nak vagy digitális vevőnek nevezzük. A set-top-box a televíziókészülékhez
az AV-csatlakozón vagy Euroscart kábelen keresztül csatlakozik.
Digitális tévével rendelkező előfizetők esetén külön digitális vevőre nincs
szükség. A szolgáltatás tökéletes vételének feltétele, hogy a televízió DVB-C
szabvánnyal kompatibilis legyen, valamint rendelkezzen Irdeto-kártyát olvasni
képes kártyamodullal. Ez utóbbi meglétére a kódolt csatornák megjelenítése
céljából van szükség.
A digitális tévézés bevezetése mellett az analóg műsorok természetesen
változatlan módon elérhetők maradnak a tévékészüléken keresztül.
Amennyiben Ön is élvezni kívánja a digitális sugárzás által biztosított
kiváló kép- és hangminőséget, keresse fel az AKTV ügyfélszolgálatát az
Algyő, Kastélykert u. 49. cím alatt nyitva tartási időben (hétfőn, kedden,
szerdán, pénteken 8–16 óráig, csütörtökön 8–20 óráig) szerződéskötés, illetve
-módosítás végett. Időpontot foglalni és szerződést kötni az AKTV internetes
honlapján az Online ügyfélszolgálat menüpontban, illetve telefonon keresztül
a 06 62 267–567-es és a 06 62 765–567-es számon is lehet. Előfizetőinknek
lehetőségük van az AKTV által ajánlott és tesztelt, jó minőségű set-top-box
beszerzésére valamint havidíj ellenében történő bérlésére is. A digitális vevő
természetesen máshol is megvásárolható, ez esetben meg kell győződni arról,
hogy az eszköz DVB-C szabványú.
Amennyiben további kérdése van, az AKTV ügyfélszolgálata szívesen áll
rendelkezésére a fent megadott elérhetőségeken.

Cím: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49. Telefon/Fax: +36–62–267–567.
Email: ugyfelszolgalat@algyoktv.hu. Web: http://www.algyoktv.hu.
Adószám: 11908342–2–06
Csongrád Megyei Cégbíróság cégnyilvántartási szám: 06–09–006567

MINDEN HÉTEN HÉTFÔN,
SZERDÁN ÉS SZOMBATON
7–11 óráig
a Faluház elôtti parkolóban:
Nôi-, féri- és gyermekruha
vásár, papucsok és cipôk
széles választéka!

EGÉSZSÉG KUCKÓ ALGYÔN!
Kínálatunkból:
• gluténmentes termékek lisztérzékenyeknek,
• laktózmentes termékek tejérzékenyeknek,
• tej- tojás- és szójamentes termékek,
• diabetikus készítmények,
• bió és reform élelmiszerek és étrendkiegészítôk,
• welness és fogyasztószerek,
• vitaminok, teák kicsiknek és nagyoknak,
• himalája sótermékek,
• méregtelenítô készítmények,
• kozmetikumok,
• ajándékékok, dekorok nagy választékban,
• étkezés és életmód tanácsadás az üzletben.
Februári rendezvényünk:
Február 18-án szombaton 9 órakor
Benyákné Suti Szimonetta akciós parafinos kézápolást tart. 1000 Ft.
Február 25. szombat 9 órakor
Berek Ágota életmódtanácsadást tart. A részvétel ingyenes.
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 8–12 és 13–17 óra között,
szombaton: 8–12 óra között.
Telefonszám: 06 30/592-08-47
Megtalál minket a Búvár utcán, a Takarékkal szemben, a Pagoda
kisbolt mögött.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Fiatalok egy Élhetôbb Környezetért
A Fiatalok egy Élhetôbb Környezetért közhasznú egyesület
beszámol az elmúlt évben végzett
tevékenységérôl.

Egyesületünk 2011. januárjában alakult, algyôi fiatalok
közremûködésével. Legfontosabb
feladatunknak a helyi fiatalság
érdekeinek képviseletét, valamint a természeti környezetünk
megóvását, a fiatalabb, felnövekvô
generáció környezettudatos életmódra nevelését tekintjük.

Utóbbi célkitûzésünk megvalósítása érdekében egyesületünk
részt vett a tavaly áprilisban megrendezett tavaszi szemétszüreten.
Ennek mintájára október végén
megszerveztük az ôszi szemétszüreti akciónkat, melynek eredményeképpen több mint 40 zsák szemetet gyûjtöttünk össze az Irma
út mentén, valamint a vasúti-, és
a közúti híd környékérôl. Kezdeményezésünkbôl hagyományt
szeretnénk teremteni, remélve,
hogy évrôl évre egyre több fiatal
csatlakozik akciónkhoz.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi fiatalság érdekképviseletét.
Ennek megvalósítása érdekében felkaroltuk az algyôi ifjúsági

klub ügyét; megállapodást kötöttünk a település vezetésével, melyben vállaltuk a klub szabályozott
keretek között történô üzemeltetését. Az épület felújítása már
megtörtént, jelenleg a berendezése zajlik. Reméljük, hogy erôfeszítésünk meghozza gyümölcsét
és minél több fiatal fogja látogatni
ezt a megújult közösségi teret!
A megnyitót márciusra tervezzük.

Az egészséges életmód jegyében tavaly november 26-án
megszerveztük – szintén hagyományteremtô szándékkal – a
F.É.K. Vándorkupát. Az esemény
3 csapat (Algyôi olajosok, Gyevi
öregfiúk, F.É.K.) és közel 30
sportbarát részvételével zajlott le.
A gyôztes algyôi olajosok nevében
Deák Antal csapatkapitány vette át
a vándorserleget.
Természetesen részt vettünk
a hagyományos, falubeli rendezvényeken, ünnepi megemlékezéseken, koszorúzásokon. A februári farsangi vetélkedô mellett,
a Lovas napokon is jelen voltunk,
ahol megmutattuk fôzôtudományunkat is.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak (önkormányzat, civil szervezetek, rokonok, barátok, ismerôsök), akik
az elmúlt esztendôben segítették
munkánkat!
Egyesületünk az idei esztendôben is arra fog törekedni,
hogy hasznos szereplôje legyen
az algyôi civil életnek.
Pongrácz Tamás

Köszönet a mûsorért
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Pataki Andreának és aranyos
algyôi tanítványinak, akik január
24-én, az Idôsek Kulturális központjában, Szegeden zenés mûsort
adtak az ott lévô nyugdíjasoknak.

Köszönetünket fejezzük ki és
további sikeres tanulást kívánunk
a gyerekeknek!
Pelesz András elnök,
Ezüst Évek Nyugdíjas Egyesület

TAKARÉKPONT PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALGYÔ
MINDENHOL OTT VAGYUNK! AKCIÓ!
Amennyiben még nem ügyfelünk, nyisson most RAJT, GYORSÍTÁS vagy HALADÁS
számlacsomagot, hiszen 2012. január 16-tól 2012. március 31-ig történô
számlanyitás esetén most egy éven keresztül 0 Ft a számlavezetési díja.
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

Visszaemlékezés
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (8.)
Aki csikósként kezdte, fuvarosként folytatta
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
2011 júniusi számában kezdtük sorozatunkat: 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.)
Tavaly decemberben a 79 éves Kovács Károly emlékeibôl adunk
ízelítôt. 2012 januári számunkban Kovács Sándorral jártuk be Algyô
határát és a múltidôt. Most a 85 éves Kapronczai András mesél.

Kapronczai András két kedvenc lova: Vihar és Géza
vakat is meséjébe szô, mint például:
kányapásztor, béres, fullajtár, koncsika, éves cseléd… Ez utóbbi, az
éves cseléd járandóságának leírását azzal kezdi, hogy a napszám
1 pengô lehetett, mikor az éves
cseléd negyedévenként 25 pengôt
kapott, hozzá 25 mázsa búzát, egy
pár csirkét, 365 kéve rôzsét, tarthatott tehenet és borjút is, mûvelhette
1 holdon a kukoricáját, fél holdon
pedig a veteményesét. – Megéltünk
ebbôl: inni és ennivalónk mindig
volt – összegzi a régmúltat.
– A földosztásból – 1945-ben – 5
hold jutott, de nagyon sovány föld
volt az… - mondja. Ezzel szinte
indokolja, miért alakult meg az
elsôk között a Napsugár szövetkezet. De azt is hozzáteszi: gyenge
lábakon állhatott ott a gazdálkodás, hiszen híre kelt, hogy a téesztag, ha akart, elment dolgozni, ha
akart, hát akkor nem…
– Miután leszereltem a katonaságtól, 1951-ben, Várpalotán
kezdtem dolgozni. De megun-

tam az utazgatást vidékre, ezért
a vajháti kendergyárban, aztán
az állami gazdaságban lettem
takarmányos. A szegedi tangazdaságban – ami akkor büntetés
végrehajtáshoz tartozott – kocsis
voltam vagy 4 évet – még az uraságnál megszoktam és megszerettem a jószággal foglalkozni –
magyarázza Kapronczai András,
hogyan került vissza Irmába, de
már mint a Felszabadulás Téesz
tagja. Jó szívvel emlékszik arra a
17 évre is, amit fuvarosként töltött
az „útvasútnál”, az Ipartelepen,
mikor sódert, betont hordtak 6
kocsival… 60 évesen vonult nyugdíjba – idén 25 éve.
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)!

Kapronczai András tagkönyve – a Felszabadulás Téeszben dolgozott
– A Napsugár Tsz-re is emlékszem,
de a Felszabadulás Mezôgazdasági
termelôszövetkezetnek lettem tagja
1970. január 2-én – idézi föl életének 42 évvel ezelôtti téli fordulatát Kapronczai András. – 3 hónap
próbaidô is volt: takarmányosként,
csikósként kezdtem ott a munkát.

– Ökörvezetô, kányapásztor is
voltam gyerekkoromban, amikor
az Irma majorban béresként dolgoztam az uraságnak… Az intézô?
Molnár Kálmán, Szolnoki János
nevére emlékszem – mondja a 85
éves Kapronczai András, aki olyan,
manapság ismeretlen jelentésû sza-

A Felszabadulás Tsz egyik elsô jelentôs beruházását mutatja az elnök, Árendás György
(balról)
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
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Néhány fontos telefonszám:

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Nemzetközi segélyhívó – 112
Mentôk – 104
Tûzoltóság – 105
Rendôrség – 107

Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Február 13–17.: 12:30–16:30,
Február 20–24.: 08:00–12:30,
Február 27–március 2.: 12:30–16:30
Március 5–9.: 08:00–12:30

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

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

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Február 13–17. között: 7.30-tól 12 óráig.
Február 20–24. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Február 27–március 02. között: 7.30-tól 12 óráig.
Március 5–9. között: 12.30-tól 16.30 óráig.
Március 12–14. között: 7.30-tól 12 óráig.

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

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

Telefonszám: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa

Egészségház u. 42. • Tel.: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó
Rendel: hétfôtôl csütörtökig

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.

·

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

Nyílászáró
és árnyékolástechnika

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
rendelése minden héten

Hétfô,szerda 12,30 órától 16,30 óráig ( délután)
Kedd, csütörtök, péntek 07,30 órától 11,30 óráig ( délelôtt)
Telefonos elérhetôség: 62/ 267-707 • 06-30/638-18-63

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

Gyermek és felnôtt központi sürgôsségi
orvosi ügyelet
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

•
•
•
•

Szolgáltatásaink:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
2012 februárjától kibôvült ajtó-, és ablakprofil kínálatunk (egyszerûtôl az exkluzívig)
árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szúnyoghálók,
reluxák, szalagfüggönyök, napellenzôk) értékesítése,
szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsô-belsô
párkányozás; gipszkartonozás, vakolás
Díjtalan és kötelezettségmentes
helyszíni felmérés és árajánlat készítés!

Pongrácz Tamás • Algyô, Korsó utca 34.
Tel.: 06 70 615-4359 • alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
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Visszatekintô és elôrepillantó

A magyar kultúra ünnepe
A magyar kultúra napját több rendezvénnyel is ünnepeltük. Január
20-án elôbb egy tárlat nyílott, amelyen magyar motívumokkal ékesített
képzô- és iparmûvészeti alkotáso-
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Január 22-én,vasárnap pedig Kautzky Armand és Kara Tünde jóvoltából elevenedett
meg Tolnay Klári élete a színházteremben.

kat mutattunk be (a kiállítók: Balasi
Marianna, Süli-Zakar Zita, Oláh Ernô,
Oláh Ernôné, Bereczné Lázár Nóra és
az Algyôi Tojásmûhely, Boldizsár
Mária és Magyarné Varga Anna).

A kiállítás megnyitót táncház követte a hódmezôvásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes
jóvoltából.

Naptárunk fotósa
Az Algyôi Hírmondó 2012-es naptárát Boldizsár Mária fotóival színesítettük. Boldizsár Mária 1994.
február 11-én született, Algyôn
él. 14 évesen autodidakta módon
kezdett el fotózni. Elsô önálló
kiállításának az SZKKT KI Eötvös József Egységes Gimnázium
adott helyet 2010-ben. Jelenleg
ebben az intézményben 11. osztályos tanuló. Azóta több kiállításon
is bemutatkozott. Minden fotós
témában érdekelt: a természetfotózástól kezdve az akton át egészen a sajtófotókig. A 2010–13.
közötti idôszakra elnyerte a Sze-

gedi Szépmíves Céh Szekeres
Mihály-ösztöndíját.
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Mi? Hol? Mikor?

Iskolai alapítványi bál
Az Algyôi Általános Iskola Alapítványa és a Szülôi Munkaközösség
2012. február 18-án 19 órai kezdettel idén is megrendezi a nagy
hagyományokra visszatekintô Alapítványi bálját.
A rendezvényünkre nagy
izgalommal készülnek
iskolánk diákjai, pedagógusai és a szülôk is.
Az alapítványi bál védnöke: Herczeg József polgármester.
A belépôjegy ára: vacsorával 4300
forint, vacsora nélkül 2000 forint.
A belépô- és a vacsorajegyek
megvásárolhatók az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában (Algyô,
Sport utca 5.) 2012. február 16-ig

hétköznapokon 15-18 óra között
Csányi Anikónál.
Ezúton szeretnénk kérni
a szülôk, a lakosság, a helyi vállalkozók és civil szervezetek
segítségét is a nyereménytárgyak összegyûjtéséhez,
hiszen a bevétel az iskola
alapítványát gazdagítja,
amelyet az erdei iskolára,
a tanulók jutalmazására
és az iskola kültéri tantermének
megvalósítására fordítunk. A felajánlott tombola tárgyak leadhatók az iskolában munkaidôben:
hétfôtôl péntekig 8 órától 16 óra
30 percig.
Felajánlásaikat elôre is köszönjük!

Nônapi mûsor
A hagyományoknak megfelelôen
idén is várjuk az algyôi lányokat,
asszonyokat, minden hölgyet
a nônapon, március 8-án, 17

óra 30 perckor a Faluház színháztermében, ahol a férfinép
ajándékmûsorral köszönti a szebbik nemet!

Farsangi vetélkedô
2012.
FEBRUÁR 17-ÉN,
PÉNTEKEN
17:30 órakor
Civilszervetek, munkatársi, baráti
közösségek 5-6 fôs csapatait várjuk
hagyományos, farsangi vetélkedônkre!
Nevezések a Faluházban személyesen,
vagy az 517-173 telefonszámon!
E-mail: faluhaz@algyoktv.net címen is lehet
jelentkezni február 10-ig!
A vándordíj, a jutalom és a jó hangulat garantált!
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Vásárnaptár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Február 13. (hétfô) 9–11:30 óra Ruha és vegyesiparcikk vásár;
Február 20. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyesiparcikk vásár (Hôsné Nagy Anett);
Február 28. (kedd) 9–11:30 óra Vegyes- és aprócikk vásár (Kánaán kereskedôház);
Március 13. (kedd) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár.
*
VÁSÁROK MÁS HELYSZÍNEKEN:
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óra között a Faluház elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!

Rendezvénynaptár
Február 13. (hétfô) 17óra 30 perc – Gyógynövényismeret
tanfolyam Berek Ágota vezetésével.
Február 17. (péntek) 17 óra – Bérczy Csilla kiállításának
megnyitója a Faluház Galériájában.
Február 17. (péntek) 17 óra 30 perc – Civil szervezetek,
baráti társaságok farsangi vetélkedôje.
Február 17. (péntek) 18 óra – ÔBK vezetôségi ülés a klubteremben.
Február 17. (péntek) 20 óra – Karaoke Party a Faluház színháztermében.
Február 20. (hétfô) 17 óra 30 perc – Gyógynövényismeret tanfolyam Berek
Ágota vezetésével.
Február 22. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub.
Február 24. (péntek) 15 óra 30 perc – Farsangi játszóház a Faluház elôcsarnokában.
Február 25. (szombat) 16 óra – az Ôsgyeviek Baráti Körének farsangi mulatsága.
Február 27. (hétfô) 16 óra – Ingyenes jogi tanácsadás elôzetes egyeztetés után
(0670-558-4346, dr. Szûcs Szilveszter).
Február 27. (hétfô) 17 óra 30 perc – Gyógynövényismeret tanfolyam Berek
Ágota vezetésével.
Március 3. (szombat) 19 óra – Zártkörû agrárbál.
Március 8. (csütörtök) 17 óra 30 perc – Nônapi köszöntô mûsor a Faluház
színháztermében.
Március 9. (péntek) 17 óra – Molnár Gábor: Guatavitától Narihualáig címû
fotókiállításának megnyitója.

Felhívás

Ha szeretsz énekelni, kézmû
veskedni 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 gyarapít-

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

Algyõi Hírmondó

Megjelenik havonta 1000 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.

