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ALGYõI HÍRMONDÓ

Képeslap – a böjtrôl
Méregtelenítés. Ez a böjt lényege, 
kedves húgom. Mert a mostani 
zord tél végére lelkünk és testünk 
egyaránt túltelítôdött mérgekkel. 
Lelki méregtelenítés? Igen, lehet. 
Módszere? A legôsibb: a beszéd. 
Ám beszélni nehéz. Nem a beszéd 
nyelvtani vagy nyelvhelyességi 
nehézségeire gondolok. Mindegy, 
hogy nyelvtanilag pontosan vagy 
pontatlanul, de szépen és megfon-
toltan beszélni nehéz mérgektôl 
telítôdve, vagyis mérgesen. Holott 
csak a szép és megfontolt beszéddel 
tudjuk helyesen és pontosan átadni 
másoknak azt, amit gondolunk, 
vagy amit érzünk. Ember és ember, 
pontosabban szomszéd és szomszéd, 
munkatárs és munkatárs, családtag 
és családtag között a legjobb méregte-
lenítô: a beszéd, mint ahogy két pont 
között a legrövidebb út az egyenes. 
És mert minden út az elsô lépéssel 
kezdôdik, ezért illeti tisztelet azt, aki 
kimondja a beszédfolyamot elindító 
elsô szót: megszólít. Mert megszó-
lítani nehezebb, mint aztán szólni. 
De érdemes, mert a megszólítással 
átszakítható a gát, és az így útjára 
engedett szóáradat kimossa a lelki 
mérgeket. A kimondott szó, a kicserélt 
gondolat tisztít: kiviszi belôlünk az 
addig „ki nem beszélt” lelki zárvá-
nyokat, az egymásra rakódott és a 
kommunikációt egyre jobban aka-
dályozó félreértéseket. Egy-egy „nagy 
beszélgetés” eredménye a katarzishoz 
hasonlatos. Mint mikor az elolvasott 
könyvet becsukva, a filmvetítés vagy 
a színházi elôadás végén, esetleg a 
koncertrôl hazafelé tartva azt érez-
zük: változtatni kell az életünkön!

A világos beszéd méregtelenítô 
ereje hatásos lehet ember és ember-
nek a szolgáltató és fogyasztó, 
fônök és beosztott, szülô és gyerek 
hierarchiájában is? Kipróbálható a 
módszer az év eleji böjtelô és böjt-
más havában. Böjtelô havának 
nevezik a régi magyarok a febru-
árt, mert a húsvét elôtti böjt elsô 

hava – idén is ide esik a nagyböjt 
kezdete. Március régi magyar neve 
Böjtmás hava, ami arra utal, hogy 
március a böjt második hónapja. 
Ám a világra szóló nagyböjt már 
jóval az idei február elôtt elkezdô-
dött és bizonyos, hogy március után 
is tart gazdasági nehézségek mély-
sége felé zuhantunkban. A mostani 
válságos idôkben újra kell tanul-
nia a világnak: a böjtölés taka-
rékoskodást is jelent. Mindennapi 
tapasztalatunk, hogy minden 10 
forintunkból 4 lakásfenntartásra, 
vagyis rezsire megy. Az energiával 
való takarékoskodás nehézségei a 
nagy hidegben még inkább pró-
bára tették az embert a fogyasztó 
és szolgáltató kényes hierarchiájá-
ban. A sok lehetséges közül egyetlen 
példa a méregforrásra: a késedel-
mesen vagy nem fizetô ügyfeleket 
tavaly július óta 90 helyett 60 
napos türelmi idôt követôen zár-
ják ki az energiaszolgáltatásból 
– függetlenül a hátralékos összeg 
nagyságrendjétôl, és minden más 
„enyhítô körülménytôl”. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumtól szár-
mazó szigorítási ötlettôl a fizetési 
morál javulását, a hátralék össze-
gének csökkenését várták. Ám több 
lett a kifizetetlen csekk, 10 száza-
lékkal nôtt a kikapcsolások száma. 
És közben dagadt az emberi kiszol-
gáltatottság érzése, ami kész méreg. 
Fogyasztó és szolgáltató viszonyában 
méregtelenítô eszköznek a beszéd 
kevés, de a megoldáshoz vezetô úton 
szükséges a jó szó. 

A lelki méregtelenítés, az ártalmas 
gondolatok távozása segíti a testi 
megújulást. Az emberi szervezet tava-
szi méregtelenítésére a zöldségfalástól 
kezdve a léböjt kúrán át a wellnessig 
ezer és egy módszert ajánlanak. Én, 
kedves húgom, most is maradok a szo-
kásos húsvét elôtti böjtnél, az algyôi 
Borbálában egy kis fürdôzôs úszás-
nál, és a nagy-nagy beszélgetéseknél. 

Ölel nôvéred: Ágnes

a tartalomból 
Több busz a vasútállomási megállónál  ..............................................  2 oldal

Algyôi sportolók jutottak országos döntôkbe  .....................................  5. oldal

Évforduló, Múltidéz  ........................................................................  12. oldal

Megújult a települési honlap  ..........................................................  13. oldal

Március 15.: Nemzeti ünnep 
Emlékezzünk együtt a szabadságharc hôseire! 

Mindenkit szeretettel várunk 
március 15-én délelôtt 10 óra-
kor az ALGYÔI Országzászlónál 
tartandó megemlékezésre, közös 
ünneplésre! Emlékezô beszédet 
Pelyach István történész, a Szegedi 

Tudományegyetem  Bölcsészettu-
dományi Kar Új- és Legújabbkori 
Magyar Történeti Tanszékének 
tudományos munkatársa mond. 
Közremûködik a Harsona Quar-
tet.

Hímes tojások, nem csak húsvétra
Sikeresen szerepeltek az Algyôi 
Tojás mûhely tagjainak hímes tojá-
sai a Fejér Megyei Népmûvészeti 
Egyesület és a Fejér Megyei 
Mûvelôdési Központ által meg-
hirdetett Országos Tojás Trien-
nálé tojásdíszítôk pályázatán és 
találkozóján Székesfehérvárott. 
A közösségi kategóriában pályázó 
Bakos Dorina, Balázs Dóra, Balázs 

Petra, Pigniczki Kata és Szabó 
Beáta gyimesvölgyi írott tojások-
kal mutatkozott be a szakmai 
zsûri elôtt. Balázs Dóra ‚címeres’ 
alkotása a Hagyományok Háza 
szakembereinek ajándéktárgy 
kategóriája egyedi zsûriszámát 
is megkapta. További részletek: 
www.hagyomanyokhaza.hu, www.
fejermmk.hu.
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Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 
97,6 MHz-es frekvencián, ahol 
a hagyományteremtô mûsorral: 
Algyôi Magazinnal jelentkezik a 
szerkesztôség. A magazin min-
den hónap második hetének 
pénteki napján lesz hallható 
13.15 és 13.45 óra között. A 
rádiómûsorban beszámolunk a 
nagyközség életének legfontosabb 
híreirôl, eseményeirôl, rendezvé-
nyeirôl.

Megemlékezés
„Már 16 éve, hogy egyedül élek…, 
de nem halványulnak a régi képek. 
Te Istené vagy már, (de enyém is 
maradsz). Kegyelembôl árad Rád 
az égi malaszt. Kísért a drága múlt 
éjjel és nappal, de megnyugszom az 
isteni akarattól. Az irgalmas Isten 
megszánta a sorsod, mióta elhívott 
nincsen semmi gondod! Tán anyád 
hiányzik – egyek voltunk ketten, egy-
másért éltünk nagy-nagy szeretetben. 

Sok-sok napja már, most egy éve, hogy 
elengedett a földi világ.

Pihensz a hûvös márványkô alatt 
körülötted sok-sok virág.

Anyád könnyeivel sûrûn öntözi.
De hogy voltál neki százszor meg-

köszöni.

A bánatomról nem mondok többet,
Úgysem lesz tôle a szívem könnyebb.
Maradjon Isten, s a kettônk titka,

el nem ért vágyakat vittél a sírba.”

Drága Jó Lányom emlékére – 
Bakos Andrásné Kósa Erzsébet.

Mindig velem vagy!
Édesanyád

2011. március 15-én, szomorú fájó 
keddi nap délután fél hatkor vesz-
tettük el ôt.

Anyakönyvi hírek
Házasság:

AjtAi AnAsztáziA – született: 2012. 01. 
21-én, édesanya: Ajtai Bernadett ilona, 
édesapa: Rostás Kálmán tibor.

DuDás Benett – született: 2012. 01. 
22-én, édesanya: Csiszár Beáta, édesapa: 
Dudás Csaba Károly.

Üveges LeiLA – született: 2012. 01. 
23-án, édesanya: nagy tímea, édesapa: 
Üveges Ferenc.

simon RAjmonD – született: 2012. 01. 
30-án, édesanya: tanács ildikó, édesapa: 
simon Bertold.

KováCs BoRBáLA – született: 2012. 02. 
13-án, édesanya: Kiss Krisztina, édesapa: 
Kovács józsef.

jó egészséget!
*

Halálozás: 
Bús László 2012. 02. 05-én elhunyt.
tóth jánosné, született Boldizsár Rozália, 
2012. 02. 21-én elhunyt.

Béke poraira!

 

Bérletárusítási idôpontok az elsô félévben
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a 
lakosságot a 2012. I. félévi bérletá-
rusítási idôpontokról: április 3. 
(kedd), 4. (szerda), 5. (csütörtök); 

május 2. (szerda), 3. (csütör-
tök), 4. (péntek);  

június 1. (péntek), 4. (hétfô), 
5. (kedd). 

A bérleteket minden alkalommal 
a Szolgáltatóházban (Algyô, Kastély-
kert utca 49. telefonszám: 62/765-
900) 9–17 óra között árusítják. 

Polgármesteri fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750 Algyô, Kastélykert 
utca 40.) minden héten szerdán 
14–17 óra között fogadóórán várja 
a polgárokat. Idôpontok: március 

14., március 21. A soros, nyílt 
képviselô-testületi ülés: március 
28-án (szerda) 9 órakor kezdôdik. 
INFO: Polgármesteri hivatal, tele-
fonszám: 62/517-517, e-mail: ph@
algyo.hu, honlap: www.algyo.hu

Fô a biztonság:  
rendôrök és telefonszámok

Az algyôi körzeti megbízottak 
neve és elérhetôsége:

Tóth Gábor rendôr fôtörzsôr-
mester, mobiltelefon száma: 06 
20 209 5319,

Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôr-
mester, mobiltelefon száma: 06 
20 209 5318; 

Mihálkovics János rendôr fôtörzs-
ôr mester, mobiltelefon száma: 06 
20 852 0673.

A körzeti megbízottak fogadó-
órát tartanak a helyi KMB irodá-

ban (6750, Algyô, Kastélykert u. 
44. ) az alábbi idôpontokban: hét-
fôn: 14 órától 16 óráig, szerdán: 
16 órától 18 óráig

*

Rendôrségi segélyhívó számok: 
107, 112. 

A Tiszai Vízi rendészeti Rendôr-
kapitányság Szolnoki Rendôrka-
pitányság telefonszáma: 56/375-
145, honlapja: www.police.hu.

A Vízi rendészeti Rendôrôrs 
Szeged telefonszáma: 62/420-528.

Változik a menetrend:  
több busz a vasútállomási megállónál

A Tisza Volán Zrt. tisztelettel tájé-
koztatja az utazóközönséget, hogy 
2012. március 3-tól (szombat) az 
alábbi helyközi menetrend módo-
sítást vezeti be az 5003 Szeged-
Algyô autóbuszvonalon: 

Az Algyô-Szeged viszonylatá-
ban közlekedô menetrend sze-

rinti járatok az Algyô, vasútállo-
más bejáró út megállóhelyen le-, 
illetve felszálló utasok részére 
megállnak. 

INFO: www.tiszavolan.hu, www.
algyo.hu

Tisza Volán Zrt.
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Átlátható gazdálkodás, tervezhetô költségvetési év algyôn
35 napi rendi pontot tárgyaltak 
éjszakába nyúló februári testületi 
ülésükön az algyôi képviselôk. 

A Munka Világa Közhasznú Egye-
sület és a Fiatalok Egy Élhetôbb 
Környezetért Közhasznú Egyesület 
részt kíván venni a TÁMOP5.5.2-
11/2. „Az önkéntesség elterjesztése” 
elnevezésû pályázatban. Az algyôi 
önkormányzati képviselô-testülettel 
egyetértésben, a pályázati lehetôség 
részeként, népszerûsíteni kívánják 
az önkéntességet a helyi fiatalok 
körében. Így például helyi önkén-
tes akciókat fognak szervezni és 1 
éven át az Ifjúsági Klubban önkén-
tes pontot fognak mûködtetni. 

Rendeleteket módosítottak
A nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. Törvény miatt szük-
ségessé vált a vagyon feletti ren-
delkezési jog gyakorlásának sza-
bályairól szóló 20/2003. (XII. 4.) 
rendelet módosítása. A rendelet 
teljes szövege megtekinthetô a 
www.algyo.hu/önkormányzat/ren-
deletek menüpont alatt. 

A szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény és egyéb jogszabály-
változások miatt módosítani kel-
lett az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló 23/2011. 
(VII.3.) önkormányzati rendeletet. 
Az elfogadott rendelet megtekint-
hetô a www.algyo.hu/önkormány-
zat/rendeletek menüpont alatt. 

További pontosítások miatt 
módosították a társadalmi szerve-
zetek támogatásáról szóló 4/2011. 
(II.28.) önkormányzati rendelet. 
A hatályos rendelet és az adatla-
pok megtekinthetôk és letölthetôk 
a www.algyo.hu/önkormányzat/
rendeletek menüpont alatt. 

Szilárd és folyékony hulladék
Jogszabályváltozás miatt vált szüksé-
gessé a köztisztaságról szóló 7/1998. 
(II.27.) Kt. rendelet módosítása. A 
2012. évre megállapított települési 
szilárdhulladék szállítási díj a követ-
kezô. (A díj az ÁFÁ-t nem tartal-
mazza. Lásd: 1. táblázat). A folyékony 
hulladékszállítás díja (a díj az ÁFÁ-t 
nem tartalmazza Lásd 2. táblázat)

A képviselôk elfogadták Algyô 
Nagyközség Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési rendelet tervezetét. 

Bevétel és kiadás
Az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének bevétele: 2 milliárd 
266 millió 360 ezer forint, pénz-
maradvány: 1 milliárd 600 millió 
Ft., az összes bevétel pénzmarad-
vánnyal: 3 milliárd 866 millió 360 
ezer forint. A várható adóbevéte-
lek: 1 milliárd 317 millió forint, 
a kiadások mindösszesen: 3 mil-
liárd 866 millió 360 ezer forint. 

A képviselô-testület tudomá-
sul vette a Szeged-Algyô Ivóvíz-
minôség-javító Önkormányzati 
Társulás pályázati anyagának 
aktuális állásáról szóló tájékoz-
tató, valamint nyilatkozott arról, 
hogy a Konzorcium részére ter-
vezési hozzájárulásként befize-
tett és fennmaradt önerô 70%-át, 
571.608 Ft. átutalását kérte. 

Jogszabályváltozások miatt a 
2012. évi koncessziós díj: 24 mil-

lió 682 ezer 428 forintra módo-
sult. A korábban jóváhagyott és a 
helyi rendeletben szereplô mér-
tékben elfogadott víz- és szeny-
nyvízelvezetési díjak, a törvényi 
elôírásoknak eleget téve az alábbi 
mértékre csökkentek. Lásd: 3–4. 
táblázat.

A testület 24 millió 700 ezer Ft. 
elôirányzattal jóváhagyta a 2012. 
évi Vízügyi Építési Alap munkáit 
azzal, hogy a Szegedi Vízmû Zrt. 
által javasolt felújításokat (víz-
hálózat rekonstrukció, csatorná-
zás, szennyvíztisztítás, csatorna 
rekonstrukció) valósítja meg.

Civilek támogatása
A Szegedi Újszülött Életmentô 
Szolgálat Alapítvány 200.000 
forint támogatásban részesült a 
dél-magyarországi régió megyé-
iben, így Csongrád megyében 

végzett munkájának sikeres elvég-
zéséhez: az életveszélyben lévô 
újszülött és koraszülött mentés-
ben. 

A képviselôk tudomásul vették 
a helyi társadalmi szervezetek 
2011. évi beszámolóját. 

Algyô Nagyközség Képviselô-
testülete az alábbi összegekkel 
kívánja támogatni a helyi civil 
szervezetek 2012. évi tevékenysé-
gét és munkáját. Lásd: 5. táblázat. 

A képviselôk tudomásul vették 
az Algyôi úszó Közhasznú Egye-
sület 2011. évi beszámolóját és 
részére 1 millió 200.000 Ft támo-
gatást szavazott meg. 

A képviselôk elfogadták az 
Algyô Sportjáért Közalapítvány 
tavaly évrôl szóló beszámolóját, 
egyúttal felkérték a hivatalt, hogy 
a közalapítvány megszûnésének 
lehetôségét vizsgálja meg. 

Az Algyôi Sportkör 2011. évi 
beszámolóját is tudomásul vették 
a képviselôk, valamint 15 millió 
forint + 5 millió forint mûködési 
támogatásról döntöttek. 

Sport és biztonság
A testület biztosítja az 1 millió 
233 ezer Ft. önrészt a kézilabda 
utánpótlás nevelésre 260.000 Ft, 
a labdarúgás utánpótlás nevelésre 
973.000 Ft összegben az Algyôi 
Sportkör számára a látvány- és 
csapatsportok támogatása kap-
csán benyújtott és elnyert pályázat 
megvalósításához. 

Folytatás a 4. oldalon!

2. tábázat

2011. évi díj 2012. évi díj

Szippantás 3126 Ft/köbméter 3126 Ft/köbméter

Udvari WC. 12 477 Ft/darab 12 477 Ft/darab

3–4. táblázat

Egyéb (lakosság és közintézményen kívüli) fogyasztók részére alkalmazandó díj:

nettó 27 % ÁFA bruttó

ivóvíz szolgáltatás Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3

211,80 57,19   268,99   

szennyvíz elvezetés, tisztítás 492,30 132,92   625,22   

vízterhelési díj 6,90   1,86   8,76

összesen 711,00   191,97   902,97   

Lakosság és közintézmények részére alkalmazandó díj:

nettó 27 % ÁFA bruttó

Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3

ivóvíz szolgáltatás díja 176,70 47,71   224,41   

szennyvíz elvezetés, tisztítás díja 165,20 44,60   209,80   

vízterhelési díj 6,90   1,86   8,76

összesen 348,80   94,18   442,98   

1. táblázat

Edényzet Év Ft/ db Egyszeri/Ft Havi díj / Ft

1 db 110 l vagy 120 l ürítés (lakossági)
2011 Ft/ ürítés (1db edény) 333 1 442

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 333 1 442

1 db 240 l ürítése  (lakossági)
2011 Ft/ ürítés (1db edény) 523 2 264

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 523 2 264

1 darab  saját zsák (havi 1 alkalom)
2011 Ft/db 269 269

2012 Ft/db 269 269

1 db 110 l vagy 120 l ürítés (közület)
2011 Ft/ ürítés (1db edény) 488 2 113

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 488 2 113

 1 db 240 l ürítése (közület)
2011 Ft/ ürítés (1db edény) 863 3 738

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 863 3 738

 1 db 1100 l ürítése
2011 Ft/ ürítés (1db edény) 3 544 15 344

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 3 544 15 344

Hulladékgyûjtô sziget
2011 Ft/db/ürítés 12 270

 
2012 Ft/db/ürítés 12 270
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Folytatás a 3. oldalról!

A testület elfogadta a sportmene-
dzser beszámolóját a sportmene-
dzseri feladatok tapasztalatairól, 
valamint a Humán és Pénzügyi 
Bizottságot felkérte, hogy vizsgálja 
meg a státusz kérdéses problémáit.

A polgárôrségrôl és a polgárôri 
tevékenység szabályairól szóló 
2011. évi CLXV. Törvény miatt a 
faluvédô egyesület új formában és 
névvel: Algyôi Faluvédô Polgárôr 
Egyesület néven fogja ellátni a 
településen a helyi közrend és 

közbiztonság védelmét. Az új 
székhelye: a fehér iskola egykori 
épületének udvari melléképülete 
lesz, az elôkészített megállapodást 
márciusi ülésén fogja tárgyalni a 
testület. 

Folytatódhat az óvodában és az 
iskolában a pedagógiai szakszol-
gálati feladatellátás: a logopédia, 

gyógytestnevelés, nevelési tanács-
adás, pályaválasztási tanácsadás és 
gyógypedagógia szakfeladatokat a 
Szegedi Kistérséggel kötött meg-
állapodás értelmében, 4 millió 
639 ezer 500 Ft. értékben látják 
el a szakemberek. Az óvodai pszi-
chológiai feladatellátás szakmai 
felmérése folyamatban van. 

A nagyobb közbiztonság foko-
zása érdekében kamerarendszer 
valósulhat meg, mely a település 
négy bejáratánál kerül kialakí-
tásra virágosítással és parkosítás-
sal egybekötve.

A képviselôk részletes beszámo-
lót hallgattak meg Bakai Krisztián 
Tarjánvárosi Örsparancsnoktól: 
az algyôi körzeti megbízottak 
járôrözésének tapasztalatairól, 
valamint támogatási igényükrôl. 
A testület a nagyközség közigaz-
gatási területén fokozott járôr-
szolgálatot kíván megvalósítani, 

különös tekintettel: a hétvégi és 
nyári éjszakai idôpontokra, ezért 
a támogatási szerzôdés elôkészí-
tésével megbízta a jegyzôt. Az 
önkormányzat 2012. évi költség-
vetésének Közbiztonsági Alap 
céltartalékra 1 millió  Ft. összegû 
elôirányzat lett elkülönítve. 

Az önkormányzat még 2011.-
ben megkezdte a Dél-nyugati 
lakóterületen található 21 db. 
ingatlan elektromos ellátásának 
biztosítását. A további fejlesztések: 
ivóvíz vezeték, szennyvíz csatorna 
kiépítése, gázvezeték, kábel tv és 
internet, közvilágítás, út-, járda- 
és kapubejárók építése, valamint 
a csapadékvíz elvezetés kiépítése 
folyamatos, ütemezett módon 
valósulhat meg a közel 130 millió 
Ft-ból elôre láthatóan 2013-ban. 
A képviselô-testület a 2012. évben 
nem kívánja megkezdeni a lakóte-
rület telkeinek értékesítését. 

A testület úgy döntött, hogy 
önkormányzati érdekbôl, pályá-
zati eljáráson kívül bérbe adja a 
Fazekas u. 51. szám alatti ingatlant 
a Joni Pékség Kft-nek, így várha-
tón helyben készített péksütemény 
és kenyér sülhet a településen. 

A testület a Magyar Állam tulaj-
donjogában álló, az Alsó-Tisza 
vidéki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság vagyonkezelésé-
ben lévô, a Szabadidôközpont és a 
Tisza folyó partjai között húzódó 
külterület 01729 és 01775 hrsz-
ú földrészletek megosztása és 
határrendezése folytán kialakult 
külterület 01729/2 hrsz-ú kivett 
csatorna és legelô mûvelési ágú 
alrészletbôl álló állami vagyon 
ingyenes tulajdonba adását 
igényli. Az önkormányzat vállalja 
a tulajdonba adás érdekében fel-
merülô költségeket. 

Az önkormányzat a Magyar 
Állam tulajdonjogában álló, az 
ATIKÖVIZIG vagyonkezelésé-
ben lévô külterület 01234/2 hrsz-ú 
erdômûvelési ágú ingatlan, állami 
vagyon ingyenes tulajdonba adá-
sát igényli, a felmerülô költsége-
ket vállalja. 

A képviselôk elfogadták a köz-
tisztviselôi teljesítménykövetel-
mények meghatározását szolgáló 
kiemelt célokat. 

Az intézményvezetôk, valamint 
a társadalmi szervezetek által 
leadott programtervekbôl össze-
állításra került Algyô Nagyközség 

2012. évi települési rendezvény- 
és sportnaptára, mely megtekint-
hetô és letölthetô a www.algyo.hu/
onkormanyzat/programajánló/
éves programajánló menüpont 
alatt. 

Késôbb születik döntés az 
Egészségház u. 42. sz. emelet 4. 
sz. alatti szolgálati lakás bérbe-
adásáról. 

A képviselôk polgármesteri 
tájékoztatók hallgattak meg az 
elôzô ülés óta történt fontosabb 
eseményekrôl. 

Zárt ülésen tárgyaltak internet 
fejállomás beszerzésérôl az AKTV 
Kft.-nél. A GYEVITUR Kft. újon-
nan megválasztott ügyvezetôje a 
11 pályázó közül a helyi lakos: 
Ökrös Erika. 

B.L.N.
*

Rendkívüli testületi ülésen, 
2012. március 5-én három 
napirendi pontot tárgyaltak 

az algyôi képviselôk 
A távhôszolgáltatás olcsóbbá tétele 
érdekében szakemberek vizsgálják 
a geotermikus hôenergia megva-
lósításának lehetôségét a telepü-
lésen. A szakemberek megvizsgál-
ják, hogy egy új kút fúrásával és a 
távvezeték-rendszer kiépítésével 
hogyan lehet Algyô intézményei-
nek és a 120 lakásos házak beköté-
sével megvalósítani a geotermikus 
energiával történô távfûtést. 

A Képviselô-testület fenntartói 
elvi hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskolában a 2012/2013. tan-
évtôl felmenô rendszerben közok-
tatási típusú sportiskolai képzés 
indulhasson. Iván Zsuzsanna isko-
laigazgatónak és dr. Blahó János 
közoktatási szakértônek március 
31-i határidôvel kell ütemtervet 
készíteni a megvalósíthatóságról. 

Az uniós határidô kötelezett-
séget és a pályázati lehetôséget 
teljesítendô a Szeged-Algyô Inó-
vízminôség javító Program kon-
zorciumi formában nyert támo-
gatást. A testületnek nyilatkoznia 
kellett a pályázati önerôrôl, mely 
28 millió Ft. A pályázat elutasítása 
esetén a szükséges 50 millió Ft-ot 
biztosítania kellene a település-
nek. 

3–4. táblázat

1. Algyôi Általános Iskola Alapítvány 200 000 Ft

2. Algyôi Faluvédô Egyesület 400 000 Ft, valamint az önkormányzat tulaj-

donába kerülô gépjármû kerül beszerzésre a 

járôrszolgálat elvégzésére

3. Algyô Fejlôdéséért Alapítvány 100 000 Ft

4. Algyôi Gazdakör 300 000 Ft

5. Algyôi Kerecsen Egyesület 300 000 Ft

6. Algyôi Kormorán Horgászegyesület 200 000 Ft

7. Algyôi Lovasklub 1 millió 500 ezer Ft – lovasnapok

290 000 Ft - mûködés

8. Borbarátok DM (férfi) 60 000 Ft

9. Algyôi Lövész Egyesület 400 000 Ft

10 Algyôi Nôegylet 400 000 Ft

11. Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub 800 000 Ft

12. Algyôi Természetvédô Horgászegyesület 250 000 Ft

13. Boldog Gyermekkor Alapítvány 200 000 Ft

14. DNAMIX Ifjúsági Kerekasztal WEMSICAL 200 000 Ft

15. Ezerjófû Algyôi Egészségvédô Kör Közhasznú 

Egyesület

300 000 Ft

16. Fiatalok Egy Élhetôbb Környezetért Közhasznú 

Egyesület

250 000 Ft

17. GYEVI ART Kulturális Egyesület 330 000 Ft – mûködés

200 000 Ft – Parlandó Énekegyüttes

150 000 Ft – Tollforgatók Köre

350 000 Ft – Alkotók Köre

18. Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szerveze-

te – algyôi alapszervezet

150 000 Ft

19. Magyarországi Montessori Egyesület Dél-Alföldi 

Területi Kör

100 000 Ft

20. Mandula Színház Alapítvány 150 000 Ft

21. MATASZ Algyôi Klubja 100 000 Ft

22. Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület 300 000 Ft

400 000 Ft – Algyôi Hagyományôrzô 

Citerazenekar

23. Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei Egyesüle-

te Algyôi Csoportja

300 000 Ft

24. Nagyfáért Alapítvány 100 000 Ft

25. Ôsgyeviek Baráti Köre 350 000 Ft

26. V8 Autó-Motor Sportegyesület Ladarcoss Algyô 

(Berkes István)

150 000 Ft
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Farsangoltak a bölcsiben

Óvodai farsang

Farsangi mulatság volt a Bóbita Bölcsôdében február 24-én. Jelmezekbe öltözve 
táncoltak a gyermekek kisgyermek-nevelôikkel együtt. 

Országos döntôben az Algyôi Fehér Ignác  
Általános Iskola csapata 

A Csongrád Megyei Diáksport 
Szövetség felkérésére elôször 
rendezték meg Algyôn a Játékos 
Sportversenyek Csongrád Megyei 
Diákolimpia döntôjét. A február 
8-i verseny szervezôi azért gon-

doltak az algyôi iskolára, mert a 
testnevelô tanárok (Varga Ágnes, 
Ficsór Barnabás, Retkes Zsolt) és a 
diákok hosszú éveken keresztül 
bizonyították szakmai felkészült-
ségüket. Eddig azonban hiányzott 
a tárgyi feltétel. A 2011 nyarán 
elkészült új iskola sportcsarnoka 
sok sportolási lehetôségen túl, 
erre is megfelelônek bizonyult. 
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola pedagógusai, iskolave-
zetése, diáksegítôi ismét kitûnô 
csapatmunkát végeztek.

Csongrád Megyei Diáksport 
Szövetség részérôl, dicsérô szava-
kat és anyagi támogatást kaptunk 
a megrendezésért, ebbôl tortára 
hívtuk meg a verseny gyôzteseit, 
szervezôit. Huszta Péter (Csong-
rád Megyei Diáksport Szövetség 
titkára), Faragó István (Csong-
rád Megyei Diáksport Szövetség 
vezetôségi tagja) és Michna József 
(Csongrád Megyei Diáksport 
Szövetség általános iskolai tago-
zatvezetôje) szeretnék, ha a jövô-

ben – az algyôi iskolával együtt 
– számos diákolimpiai versenyt 
szervezhetnének!

A megye bajnoka az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola csapata lett (12 
ponttal), elsôként tovább jutottunk 

az országos elôdöntôbe.  II. helye-
zett lett: Móra Ferenc ÁMK, Móra-
halom (17 ponttal), III. helyezett 
lett: Rókusi Általános Iskola, Szeged 
(25 ponttal), IV. helyezett lett: Szent 
István Általános Iskola és Óvoda, 
Hódmezôvásárhely (29 ponttal), V. 
helyezett lett: Zákányszéki Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény, Zákányszék (37 ponttal).

Az algyôi csapat tagjai: Balázs 
Anna, Belovai Krisztián, Bogdán 
Bence, Bukor Anna, Demecs Botond, 
Gábor Zsófia, Gyömbér Mihály, Igaz 
Nikolett, Juhász Enikô, Lantos Sza-
bina, Major Ernô, Major Szabolcs, 
Márta Sarolt, Nemcsok Dávid, Sza-
lontai Botond, Szekeres Márton, Sze-
keres Rebeka, Vágó Natália. (Belo-
vai László, Boldizsár Mihály, Igaz 
Roland, Mircse Gréta, Nagy Natália, 
Ország-Sugár Ádám, Péter Fanni). 
Az iskolai házi versenyen elért 
eredményük alapján kerültek be 
tanulók az algyôi iskola csapatába. 
Felkészítô tanár: Varga Ágnes. 

Iván Zsuzsanna igazgató

Úszósikerek: országos döntôben Portörô Dorina
Országos döntôbe jutott Portörô 
Dorina 100 m-es hátúszásban és 
50 m-es mellúszásban.

Hódmezôvásárhelyen a Gyar-
mati Dezsô Sportuszodában 
rendezték meg a Megyei Diák-
olimpiát Úszásból. A február 13-i 
versenyen 1–8. osztályos algyôi 
gyerekek vettek részt. 

Eredményeink – az I. korcso-
portban: 50 leány gyors – 10. Sza-
lontai Regina; 50 leány hát – 6. 
Szalontai Regina; 50 fiú mell – 4. 
Vincze Zsombor (Arany János Álta-
lános Iskola). A II. korcsoportban: 
50 fiú gyors – 9. Demecs Botond; 50 
leány gyors – 10. Síkhegyi Luca; 50 
leány hát – 9. Vidács Bianka; 50m 
leány mell – 10. Greksa Kinga; 
4x50m gyorsváltó – 7. Bíbor, Sza-
lontai, Bús, Demecs; 4x50m gyors-
váltó – 7. Greksa, Nagy, Síkhegyi, 
Vidács. A III. korcsoportban: 100 
fiú gyors – 5. Bozóki Richárd, 100 

leány gyors – 3. Gyôrfi Kinga; 100 
fiú hát – 5. Bozóki Richárd; 100 
leány hát – 1. Portörô Dorina (aki 
ezzel az eredménnyel továbbjutott 
az Országos Diákolimpiára); 50 
fiú mell – 6. Csarnai Martin; 50 
leány mell – 1. Portörô Dorina (aki 
ezzel az eredménnyel továbbju-
tott az Országos Diákolimpiára); 
4x50 fiú gyorsváltó – 2. Rózsa, 
Bozóki, Bodó, Demecs; 4x50 leány 
gyorsváltó – 2. Gyôrfi, Jaksa, Tóth,  
Pörtörô. A IV. korcsoportban: 100 
leány gyors – 3. Rózsa Evelin; 100 
leány mell – 4. Rózsa Evelin; 4x50 
leány gyorsváltó – 4. Szekeres Dzse-
nifer, Czine Renáta, Dénes Dorina, 
Rózsa Evelin.

Az Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskola csapatának testnevelôi: 
Varga Ágnes, Retkes Zsolt, Ficsor 
Barnabás. Edzôk: Magosi Krisztina, 
Zsura Brigitta, Zsura Zoltán.

Magosi Krisztina
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I. Portörô Lajos  
Labdarúgó Emléktorna

Az I. Portörô Lajos Emléktornát a 
felnôttek részvételével is megren-
dezték – január 28-án, az elôzô 
hétvége, a gyerekek bajnokságá-

nak folytatásaként. Portörô Lajos 
(1948–2011) az algyôi labdarúgás 
fellendítésnek és az utánpótlás 
nevelésnek egyik úttörôje volt. A 
mostani labdarúgó tornán azok az 
algyôi fiatalok és felnôttek vettek 
részt, akik személyét és szakmai 
tudását játékosként ismerhették 
meg, irányításával nôttek fel.

A 6 csapatos rendezvény jó han-
gulatban telt és kiélezett küzdel-
met láthattak a nézôk.

Az emléktorna eredményei: 
I. ÁRK (csapatkapitány: Fejes József), 
II. Magic Team (csapatkapitány: 
Major Ernô), III. Algyôi Ifjúsági 
Csapat (csapatkapitány: Hadár 
Attila), IV. Borbála Fürdô (csa-
patkapitány: Tóth Gábor), V. 
Cudar Boys (csapatkapitány: 
Bleszity Roland), VI. Bazsi Team 
(csapatkapitány: Radics Balázs). 
Legjobb játékos: Fejes József. Leg-
jobb kapus: Révész Máté. Gólkirá-
lyok: Zsurka Sándor és Major Ernô 
(5–5góllal). Szeretnénk hagyo-
mányt teremteni ezzel a rendez-
vénnyel és minden évben meg-
emlékezni egy nagyszerû edzôrôl.

Köszönünk minden Lajos bácsi!
Forgóné Canjavec Eszter  

sportmenedzser

Algyôi szertorna sikerek
A 2011. októberében alakult szer-
torna szakosztály sportolói elsô 
megmérettetésükön vettek részt 
február 3-án. A Csongrád Megyei 
Diákolimpia Szertorna „B” kate-
góriás Bajnokságon az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola „A” 
csapata 8. helyen, „B” csapata 14. 
helyen végzett. Köszönjük az isko-
lavezetésnek, hogy a tanulók ver-
senyen való részvételét támogatták.

Az „A” csapat tagjai: Zsurka 
Luca 1/B, Bodó Réka 2/B, Juhász 
Enikô 2/A, Mircse Gréta 2/A, Mol-
nár Judit 3/B, Bura Beatrix 4/A. A 
„B” csapat tagjai: Canjavec Panna 
1/A, Molnár Barbara 1/B, Németh 
Réka 2/B, Horváth Viktória 2/A, 
Bura Alexandra 3/B. Felkészítô 
tanárok: Forgóné Canjavec Eszter 
és Kisné Kelemen Orsolya edzôk. 
Következô versenyt február 25-én, 
szombaton Szegváron rendezték 
meg. 

*

Az Algyôi Sportkör szertorna 
szakosztálya csapatának tagjai 
Szegváron, a „Forray Torna” 
néven ismert, hosszú évek óta 
megrendezett meghívásos tor-
naversenyen – más iskolások-

kal és óvodásokkal – mérhették 
össze tudásukat. Az egész napos 
rendezvényre az ország minden 
részérôl érkeztek csapatok. Az 
I–II. korcsoportos kategóriában 
10. helyen, az I. korcsoportosok 
között 5. helyen végeztek tornász-
lányaink.

Az I–II. korcsoportos csapat 
tagjai: Bodó Réka 2/b, Pál Vivien 
2/a, Mircse Gréta 2/a, Molnár Judit 
3/b, Bura Alexandra 3/b, Bura Beat-
rix 4/a. Az I. korcsoportos csapat 
tagjai: Canjavec Panna 1/a, Mol-
nár Barbara 1/b, Zsurka Luca 1/b, 
Németh Réka 2/b, Füzesy Vanda 
óvodás, Molnár Adélia óvodás, 
Sulyok Rebeka óvodás. Edzôk: 
Forgóné Canjavec Eszter és Kisné 
Kelemen Orsolya.

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

Eredményesek az algyôi focisták 
Az I. Schlumberger Kupa után-
pótlás labdarúgó tornát az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola tor-
nacsarnokában rendezték meg 
február 11-én és 12-én. A Déli 
Aprók Futball Club és a Rendôr 
TE közös szervezésében megvaló-

suló rendezvényen a 2001, 2002, 
2003, 2004 és 2005-ös korosztály 
mérte össze tudását. A meghí-
vásos tornán az Algyôi Sportkör 
csapatai is részt vettek.

Az I. Schlumberger Kupa után-
pótlás labdarúgó torna eredmé-
nyei:

A 2001-es korosztályban: 1. 
Szentes, 2. Makó, 3. Rendôr TE, 
4. SZVSE, 5. DAFC, 6. Mezôhe-
gyes. A torna legjobb játékosa: 
Illés Dániel (Makó). A torna leg-
jobb kapusa: Szabó Péter (Rendôr 
TE). A torna gólkirálya: Puhala 
Krisztián (Szentes). A legjobb 
hazai játékos: Fülöp Ádám. 

A 2002-es korosztályban: 1. 
ALGYÔ, 2. Szentes, 3. Makó, 4. 
Rendôr TE, 5. DAFC, 6. Sándor-
falva, 7. SZVSE. A torna legjobb 
játékosa: MAJOR ERNÔ (Algyô). 
A torna legjobb kapusa: Bohák 
Dominik (Makó). A torna gólkirá-
lya: Bagi Endre (Szentes)

A 2003-as korosztályban: 
1. Rendôr TE, 2. Déli Aprók Fut-
ball Club, 3. Szentes, 4. Makó. 
A torna legjobb játékosa: Rigó Bence 
(RTE). A torna legjobb kapusa: 
Kürti Balázs (Szentes). A torna gól-
királya: Surinya Dávid (RTE). 

A 2004-es korosztályban: 
1. DAFC, 2. Mindszent, 3. Rendôr 
TE, 4. Deszk, 5. ALGYÔ, 6. SOS 
Gyermekfalu Kecskemét. A torna 
legjobb játékosa: Jancsovics Sza-
bolcs (Mindszent). A torna legjobb 
kapusa: Bódi Levente (Deszk). 
A torna gólkirálya: Horváth Zalán 
(DAFC). 

A 2005-ös korosztályban: 
1. Déli Aprók Futball Club, 2. 
Rendôr TE, 3. Szentes, 4. Deszk. 
A torna legjobb játékosa: Bordi 
Botond (Rendôr TE). A torna gól-
királya: Horváth Zalán (DAFC). 
A legjobb szentesi játékos: Ádász 
Szabolcs. A legjobb deszki játékos: 
Varga Ádám

Az ünnepélyes eredményhirde-
tés Kassai Viktor, a világ legjobb 
játékvezetôjének részvételével zaj-
lott. Az Algyôi Sportkör játékosait 
Makra Zsolt készítette fel. 

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

Díszítse otthonát
TÉGLABURKOLATTAL!

Profi Szeletelt tégla Burkolólapok
Külső (rusztikus) szeletek:  1900 Ft+áfa/m2

Belső szeletek:  1400 Ft+áfa/m2

Kisméretű Belső szeletek:  1200 Ft+áfa/m2

Mozaik (törött) szeletek:  800 Ft+áfa/m2

Bérvágás:  700 Ft+áfa/m2

Bontott nagyméretű tégla:  90 Ft+áfa/db
Téglaburkolat készítése  1500 Ft/m2-től

Cégünk épületek teljes körű festését,  
tapétázását, burkolását egyaránt vállalja!

www.szelttegla.eoldal.hu
Tel.: 30/866-5822 • E-mail: szirotradekft@gmail.com 
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Csongrád Megyei Serdülô  
és Gyermek Terematlétikai Verseny

Szegeden rendezték meg január 
végén a Csongrád Megyei Serdülô 
és Gyermek Terematlétikai Ver-
senyt, melyen szép eredményeket 
érték el iskolánk diákjai. 

Fiúknál 30 m síkfutás (2000):  
III. lett Nemcsok Balázs, V. lett 
Demecs Bálint, 30 m síkfutás 
(2001): VI. lett Belovai Krisztián, 
VII. lett Szalontai Botond, 30 m 
síkfutás (2002):  II. lett Major 
Ernô, III. lett Demecs Botond, 
IV. lett Koza Zsolt. Távolugrás 
(1998): I. helyezett lett Slebics 
Gábor, III. lett Szvetnyik Martin, 
IV. lett Szekeres Mátyás, távol-
ugrás (1999): I. helyezett lett 
Pál Máté, III. lett Varga Szilárd, 
távolugrás (2000): II. lett Nem-
csok Balázs, távolugrás (2001): 
VI. lett Boldizsár Mihály, VII. lett 
Belovai Krisztián, VIII. lett Gyöm-
bér Mihály, távolugrás (2002): I. 
helyezett lett Demecs Botond, 
II. lett Koza Zsolt. Medicinlabda 
(1997): III. lett Bakos Ferenc, 
medicinlabda (1998):  II. lett 
Szvetnyik Martin, III. lett Szeke-
res Mátyás, IV. lett Slebics Gábor, 
medicinlabda (1999): I. helyezett 
lett Pál Máté, II. lett Varga Szi-
lárd, medicinlabda (2000): II. 
lett Rózsa Alex, III. lett Vidács 
Balázs, IV. lett Demecs Bálint, 
medicinlabda (2001): I. helyezett 

lett Szalontai Botond, II. lett Bol-
dizsár Mihály, VI. lett Gyömbér 
Mihály, medicinlabda (2002): II. 
lett Major Ernô, III. lett Bezdán 
Mihály. Lányoknál 30 m síkfutás 

(1999): II. lett Portörô Dorina, 
III. lett Bakos Dorina, 30 m sík-
futás (2001): V. lett Bukor Anna, 
VIII. lett Gábor Zsófia, 30 m síkfu-
tás (2002): I. helyezett lett Lantos 
Szabina, III. lett Balázs Anna, V. 
lett Juhász Fanni. Helybôl távol-
ugrás (1999): II. lett Portörô 
Dorina, IV. lett Bakos Dorina, 
helybôl távolugrás (2000): II. lett 
Jaksa Vivien, helybôl távolugrás 
(2001): IV. lett Bukor Anna, V. 
lett Bura Beatrix, helybôl távol-
ugrás (2002): I. helyezett lett Lan-
tos Szabina, III. lett Péter Fanni. 
Medicinlabda (1998): I. helyezett 
lett Dékány Kira, II. lett Szalon-
tai Fanni, medicinlabda (2000): I. 
helyezett lett Jaksa Vivien, medi-
cinlabda (2001): IV. lett Gábor 
Zsófia, V. lett Bura Beatrix, VII. 
lett Vidács Bianka, medicinlabda 
(2002): II. lett Balázs Anna, III. 
lett Péter Fanni, IV. lett Juhász 
Fanni, V. lett Gyurcsik Andrea. 
Felkészítô testnevelô tanárok: 
Varga Ágnes, Ficsór Barnabás, 
Retkes Zsolt.

Retkes Zsolt  
testnevelô

Cél: az esélyegyenlôség növelése– 
Egy millió forintos támogatás az algyôi iskolának

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata sikeresen pályázott az okta-
tási esélyegyenlôséget szolgáló 
intézkedések és az integrációs 
rendszerben részt vevô intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusok 
támogatásáról szóló 27/2011. (IX. 
14.) KIM rendeletben foglaltakra. 

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola összesen: 939 284 forint 
támogatásban részesül, melyet az 
esélyegyenlôséget szolgáló intéz-
kedések, képesség-kibontakoztató 
(program támogatása: 625 300 
forint) és az integrációs rendszer-
ben részt vevô intézményekben 
dolgozó pedagógusok támogatá-

sárára (pedagógusok kiegészítô 
illetményére: 313 984 forint) kell 
fordítani. 

Az úgynevezett IPR program 
folytatásaként a halmozottan 
hátrányos helyzetû gyermekek 
szakmai integrációjára és képes-
ség-kibontakoztatására kerül sor. 
Az érintett tanulók nevelése és 
oktatása speciális egyéni fejlesz-
tési tervek szerint valósul meg. 

Bôvebb információ: az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolá-
ban, telefonszám: 62/517-192, 
e-mail cím: algyoisk@freemail.hu, 
honlap: www.algyoiskola.hu, www.
algyo.hu.

Sakkbajnokság
A Csongrád Megyei Amatôr Sakk-
bajnokság 6. fordulójának (2012. 
02. 19.) eredményei:

Üllés–Huszár Sakk Kör 3,5–
1,5. 
Nagy Zoltán–Nyôgér István 0–1, 
Papp Zoltán–Mihály Gábor 1–0, 
Balogh Ferenc–Seres Ádám 0,5–0,5, 

Rácz Gábor–Oláh Tibor 1–0, Kuru-
csai András–Fridrik Richárd 1–0.
Mórahalom-Algyô 1–4. 
Molnár Jenô–Sipos Kálmán 1–0, 
Tumbász Péter-Benke András 0–1, 
Kois János-Gonda András 0–1, Pipicz 
Márton–Dr. Gonda János 0–1, 
Balogh Mihály-Miklós Attila 0–1.

Dr. Gonda János

Kézilabdásaink jelentik
Februárban megrendezték az 55. 
Téli Kézilabda Teremtornát Sze-
geden a Városi Sportcsarnokban. 
A felkészülési tornán az Algyô SK 
csapatai is részt vettek. 

Nôi csapatunk eredményei: 
Algyôi SK -Seni Girl 12:17, Algyôi 
SK -Sándorfalva 24:14, Kiskun-
félegyháza -Algyôi SK 15:27, 
Sándorfalva I. -Algyôi SK 15:15, 

KSZSE ifi -Algyôi SK 23:22 – a nôi 
csapat 4. helyen végzett. 

Férfi csapatunk eredményei: 
Lumper -Algyôi SK 31:18, Dorozsma 
-Algyôi SK 23:17, Algyôi SK -FKSE 
ifi 17:31, Algyôi SK -Deszk 29:25, 
HKE -Algyôi SK 22:12. A férfi csapat 
6. helyen végzett.

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

Egészségben felnôni – lelkileg is
Az emberek megoldatlan lelki 

problémái, a munkahelyi és családi 
konfliktusok, a munkanélküliségbôl, 
társadalmi és szociális problémákból 
fakadó lelki gondok, a gyermek és 
fiatalkorúak magatartásproblémái, 
beilleszkedési zavarai, az öngyil-
kosságok, és öngyilkossági kísérle-
tek magas száma indokolja, hogy 
komolyan foglalkozzunk a ránk 
bízott gyerekek mentális állapotával.

Eddigi óvodai programunk 
kimondottan az egészségmegôr-
zésre épült, de a lelki egészség-
megóvásra jó gyakorlatunk nem 
tért ki részletesen.

A továbbfejlesztés egyik irányát 
ebben látjuk, mert azt tapasztal-
tuk, hogy a 

–  mai felgyorsult világban a 
családokon belül nem jut ele-
gendô idô a mindennapi kom-
munikációra;

– az emberek társas kapcsolataiból 
hiányzik a türelem és a tolerancia;

– a környezetünk teljesítmény 
és sikerorientáltságra kényszerít 
bennünket;

– ebben az atmoszférában a 
szülôk nem találják a gyermekük-
höz vezetô utat.

Jó gyakorlatunkhoz híven ápri-
lis 23-tól ismét egészség hetet 
tartunk – az egész nevelési évben 
folyamatosan szervezett tevé-
kenységek zárásaként, minden 
csoportban. 

Programunk továbbfejleszté-
seként a Település Egészségterv 
keretén belül, óvodánk csatlako-
zik az „Egészséges Óvodák Nem-
zeti Hálózata” programhoz.

Gondolkodj egészségesen! 
Egészségben felnôni programunk 
folytatásaként április 25-én a 
Mesetakaró verseny eredményét 
is kihirdetjük, majd kedvenc 
meséjüket adják elô a gyerekek.

Óvodapedagógusok
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Február 22.:  
a bûncselekmények  
áldozatainak napja

Az Európa Tanács 1990. feb-
ruár 22-én tette közzé a 
bûncselekmények áldozatai-
nak chartáját. E nap azóta a 
bûncselekmények áldozatainak 
napja, melyet 1993-tól Magyar-
országon is megtartanak.  Ter-
mészetesen valamennyi veszély-
helyzetre nem lehet felkészülni, 
kellô óvatossággal, odafigyeléssel, 
megfelelô vagyonvédelmi eszkö-
zök alkalmazásával azonban sok 
esetben elkerülhetô lenne az áldo-
zattá válás.  Ezt támasztja alá a 
Csongrád Megyei Rendôr-fôka-
pitányság illetékességi területén 
bekövetkezett bûncselekmények 
elemzése is. 

Az állampolgárok 2011-ben 
is fôként vagyon elleni deliktu-
mok sértettjei voltak. Ebben nagy 
szerepet játszik, hogy a rendsze-
res figyelemfelhívás ellenére az 
emberek még mindig nem elég 
körültekintôek, nem fordíta-
nak kellô figyelmet egymásra (a 
környezet közömbössége), saját 
értékeik megóvására, a szakem-
berek figyelmeztetéseire, taná-
csaira. Különösen jellemzô ez 
az alkalmi illetve zseblopások 
(kerékpár, telefon, készpénz, ira-
tok, bankkártya…) esetében. Az 
alkalmi lopásoknál a sértett érté-
kei leggyakrabban nyitva hagyott 
gépjármûbôl, iskolai vagy kórházi 
szekrénybôl, ôrizetlenül hagyott 
táskából, bevásárlókocsiból tûntek 
el.  Lakásbetörések tekintetében 
kiemelten veszélyeztetettek a 
gyenge mechanikai védelemmel 
ellátott ingatlanok, tárolók, vala-
mint a hétvégi házak, zártkerti 
ingatlanok és tanyák. Jellemzô 
áldozati magatartás, hogy az érin-
tettek sokszor még az alapvetô 
vagyonvédelmi intézkedéseket is 
elmulasztják (nem megfelelô zár-
szerkezetek, nyitott ajtók, abla-
kok…). Ez legszembetûnôbb a 
fôként gazdálkodásra fenntartott, 
lakatlan tanyákon, földterülete-
ken, telepeken, ahol a termelôesz-
közöket, szivattyúkat, kábeleket, 

terményeket hagyják ôrizetlenül 
tulajdonosaik.    Fentiek mellett 
még mindig sok esetben fordul 
elô trükkös lopás és a csalás. Az 
elkövetôk fôként az idôsebb kor-
osztályt veszik célba, gyakran vala-
milyen szolgáltató, polgármesteri 
hivatal, nyugdíjas klub munka-
társának, különbözô szervezetek 
képviselôjének adják ki magukat, 
és adatszolgáltatásra, túlfizetésre, 
visszajáró pénzösszegre, nyere-
ményre, ajándékra hivatkozva 
jutnak be az ingatlanba. 2011-ben 

Csongrád megyében 12 087 fô 
(55 % férfi, 45 % nô) vált valami-
lyen bûncselekmény sértettjévé. 
Ki kell emelni az idôskorú sértet-
tek arányát, amely 19 % volt. A 
60 év felettiek elsôsorban vagyon 
elleni bûncselekmények (besurra-
násos illetve alkalmi lopás, trük-
kös lopás, csalás) szenvedô alanyai 
voltak. Mivel általában kevésbé 
gyanakvóak, könnyû tévedésbe 
ejteni ôket, könnyen válnak csa-
lók áldozatává, emellett anyagi 
helyzetük, tájékozottságuk, hiá-
nyos technikai ismereteik behatá-
rolják a maguk vagy ingatlanuk, 
értéktárgyaik védelmében alkal-
mazható eszközök körét.

Az érintettek megelôzéssel 
illetve az áldozatok számára 
nyújtható segítséggel kapcsola-
tos információkért, tanácsokért 
személyesen, telefonon vagy 
e-mail-ben a rendôrség (megyei 
rendôr-fôkapitányság, rendôrka-
pitányságok) áldozatvédelmi refe-
renseihez is fordulhatnak.

Csete Ágnes r. ôrnagy                                                                                                                  
CSMRFK BMO  

áldozatvédelmi referens

Ovi zsaru a Szivárvány óvodában
Óvodánk egyik jó gyakorlata a 
„Közlekedj okosan” – közlekedés 
biztonsági program. Ehhez kap-
csolódva csatlakoztunk a Csong-
rád Megyei Rendôr Fôkapitány-
ság által szervezett „OVI-ZSARU” 
bûnmegelôzési programhoz.

Az óvodáskorú gyermekek 
fokozottan ki vannak téve kisebb-
nagyobb baleseteknek. Életkori 
sajátosságuk a játékosság és kíván-
csiság, de még nincs elég tapasz-
talatuk, így sokszor nem ismerik 
fel a veszélyt sem, és nem tudnak 
megfelelôen viselkedni. Ennek a 
programnak a célja a gyermekek 
védelme a bûnözéssel szemben. 

Az elsô és az utolsó foglalko-
zást „igazi” rendôr tartja, és vele 
érkezik két esztétikusan kialakí-
tott báb – Rendôr Robi és Rosz-
szcsont Ricsi. 

A program hét témakörön át 
dolgozza fel mindazon életszerû-
veszélyforrást tartalmazó helyze-
teket, melyek otthon és közvet-
len környezetükben 
érheti a gyermeke-
ket.

Óvodánkban négy 
csoportban vezettük 
be a programot: a 
Maci, a Margaréta, 
a Süni és a Gomba 
csoportban.

*

Az ismerkedés szabályai
Az Ovi-zsaru program elsô foglal-
kozásának témaköre: az ismerke-
dés. Az a cél, hogy tudatosuljon a 
gyerekekben, ki az idegen, vele 
hogyan viselkedjenek, mire figyel-
jenek, ha idegen megszólítja ôket. 

Közben megtanulják a bemutat-
kozás szabályait is. 

Az algyôi ovisokkal, nagy izga-
lommal vártuk a csoportszoba 
ajtaján kopogtató rendôr bácsi 
érkezését. 

Az ismerkedés szabályait – kéz-
fogás kíséretében – hangos bemu-
tatkozással gyakoroltuk. A nálunk 
vendégeskedô rendôr mesélt 
a munkájáról, és arról, hogy, a 
rendôröknek milyen feladataik 
vannak. Vele érkezett két segítôje 
– két esztétikusan kialakított báb –: 
Rendôr Robi és Rosszcsont Ricsi.

Beszélgettünk arról, kik a roko-
naink, barátaink, ismerôseink, 
nekik mirôl szoktunk mesélni 
magunkról, ôk mit tudnak rólunk. 
Kik számunkra az idegenek, róluk 
mit tudunk, s ôk mit tudhatnak 
rólunk. Idegennel szóba állha-
tunk-e, mit tegyünk, ha idegen 
szólít meg minket.

A jó hangulatú beszélgetést 
körjátékkal fejeztük be. Aján-

dékba minden gyer-
mek egy-egy színezôt 
vihetett haza, melyet 
otthon szüleikkel 
közösen színezhet-
tek ki. Az együttes 
alkotás során újra 
feleleveníthették a 
gyermekek az óvo-
dában látott és hallott 

dolgokat.
Az óvodások nevében köszön-

jük Horváth Zoltán fôtörzsôrmes-
ter úrnak a programban való aktív 
részvételét!

Bai Istvánné,  
Szénásiné Juhász Brigitta  

óvodapedagógusok 

Bóbita hírek
Térítési díj

E hónapban a térítési díj befizetés 
napja: március 12. (hétfô) 12.00-
17.00 óra között.

*

Pihenô nap
A március 15-i nemzeti ünnepet 
követô napon, a március 16-i 
(péntek) pihenô napon a bölcsôde 
zárva tart.

*

Jelentkezési nap
Április 20-án nyilvános jelentke-
zési napot tart az algyôi Bóbita 

Bölcsôde. Kérik azokat a szülô-
ket, akik szeretnék a bölcsôde 
szolgáltatását igénybe venni 
2012 szeptemberétôl és még 
eddig nem jelentkeztek a bölcsô-
débe, hogy ezen a napon jelez-
zék igényüket személyesen 9-tôl 
16 óráig a bölcsôde irodájában. 
Várják azokat a szülôket is, akik 
a 2013-2014. nevelési évben sze-
retnék bölcsôdébe járatni gyer-
meküket, és még nem jelentkez-
tek.

*
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Fergeteges Farsang a Könyvtárban
Február 25-én délután ismét gye-
rekzsivajtól volt hangos zsúfolásig 
megtelt könyvtárunk. A hagyomá-

nyokhoz híven ekkor rendeztük 
a farsangi mulatságot gyermek 
olvasóink és szüleik részvételé-
vel. Boszorkányok, tündérek, 

királykisasszonyok, kismanók és 
kalózok, pillangók és kiskutyák 
– felsorolni sem lehetne, olyan 
széles volt a felhozatal farsangi 

jelmezekbôl a Könyvtár télbúcsúz-
tató bálján.

Mi már napokkal elôtte készü-
lôdtünk erre a vidám délutánra, 
feldíszítettük a könyvtárat, az 

olvasótérbôl egy nagy táncparket-
tet varázsoltunk, mindent konfetti 
és szerpentin borított, a meny-
nyezetrôl lampionok és farsangi 
díszek lógtak. Olajos Gyuri gon-
doskodott a talpalávalóról, amire 
kicsik és nagyok egyaránt táncra 
perdültek. A szülôk finomabb-
nál finomabb házi sütemények-
kel, ropogtatnivalóval és finom 
üdítôkkel leptek meg minket a 

gyerekek nagy örömére. Ezúton 
is szeretnénk minden szülônek 
megköszönni felajánlásokat! A 
zene és a tánc mellett az ügyességi 
feladatoké volt a fôszerep, ahol a 
gyerekek egyénileg vagy csapa-
tokban versenyeztek hol egymás, 
hol a felnôttek ellen. Volt csoki-
verseny, táncverseny, gyorsasági 

verseny, székfoglaló verseny és 
még sok más vicces megpróbál-
tatás, legnagyobb sikere mégis a 
nevetôversenynek volt. A gyere-

kek a feladatok végén az ügyes 
szereplésért tombolaszelvénye-
ket kaptak, amiket a rendezvény 
végén kisorsoltunk. A sok játék 
mellett fônyereményként talált 

gazdára Nagy Natália két dedi-
kált meséskönyve. Az estébe nyúló 
mulatságot gyerekek és felnôttek 
mindannyian nagyon élveztük! 

Köszönjük minden résztvevônek, 
a sok gyereknek és szüleinek, 
hogy hozzájárultak a Könyvtári 
farsang sikeréhez!

Adél és Noémi

Iskolai határidônapló
MÁRCIUS 
12. 14.00 Területi kémia verseny 
Szegeden (7–8. évfolyam). 
12.  14.00  Nyelvtan-helyes-
írás verseny: 2., 3., 4. évfolyam 
részére.
13. 12.00 A szegedi Filharmónia 
hangversenye a Faluházban 4–8. 
osztályosok részére.
14. 14.30 Természetismereti 
vetélkedô az 5–8. évfolyamban.
15. 10.00 Ünnepség az Ország-
zászlónál.
15. 18.00 Országos Természet-
védelmi Civil Szervezetek találko-
zója az Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskolában.
16. PIHENÔNAP.
23. Az Algyôi Zöld Diákparla-
ment V. ülése.
14–19. Tanuló adatlapok módo-
sításának lehetôsége az iskolában, 
8. osztályosoknak.
21. 14.30 Versmondó verseny az 
5–8. évfolyamban.
22. 7.30 Víz Világnapja - egy 
hónapos projekt megnyitója. 
23. 16.00 Iskolába csalogató 
program minden érdeklôdô 
részére: „Mûvészetek a lelki 
egészségért”.
24. MUNKANAP „B” hét pénteki 
órarend szerint.
24. 1–4. évfolyam rendhagyó órái 
a Vadasparkban.

26. 16.30 Fogadóóra.
27. 9.00 Bemutató óra isko-
lánkban a MOZAIK Tankönyv-
kiadó szervezésében: 3.b osztály  
magyar nyelvtan.
27. 10.00 Bemutató óra isko-
lánkban a MOZAIK Tankönyv-
kiadó szervezésében: 3.a osztály 
környezetismeret.
28. Kistérségi matematika ver-
seny Mórahalmon felsôsök 
részére.
29. 14.00 Természetismereti 
vetélkedô a 2–4. évfolyamban.
30. 14.00 Projektzáró a napkö-
ziben: Tavaszi ünnepek, népszo-
kások.
30. Regionális Zöld Diákparla-
ment Tiszaalpáron.
30 – ápr. 1. Országos Kazinczy 
verseny Kisújszálláson
ÁPRILIS
3–4. 7.00–17.00 Ebédbefizetés 
április hónapra (16 nap).
4. Gyevi zsongás: úszás.
5–9. Tavaszi szünet.
11–12. 1. osztályosok beíratása a 
2012/2013. tanévre.

*

Tanítási hetek: 
március  12–14. A hét;   

19–24. B hét,   
26–30. A hét 

Hírek: az iskolánk honlapján a 
www.algyoiskola.hu weboldalon is.

JeLenTKezéS: 
önéletrajzzal 2012. március 20-ig.  

6750 Algyô, Piac tér 17.

ALGYÔ NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
6750 ALGYÔ, PIAC TÉR 17. • Tel.: 62-267-048

ESZI Idôsek Napközi Otthona  
(Algyô, Piac tér 17.) felvételt hirdet  

kisegítô állás betöltésére.

A dolgozó feladatai:  
ételosztás, takarítás, egyéb feladatok.  

Elônyt jelent szociális intézményben töltött gyakorlat, 
nagykonyhai gyakorlat.
Bérezés a KJT szerint.
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egyetlen Csongrád megyei települést sem zárt el a külvilágtól az 
utóbbi 15-20 év legnagyobb havazása, mely február hónapban csapott 
le az országra. Alábbiakban tájékoztatjuk a Lakosságot az Algyôn 
megtett védelmi és elhárítási feladatokról. 

A Katasztrófavédelem által 
kiadott és az önkormányzathoz 
eljuttatott riasztás adatai beiga-
zolódtak: a havazás kezdetét és 
a várható hômérsékletváltozással 
kapcsolatos eseményeket elôre és 
pontosan jelezték a szakemberek. 
Az aktuális meteorológiai elôjel-
zések figyelembe vételével így idô-
ben felkészülhetett településünk 
a várható hóesésre és az ebbôl 
következô feladatokra. 

Segítség a tanyán élôknek
A külterületi ingatlanokban lakó 
emberek felkeresését és látogatá-

sát, az önkormányzati tulajdonú 
földutak lakott tanyákhoz vezetô 
szakaszainak hó eltakarítását, a 
behavazott ingatlanok megköze-
líthetôségét biztosítottuk. 

A rászorulók részére az algyôi 
önkormányzat és a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezete 
által összeállított élelmiszercso-

magok helyszínre szállítása és 
kiosztása a rendelkezésre álló 
terepjáró képességgel rendelkezô 
gépjármûvek és traktorok segítsé-
gével idôben megtörtént. 

A csomagokban tej, kenyér, 
margarin, lipóti péksütemény és 
saját fôzésû lekvár volt, melyet 
személyesen kaptak meg a rászo-
ruló családok, akik meleg ruhát, 
tûzifát és vizet is idôben átvehet-
tek. 

A több alkalommal megismé-
telt élelmiszer- és tûzifaosztást, a 
nehéz helyzetben élôknek szánt 
akciót a külterületi tanyákon lakó 

algyôi emberek és családok meleg 
szavakkal köszönték meg.

A behavazott tanyákról a bete-
geket a mezôôrök terepjáróval 
szállították be a háziorvosukhoz 
és a gyógyszer kiváltásával is segí-
tették ôket. Az egyedül élô idôs 
embereknek szükség esetén bevá-
sároltak, megjavították a rádió-
telefonjukat, az akkumulátorokat 
feltöltötték, ami ilyenkor egyetlen 
kapcsolatot jelent a külvilággal 
egy esetleges baj esetén.

A rendôrök is rendszeresen 
látogatták a nehéz körülmények 
között élô családokat és egyedül 
élô beteg embereket.

Sajnos a bekövetkezett esemé-
nyek kapcsán gyakran az ittasság 
is rontott az áldozatok helyzetén 
és egészségi állapotán.

7 gép tisztította az utakat
A GYEVIÉP Nkft. munkatár-
sai – Katona Antal irányításá-
val – 7 saját géppel és 1 bérelt, 
nagyteljesítményû homlokrako-

dóval igyekeztek a közlekedési 
útvonalak járhatóságát biztosí-
tani. A lakosság döntô részben 
megértette és segítette a gépke-
zelôk munkáját: az ingatlanok 
elôtti járdákat takarították. De 
természetesen most is voltak elé-
gedetlenkedôk.

A hóesés kezdetekor a fôbb 
gyûjtô utakat a GYEVIÉP Nkft. 
munkatársai elkezdték homok 
és útszóró só keverékével sózni, 
azonban a nagy hideg miatt ez 
hatástalan volt. Az MTZ traktor 
folyamatosan toló lappal járta a 
település utcáit. 

A havazás második napján 
látszott, hogy a saját géppark 
nem gyôzi az utakról letakarí-
tani a lehullott nagy mennyiségû 
havat, ezért az Nkft. a Délút Kft-
tôl bérelt egy nagy teljesítményû 

homlokrakodó gépet, amely 
jelentôs mértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy minden utca 
járható legyen. Egész hétvégén 
folyamatosan dolgozott a tel-

jes jármûparkunk: az MTZ toló 
lappal, a JCB 3CX homlokrako-
dóval az utcákat takarította. A 2 
Antonio Cararro kistraktor toló 
lappal igyekezett a járdákat és 

parkolókat megtisztítani. A busz-
megállók folyamatos takarítását 
a Kia kisteherautó két személlyel 
együtt végezte. Az önkormányzat 
tulajdonában lévô járdák takarí-

Februári havazás, negyedszázados rekordokkal 
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tását mûszakonként négy dolgozó 
végezte, két mûszakban. Bár nem 
tartozik a GYEVIÉP Nkft. feladat-
körébe, de több alkalommal meg-
tisztította a hótól a körforgalom-

nál lévô buszmegállókat is, mert 
a 47-es számú fôúton elhaladó 
hótoló jármûvek a buszöbölbe 
tolták a havat, amely így nehezen 
lett volna használható.

A havazást követô 10 napban 
a nappali csúcshômérséklet nem 
emelkedett -10 C° fölé, így tel-
jességgel hatástalan lett volna az 
utak sózása. A járdákat zeolittal 
síkosság mentesítették. 

Ezekben a napokban annyit 
tudtak tenni a szakemberek, hogy 
az utakról folyamatosan letolták 
a havat. A külterületen élôk meg-
közelíthetôségét is biztosítaniuk 
kellett, ezért összesen 14 tanyá-
hoz vezetô utat tettek járhatóvá. 
Összességében megállapítható, 
hogy ezt a rendkívüli helyzetet a 
GYEVIÉP Nkft. jól kezelni tudta, 
a településen megfelelô óvatos-
sággal minden út járható volt.

A Rákóczi telepi tanyákat elzáró 
hótorlaszokat Csikós Mihály gépei-
vel távolította el.

A Frányó család folyamatosan 
látogatta a Rákóczi telep környéki 
családokat, továbbította és kérte a 
közbiztonsági referens azonnali 
intézkedését.

Az autóbusz közlekedésben egy 
alkalommal történt járat kima-
radás: Ady Majorban elakadt a 
menetrendszerinti autóbusz járat. 
A 4413-as jelû állami közutat a 
hódmezôvásárhelyi Közútkezelô 
munkatársai gépeikkel takarítot-

ták. A MOL tulajdonában lévô 
utak járhatóságát a Cellgép Kft. 
gépei biztosították napi két alka-
lommal. Családokat nem kellett 
az otthonukból kitelepíteni. 

Melegedôk az önkormányzati 
intézményekben

Akik igényelték, azok az ESZI 
Piactéri ingatlanában kerültek 
napközben elhelyezésre, kaptak 
teát és meleg ételt. Az önkor-
mányzat által fenntartott intéz-
mények szükség esetén fûtött 
helyiségeiben várták a rászoru-
lókat. Az esti órákban mindenki 
visszatérhetett otthonába.

Az elmúlt idôszakban egy csa-
lád maradt fedél nélkül, akinek 
az átmeneti elhelyezésérôl kel-
lett gondoskodni. A családsegítô 
munkatársai szorgalmasan és lel-
kesen látogatták a szegény sorsú, 
egyedül élô és beteg embereket: 
naponta 25 személy ellátásáról 
gondoskodtak. 

Az Egyesített Szociális Intéz-
mény február 3. és február 12. 
között, a rendkívüli idôjárás miatt 
kialakult helyzetben, folyamatos 
ügyeletet tartva segítette a rászo-
rulókat. 

Február 3-án az erôs hava-
zásban egy gondozott feküdt a 
hóban, ittas állapotban. Ôt két 
gondozónô szállította és látta el 
az Idôsek Napközi Otthonában. 
Szerencsére nem történt fagyási 
sérülés.

Ugyancsak február 3-án, az esti 
órákban, a rendôrség járôrözése 
közepette telefonon értesítette a 
családsegítô szolgálat családgon-
dozóját, hogy a hidegben fekszik, 

ittasan, egy egyedülálló férfi. Ôt 
mentô szállította el.

Február 4-én lakossági bejelen-
tés érkezett a családsegítô szolgá-
lat családgondozójához, hogy egy 
férfi elôzô este 9 órától a töltésen 
fekszik. Ezt követôen az ESZI 
ügyeletes gondozónôje a hely-
színre sietett és ott megkereste 
és biztonságba helyezte a férfit, 
megvárta, míg a mentô fagyási 
sérülésekkel kórházba szállítja 
az illetôt. A férfi élettársát a Piac 
tér 17. szám alatti melegedôbe 
kísérte, majd az ESZI másik gon-
dozónôje bevásárolt neki és ott-
honába kísérte.

Február 5-én a Családsegítô 
Szolgálat családgondozóját a sze-
gedi rendôrség értesítette, hogy 
Algyô közigazgatási területén 

egy tanyán élô család élelmiszer, 
fa és ruhanemû hiányáról tett 
bejelentést. Mivel a családot az 
önkormányzat a pénteki napon 
már fával, szombati napon pedig 
élelmiszerrel is ellátta, az ESZI 
gondozónôje néhány takarót és 
minimális tartós élelmiszert kül-
dött ki traktorral a családnak – a 
gyermekekre tekintettel.

Február 25-én 25 rászoruló 
család és egyedülálló kapott élel-
miszercsomagot az önkormány-
zattól – az ESZI-n keresztül – az 
idôjárási helyzet miatt. 

Február 6-7-én az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskolában taní-
tási szünet volt, a többi intézmény 
zavartalanul mûködött.

A település belterületi gyûjtôút-
jainak takarítása és a közterüle-

ten deponált és akadályt képezô 
hókupacok eltávolítása folyamatos 
volt. Ezt követôen a hóolvadások-
ból adódó balesetek megelôzése 
lett az önkormányzat feladata. 
A bejelentéseket folyamatosan 
kivizsgálták.

Köszönet a segítôknek
A lakosság nevében ezúton sze-
retném külön köszönetemet kife-
jezni mindazon dolgozónknak, 
akik a -10 és -15 C°-os hidegben 
megfeszített munkával hozzájá-
rultak a megfelelô állapot fenn-
tartásához településünkön! 

Köszönet illeti az önkormány-
zat munkatársait: Fróman Gábort, 
Illencsik Lászlót, Juhász Mihályt, az 
Egyesített Szociális Intézmény 
vezetôjét: Jankovicsné Veres Kata-

lint és intézménye munkatársait: 
Szabó Mihálynét, Bakosné Fodor Edi-
tet, a családsegítô szolgálat család-
gondozóját: Harcsás Gizellát. 

Köszönet a GYEVIÉP NKFT. 
ügyvezetôjének: Katona Antalnak 
és minden munkatársának, a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád 
Megyei Szervezete algyôi cso-
portjának, Csikós Mihálynak, a 
Frányó családnak, Szekeres Zsolt-
nak, a DÉLÚT Kft.-nek, valamint 
az Algyôi Faluvédô Egyesület 
szolgálatba lépô tagjainak: Bakó 
Gábornak, Becsei Jánosnak, Gulyás 
Sándornak, Kovács Dénesnek és 
Zánthó Emilnek. A nagy havazásra 
tekintettel Bakó János is önként 
felajánlotta szolgálatait a község 
megsegítésére. 

Herczeg József polgármester

– Életeket mentett az összefogás Algyôn
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Algyô és a vasút (3.): Tramtrainnal Szegedre vagy Vásárhelyre?
Az 1860-as évektôl egyre gyor-
sabban gyarapodó vasúthálózat 
Algyôt 1870-ben érte el. Kiépülé-
sével egy igen jelentôs közlekedési 
folyosó nyílt meg a község határá-
ban, amely a szénhidrogénmezô 
termékeinek szállítása révén ma 

is jelentôs szerepet játszik Algyô 
életében, annak ellenére, hogy 
a személyforgalom napjainkra 
jórészt közúton zajlik. Cikksoroza-
tunk harmadik, befejezô részében 
Algyô és a vasút kapcsolatának 
jelenével, valamint a lehetséges 
jövôképekkel foglalkozunk.

A kétezres évekre az algyôi 
vasútállomás korábbi forgalma a 
szénhidrogén-bányászat termé-
keit kivéve erôsen megcsappant. 
A személyforgalom nagy része a 
rendszeresen közlekedô buszokra 
terelôdött, mások pedig az egyéni 
közlekedést választották. Az állo-

más személyforgalmi bevételei 
annyira lecsökkentek, hogy 2011-
ben végül teljesen megszüntették 
a menetjegykiadást, azóta jegyeket 
a jegyvizsgálóknál lehet váltani. A 
napi rendszerességgel induló és 
érkezô tartálykocsikat leszámítva 
a teherforgalom sem számottevô.

Az utóbbi néhány évben felme-
rült azonban egy lehetôség, amely 
ismét megnövelhetné az állomás 
szerepét a falu életében. Ez nem 
más, mint a Szeged és Hódmezô-
vásárhely között kiépítendô tramt-
rain, azaz egy, a két város közötti 
vasútvonalra kivezetett villamos. 
Ennek beindítása esetén a két város 
között közlekedô buszok szerepét a 
villamosok vennék át, melyek a vas-
útvonalról letérve mind Szegeden, 
mind Hódmezôvásárhelyen bejár-
nának egészen a városközpontba.

Ahhoz, hogy egy ilyen fejlesztés 
Algyô számára is hasznos legyen, 
szükséges, hogy az algyôiek is 
könnyedén használhassák az új 
közlekedési eszközt. Szintén a falu 
érdekében a nem csak algyôieket 
vonzó létesítmények (például a 
Borbála fürdô) könnyû megkö-
zelíthetôsége is fontos. Ennek 
legjobb – ugyanakkor legdrágább 
– módja az lenne, ha a villamo-
sok útvonalát közvetlenül Algyô 

utcáin vezetnék keresztül. A falu 
belterületén vezetett vonal meg-
valósítására azonban, mint azt Piri 
József is kifejtette, a magas költsé-
gek miatt nincs reális lehetôség. 
Ez azt jelenti, hogy a villamosok 
Algyô jelenlegi vasútállomásán 
állnának meg. Ez pedig a rend-
szer kiépülése esetén szükségessé 
tenné a vasútállomás komoly 
fejlesztését. Nagyobb kerékpár-
tároló és autóparkoló kialakítása 
elengedhetetlenül fontos lenne 
ebben az esetben. Emellett pedig 
gondoskodni kell egy ráhordó 
buszjáratról is, amely a falun belül 
a jelenlegi buszjárat útvonalát 
járná be, a vasútállomáson pedig 
csatlakozna a villamosjáratokhoz. 
Mindez a legtöbb algyôi számára 
nem jelentene több átszállást, csak 
annyit, hogy a Szeged felé utazók 
az algyôi vasútállomáson száll-
nának fel arra a jármûre, ami a 
megyeszékhely központjába szál-
lítja ôket.

Hogy a Szeged-Hódmezôvá-
sárhely tramtrain megvalósul-e 
valaha, még nem tudni. Az biztos, 
hogy amennyiben igen, az azt jelen-
tené, hogy a jelenleg szinte kizáró-
lagos buszközlekedés helyett ismét 
a vasút, pontosabban a vasútvona-
lon közlekedô villamosok lennének 

a fôszereplôk az algyôiek Szegedre 
vagy Hódmezôvásárhelyre utazá-
sában. A rendszer kiépítése esetén 
az algyôiek az ország egyik leg-
modernebb közösségi közlekedési 
eszközével utazhatnának. Ugyan-
akkor mindez csak akkor szolgálhat 

igazán a falu hasznára, ha a meg-
valósításnál az algyôiek érdekeit, 
szempontjait is figyelembe veszik. 
Ehhez pedig az szükséges, hogy az 
itt lakók tisztában legyenek közös-
ségük érdekeivel, szükségleteivel, 
hogy a tramtrain megvalósulása 
esetén a lehetô leghatékonyabban 
tudják képviselni érdekeiket.

Bóka Krisztián László
*

Támogassa Ön is a Közlekedési 
Emléktár Alapítvány munkáját!

További információ:  
www.kealapitvany.hu

Húsz éves múlt az Algyôi Hírmondó (3.)
Bakosné Fekete Mária: „az újságunk mindenkihez megtalálja az utat”

Az Algyôi Hírmondó 1991. decemberében született. A havilap az önál-
lóságát 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 Bakosné Fekete Máriát (képünkön) kérdezzük.

–Kik bábáskodtak az Algyôi Hír-
mondó születésénél?

Beszélgettünk a Nôegyletben, 
amikor – én már meg nem mon-
dom, hogy ki – fölvetette: „Meg 
kellene örökíteni, mi minden tör-
ténik Algyôn!”. A hogyanról bizo-
nyos, hogy a korábbi könyvtáros, 
majd faluházi igazgató Vida Zsu-
zsa beszélt, mikor elmondta: más 
kistelepülésen már mûködik helyi 
lap. Az elsô mintát, egy kis újsá-
got Magyarné Berta Rozi hozta 
és mutatta – talán Mórahalomról. 
Aztán egy ilyen lap készítését el is 
mentünk megnézni – nem emlék-

szem pontosan, de talán Deszken 
jártunk. Aztán mi magunk is neki-
estünk az újság csinálásnak.

– Hogyan készült egy-egy lapszám?
–Noszogatással. „Maca, hozz 

anyagot!” – sokszor kérte tôlem is 
Zsuzsa. Mert eleinte bizony meg-
esett, hogy szerdán még nem volt 
kész az újság, pedig szombaton már 
vinni akartuk a boltokba. Egy ilyen 
felszólításra írtam én is az elsô cik-
kemet: a biokert gondolatáról, ami 
akkoriban nagyon foglalkoztatott. 
Nem értettünk az újság készítéshez, 
ezért örültem, amikor tanfolyamot 
szerveztek nekünk. Nagyon szeret-

tem a foglalkozásokra járni, mert ott 
kinyílt számomra a világ! Gyönyörû 
munkának láttam az újságíróét.

–A tanfolyamot a Lokalitás, a Csong-
rád Megyei Helyi Lapok Egyesülete, 
pontosabban Magyarné Rozi szervezte, 
aki az egyesületet is életre hívta. Mivel 
magyarázható, hogy az egyesület fény-
korában 3040 helyi újság is létezett? 

– Az algyôieket foglalkoztató 
ügyekrôl, például a Szegedtôl való 
elválásról a napilap, a Délmagyar-
ország eleinte, a gondolat meg-
születésekor, keveset írt, ráadásul 
az egyik oldal nézetei erôsebben 
jelen voltak, mint a másik oldal 
állásppontja. A Hírmondóban 
jobban megjelenhettek a külön-
bözô vélemények. 

– Az Algyôi Hírmondó két évti-
zedes történetének melyik a legjobb 
korszaka?

– Fejlôdnek a Hírmondó lehetô-
ségei. Az elsô számot még sokszo-
rosítottuk – késôbb az újságunk 
nyomdában készül, újabban több 
oldala is színes. A Hírmondó 
mindenkihez megtalálja az utat: 
nem fennkölt és okoskodó, hanem 
egyszerû nyelven elsôsorban infor-
mál – például a korábbiakhoz 
képest nagyobb részletességgel az 
önkormányzati döntésekrôl –, de 
megvan a nevelô és dicsérô sze-
repe is. Az algyôiek megtanulták, 
mire való a Hírmondó: amit abban 
olvasnak, jobban nyomot hagy 
bennük, mintha csak valakivel 
beszélgetve hallanának róla. Már 
csak azt kéne erôsíteni, hogy az 
örömeikrôl és a bánatukról, amivel 
egyetértenek, és amivel nem, arról 
írjanak is – többen és többet!

P. I.

Vonat és villamos is. Hochstettenbe 
közlekedô vonat villamosként, Karlsruhe 
belvárosában, ott, ahol a tramtrain 
rendszer ötlete megszületett.

Szeged új villamosa. Ha a tervek 
egyszer megvalósulnak, Algyôn is járhat 
hasonló.
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ÖBK Dalok szárnyán…
34. Tisza partján  

nem jó lefeküdni…
Tisza partján nem jó lefeküdni,
Mert a Tisza ki szokott önteni
A babámat el találja vinni,

Keservesen meg fogom siratni.

Látod babám azt a kerek erdôt,
Te voltál az igazi szeretôm,

Bocsáss meg, ha vala- valahol vétettem
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.

*

35. A szegedi csikós…
A szegedi csikós lent itat a Tiszán
13 csengô cseng a csikaja nyakán.

A babája Kati lent lakik a tanyán
13 fodros szoknya reng a derekán.

13 fodros szoknya, 
Kerek, akár a káposzta.

A szegedi csikós lent itat a Tiszán
13 csengô cseng a csikaja nyakán.

*

36. A szegedi híd alatt…
A szegedi híd alatt kis angyalom,

Lányok sütik a halat kis angyalom,
Fehér tányérba rakják 

A legénynek, úgy adják kis angyalom.

Három bokor saláta kis angyalom,
3 kislány kapálja kis angyalom,

Nem kell nekem saláta,
Csak az, aki kapálta kis angyalom

XXI. századi fejlesztések a www.algyo.hu–n
Már a Facebook-on is elérhetô a település honlapja

Örömünkre szolgál, hogy végre 
sikerült egy újabb és gyorsabb 
szerverre költöztetni a honla-
punkat. Pár napig bizonytalanul 
volt elérhetô a település honlapja, 
melyért Olvasóink szíves elnézését 
kérjük!

Átalakult a honlapnak technikai 
oldala is. Ezen két változás pedig, 
reméljük, az Önök kényelmében 
is megnyilvánul, hiszen minden 
fejlesztés célja, a gyorsabb és haté-
konyabb böngészés.

Ami pedig látványosabb és még 
kézzelfoghatóbb változás:

1. Reméljük hasznos és kedvelt 
szolgáltatása lesz az oldalnak a 
’keresés’ funkció, ahol adott kife-
jezésekre lehet rákeresni a már 
majdnem 2000 Algyôt érintô 
cikket tartalmazó hírarchívu-
munkban. Ezen funkció elér-
hetô a hírek oldalon a jobb felsô 
sarokban. Nincs más teendô, csak 
begépelni a keresett szót, majd a 
„keress” gombra kattintani, és az 
oldal már ki is listázza azon cikkek 
bevezetôjét, amelyekben az adott 
kifejezés megtalálható.

2. Mostantól egy-egy cikket 
közvetlenül is kinyomtathatunk, 
vagy egy megadott e-mail címre 
küldhetünk, amennyiben a cikkek 
fölött megjelenô nyomtató vagy 
levél ikonra klikkelünk.

3. Az internet átalakulása, a 
közösségi oldalak megjelenése 
(az úgynevezett web 2.0-s szol-
gáltatások), ma már elengedhe-
tetlen részét képezik mindennap-

jainknak. Ha tetszik, ha nem, az 
információk nagy része a statikus 
honlapokról a közösségi oldalakra 
tevôdnek át. Ezért is van olyan 
nagy sikere a rohamosan terjedô 
„okos telefonoknak”. Az oldal 
újdonságainak a sorába tartozik 
a már szinte minden nagyobb 
médiának (önkormányzati hon-
lapok közül Algyô az elsôk között!) 
elengedhetetlen részét képezô 
facebook-modul. Ez egy automati-
kus rendszer. Azon látogatók, akik 
’tetszikelik’ jobb oldalt a facebook 
dobozban a honlap facebook olda-
lát, mostantól az oldal friss híreit, 
bejegyzéseit automatikusan láthat-
ják linkként a facebook üzenôfalu-
kon is. Így senki sem maradhat le 
a települést érintô egyetlen hírrôl, 
információról sem.

4. Ezen kívül elérhetôek a már 
más honlapokon is megszokott 
„megosztás gombok” a cikkek 
alatt. Itt lehet ismerôseinknek 
ajánlani a facebookon, iwiw-en és 
a twitteren egy-egy általunk érde-
kesnek talált cikket.

Tavaly is tovább emelkedett a 
látogatók száma, ami éves szinten 
több mint 10.000 új oldalletöltést 
eredményezett. Így már 85.000 
fölötti az éves oldalmegtekintések 
száma, ami tartósan 230 fölötti 
napi látogatószámnak felel meg.

Köszönjünk eddigi látogatá-
sukat oldalunkon és reméljük, a 
továbbiakban is olvassák hírein-
ket, nézik oldalainkat!

Csicsvári Attila informatikus

Felhívás
Ha szeretsz énekelni, kézmûves kedni 
vagy néha tollat ragadsz, s leírod 
gondolataidat, köztünk a helyed!

Várunk a Gyevi Art Kulturális 
Egyesület 3 szakmai csoportjába, a 
Parlandó Énekegyüttesbe, a Toll-
forgatók és az Alkotók Körébe.

Köztünk nemcsak az ismere-
teidet gyarapíthatod, nemcsak 
barátokra lelsz, hanem mások 
örömére is alkothatsz!

Elérhetôségünk: Gyevi Art 
Kultu rális Egyesület, 6750 Algyô, 
Búvár u. 5. Elnök: Ménesi Lajosné, 
tel: 06/30/254-4632; e-mail: 
mjuszti@gmail.com

SZJA 1 %-a a kultúráért
Az algyôi Gyevi Art Kulturális 
Egyesület mindhárom mûvészeti 
csoportja, a Parlandó Énekegyüt-
tes, az Algyôi Tollforgatók Köre 
és az Algyôi Alkotók Köre ismé-
telten köszönetet mond mind-
azoknak, akik az elmúlt években 
felajánlották személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át, segítve ezzel 
mûködésünket. Az Egyesület 
ebben az évben is szívesen fogadja 
és kéri felajánlásukat, támogatá-
sukat. 

Nevünk: Gyevi Art Kulturális 
Egyesület

Adószámunk: 18469927-1-06

Ezerjófû hírek
Februárban a nagy hideg és hó 
beköszönte után 50 tasak Ezerjó 
teakeveréket készítettünk a tar-
tós élelmiszerekbôl  összeállított 
ajándékcsomagokba, hogy a meg-
ajándékozottak a nagy hidegben jó 
meleg teával védjék egészségüket. 
A gyógyító hatású, jóízû és illatos 
teakeverékünket több mint 2 kiló 
gyógyfûbôl kevertük. Az Egyesü-
letünk készlete fogyóban lévén  

Zánthó Csabáné Marika, Gáli Tiborné 
Vera, és Horváth Józsefné Iluska saját 
gyógynövényeivel is hozzájárult 
a teakeverékek elkészítéséhez. 
Köszönet nekik, és segítôkész tag-
jainknak: Bera Sándornénak, Bakó 
Ferencnének, Farkas Imrénének, Nagy 
Menyhértnének, Belovai Józsefnének, 
Klug Mátyásnénak, Kövér Imrénének, 
Canjavecné Borbás Annamáriának.

Berek Ágota

Homlokzati és  
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono-

zást, külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

érdeklõdni  

a 06-30/987-40-60-as  

telefonszámon.

FELHÍVÁS!
Kérjük, támogassa adójának 
1%-ával az Algyői Kerecsen 

Egyesület  
rendezvényeit, működését!
Adószám: 18460193-1-06 
Hálás szívvel köszönjük!  

AKE
algyoi.kerecsen.egyesulet@

gmail.com
Számlaszám:  

57600125-11093321
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Apróhirdetések
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes családi ház kerttel 
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb 
algyôi házra vagy szegedi lakásra cserél-
hetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni: 
a 30/38-02-139 számú mobilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos, kertes magánház eladó, vagy – érték-
egyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5 szo-
bás lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió 
forint. Érdeklôdni: a 30/380-2139.

*

Babaholmik újszerû állapotban eladók. 
Bergon babakocsi, baby hordozó, gyere-
külés 3 éves korig, játszószônyeg, kislány 
ruhák, cipôk 0–5 éves korig. Érdeklôdni: 
06-20/501-4100

*

Kerékpárok  teljes körû  javítását  rövid 
határidôvel vállalom. Használt, jó állapot-
ban lévô kerékpárok értékesítése. Telefon:  
06-20/431-8503.

*

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA TArTÁS:  

hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön 15-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

A termelôszövetkezetek története Algyôn (9.)
Hat hold története

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. Most a 80 éves Bakosné 
Fekete Mária mondja el 6 hold történetét.

„Siló az Új élet Tsz-ben”, „Az Új 
Élet irodistái” – írta valaki szép-
írással a Tájházban ôrzött algyôi 
Fotóalbumban ôrzött két fénykép 
hátuljára, majd alatta ott a név is: 
„Fekete M. felvétele”. – Gyôri Pali 
bácsi, a gyógyszerész rajongott a 
fényképezésért, és egy idôben ô 
szervezte a fotószakkört. A gyógy-
szertár – a mai könyvtár épülete 
– egyik laboratóriumát nevezte ki 
sötétkamrának, és ott tanította, 
mutatta nekünk a filmhívás és a 
fénykép készítés titkait… Kilen-
cünknek volt fényképezôgépe 
Algyôn – visz vissza a 60-as évek 
hangulatába Bakosné Fekete 
Mária. Most nagyítóval nézi az 
irodistákról készült fényképét, 

de hiába átja a fiatal arcokat, a 
nevek már nem jutnak eszébe… 
Annál élénkebben emlékszik a 
téeszszervezésre.

– 1960-ban lett Algyô téesz-
község. A faluba elôtte jöttek agi-
tátorok, de hozzánk nem, mert 
addigra mi már megbeszéltük 
a földek sorsát jóapámékkal – 
mondja Bakosné Fekete Mária, 
aki akkoriban a tanácsházán dol-
gozott, a szüleivel élt. – A jóapám 
a két kezével kereste a pénzt, ami-
vel megvette a 6 hold földet, még 
mielôtt én megszülettem… Tíz éves 
koromtól én is segítettem a kapá-
lástól kezdve a marokszedésen át 
a kukoricatörésig mindenben. A 6 
hold eltartott hármunkat: 2 holdon 

búza, 2 holdon kukorica, 2 holdon 
pedig vegyesen – mindig az, amibôl 
az elôzô évben kevesebb termett. 
Apám amikor az idôjárás engedte, 
a földeken dolgozott: ha a mién-
ken befejezte a munkát, akkor ment 
Juhász Boldizsárék, esetleg Tóth 
Józsefék területére gyalogmunkás-
ként. Nekik lovuk és kocsijuk volt, 
ôk nekünk szántottak és fuvaroztak, 
amit apám „gyalogmunkával” adott 
vissza. Becsületszóra ment minden, 
nem kellett arról írás… Jóanyám 
látta el a ház körüli jószágokat: a 
tyúkokat, disznókat, tehenünk is 
volt. Így mindent megtermeltek 
a családnak, boltba alig jártak… 
A földosztáskor mi nem kaptunk 
területet… Amikor már a tanácshá-
zán dolgoztam, akkor is segítettem 
a szüleimet: a fiatalságom összes 
szabadságát a földeken töltöttem, 
pedig nagyon nehéz volt nekem az 
a munka. Fôleg a marokszedés: a 
napon pecsenye pirosra sültem, a 
karomat meg véresre hasigatta a 

gabonaszár… A tanácsházán hal-
lottam, otthon elmeséltem, hol tart 
a téeszszervezés. Eleinte a szüleim-
mel abban maradtunk: kivárunk, 
meglátjuk mi lesz. De amikor már 
egyértelmû lett, végrehajtják a 
kollektivizálást, hogy nincs kibújó, 
és nem lehet létezni egyéni gazda-
ként, megbeszéltük jóapámmal: be 
kell lépni a téeszbe… 70 éves volt 
apám, Fekete János, mikor téesz 
nyugdíjas lett… 280 forint járan-
dóságot kapott – ez volt élete elsô 
rendszeres jövedelme –, amikor az 
én irodista elsô fizetésem 620 forint 
volt. Édesapám örült, hogy nem 
kellett a földre járnia, elégendônek 
találta a téesztôl kapott egy hold 
háztájit, ahova a téesztôl kapott hib-
ridkukorica magból akkora termése 
lett, mint korábban két holdról… 
Végeredményként ôk úgy látták, 
jobban jártak, jobban éltek, mint 
elôtte – nálunk késôbb sem esett 
soha szó arról, hogy „elvette a téesz 
a földet”… P. I.
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Szolgáltatásaink:
•  mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
•   2012 februárjától kibôvült ajtó-, és ablakprofil kínála-

tunk (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

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
•  bio és reform élelmiszerek és étrend kiegészítôk 

wellness és fogyasztószerek 
vitaminok, teák kicsiknek és nagyoknak

• himalájai sótermékek
• méregtelenítô készítmények
• kozmetikumok
• étkezés és életmód tanácsadás 

Nyitva: h.–p.: 8–12, 13–17 • szo.: 8–12
Tel.: 06 30/5920847

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

Mindenkit szeretettel várunk!

PaPír Világ
írószer, nyomtatvány üzlet  

nyílt Algyőn

KínálAtunKból:
•  nyomtatványok, irodaszerek

•  fénymásolópapír
•  iskolaszerek

•  csomagolópapírok
•  dossziék, mappák

Kiváló minőségű irodaszerek rendkívül 
széles választékkal, kedvező árakkal!

Várjuk vásárlóinkat! 
Nálunk mindent megtalál egy helyen!

nyitva: h.–p.: 8–12, 13–17 • szo.: 8–12

Keressen minket  
az Egészség Kuckóban!

forduljon hozzánk bizalommal!

nyílászáró  
és árnyékolástechnika
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel: Tisza élôvilágáról emlékeztünk
Február elseje a Tisza Élôvilá-
gának Emléknapja. Arra emlé-
kezünk, hogy 2000-ben ezen a 
napon észlelték a Tisza és a Sza-
mos folyók magyarországi szaka-
szán egy romániai aranybánya 
nehézfém-szennyezését. A Zöld 
Munkaközösség szervezésében 
felidéztük ezt az eseményt: mécse-
seket gyújtottunk az élô Tiszáért 
és Petôfi Sándor: A Tisza címû 
versével tettük színesebbé az 
emlékezést. Téli túránkon a Tisza 
koszorúzásával hívtuk fel a gye-
rekek figyelmét, hogy ezzel a ter-
mészeti kinccsel együtt akarunk 

élni, nemcsak emlékezni szeret-
nénk rá.

2000. január 31-én a Szamos 
felsô folyásának vízgyûjtô terüle-
tén mûködô román-ausztrál tulaj-
donú Aurul nevû bányavállalat 
cianiddal és nehézfémekkel szeny-
nyezte a Szamos és a Tisza folyó-
kat Romániában. A szennyezô-
dés február 1–12. között vonult 
le a Tiszán ökológiai katasztrófát 
okozva a folyó élôvilágában. 

Nyolc év távlatában kijelenthet-
jük, a Tisza, valamint élôvilága 
túlélte a súlyos szennyezést. A ter-
mészet erôsebbnek bizonyult, s a 

Tisza majdnem újra olyan, mint a 
szennyezés elôtt volt. Senki nem 
fogja elfelejteni a történteket, a 

hatás még érzôdni fog hosszú 
idôn keresztül, de a folyó – bár 
gondok még vannak – élni akart, 
újra virágozni!

A magyar országgyûlés a 
szennyezésre emlékezve 2000. 
június 16-án elfogadott határo-
zatának 10. pontjában február 
1-jét a TISZA ÉLÔVILÁGÁNAK 
EMLÉKNAPJÁ-vá nyilvánította. 

A megemlékezésrôl beszámolt: 

Szekeres Laura 5. osztályos, 
Szekeres Dzsenifer 8. osztályos tanuló

Somosiné Szél Szilvia  
Zöld Munkacsoport tagja

Alapítványi bál az új iskolánkban
15. alapítványi bálunkat az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában 
rendeztük meg. A február 18-i bálra lelkesen készülôdtek az algyôi 
iskolások, a kicsik és a nagyok is. 

Az estét – hagyományainkhoz 
híven – a polgármester, Herczeg 
József nyitotta meg beszédével. 
Ôt követte a 8. osztályosok nyitó-

tánca, akik a régi idôk báli hangu-
latát varázsolták elénk: a lányok 
a hófehér ruháikkal, ernyôikkel, 
legyezôikkel és a fiúk a frakkjuk-
kal, cilindereikkel és sétapálcáik-
kal. Bécsi keringôjüket Whitney 
Houston: I have nothing címû 
zenéjére mutatták be a végzôsök, 
felkészítô tanáruk Újváriné Lôrincz 
Tünde; ruhájukat térítésmentesen 
a szentesi Szilver Tánccsoport 
Egyesület biztosította; segítô 
szülôk: Mandászné Enzsel Ivett, 
Terhes Mihályné, Szaniszló Varga 
Attiláné, Dénesné Pinczés Ágnes 
és Erdélyi András. A végzôsöket 
a Gyöngyvirág Néptánccsoport 
elôadása követte: elsôként a kiseb-
bek, majd a nagyobbak mûsorát 
csodálhattuk meg, akiket Hegedûs 
Edit és Tóth Gábor készített fel, 
segítôjük Pallagi Anna és Leléné 
Gonda Irén volt. A néptánccso-
portot furulyán kísérte Pataki 
Andrea és tanítványai közül Ker-
tész Laura és Süli Virág 2.b osz-

tályos tanuló, továbbá: az Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar, 
Pallagi Anna és Pataki Andrea 
közremûködésével. Ezt követôen 
Koromné Sinkó Erika zumba-cso-
portjának bemutatóját láthattuk, 
ahol a szülôk mellett – Horváthné 
Nemes Nikoletta, Gáborné Hevesi 
Márta, Nemes Andrea és Zsingelléri 
Éva – iskolánk diákjai: Horváth 
Viktória 2.a, Horváth Laura, Kiss 
Zsanett és Gábor Zsófia 5. osztá-
lyos tanulók mutatták be a latinos 
mozdulatokat. A Macskák musical 
Elvisz Trén címû dalára mutatták 
be koreográfiájukat a 2.b osztá-
lyos „kismacskák”, felkészítôjük 
Benczédi Gyöngyi és Dobó Gyöngyi, 
segítô szülôk: Bodóné Simon Szil-
via, Gáli Tiborné, Greksáné Kurucz 
Irma, Túri-Kuczora Renáta, Néme-
thné Bognár Veronika, Djerman Ste-
fánia. Ôket követte a 4.a és 4.b osz-
tályosok tánca Miriam Makeba: 
Pata pata címû zenéjére, amit 
Süli Zakar Éva, Szebeni Lászlóné és 
Tóthné Molnár Ágota tanított be, 
köszönet a ruháért Bura Györgyné-
nek. Végül az 5-8. évfolyam ördögi 
pomádéja következett: a Pomádé 
Greased Lighting címû zenéjére 
táncoltak 2 másodikos diákkal, a 
kavalkádot összeállította Kakuszi 
Ildikó és Koczka Ágnes. 

Köszönöm az este folyamán 
szereplô diákoknak, szülôknek 
és felkészítô pedagógusaiknak a 

nagyon színvonalas elôadásokat, 
Süli Zakar Évának a konferálást 
és Golhovics Györgynek a technikai 
segítséget. 

A szenzációs mûsort követôen az 
ízletes vacsorát az Algyôi Halász-
csárda szolgáltatta, a vendégek szó-
rakoztatásáról pedig Sándor Csaba 
gondoskodott egészen hajnalig. 
A Szülôi Munkaközösség nevében 
szeretnénk köszönetet mondani az 
Algyôi Halászcsárdának, a GYE-
VIÉP Kkft.-nek és az AHYPER-
LINK „http://www.algyoktv.
hu/”KTVHYPERLINK „http://
www.algyoktv.hu/” Algyôi Kábel-
televízió Üzemeltetô HYPERLINK 
„http://www.algyoktv.hu/”Kft.-nek 
támogatásukért.

Köszönet a következô magán-
személyeknek, intézményeknek, 
cégeknek, vállalkozóknak, mert 
tombolatárgyaikkal hozzájárultak 
a bál sikeréhez: a fôdíj felajánlá-
sáért köszönet Izbékiné Csauz Gab-
riellának és családjának; további 
felajánlásokért köszönet: Herczeg 
József és családja, dr. Piri József és 
családja, dr. Gonda János és csa-
ládja, Iván Zsuzsanna, Almásiné 
Császár Piroska, Bakos Dezsôné, 
Tösmagi László, Kertész Ibolya és 
családja, Boldizsár Attiláné, Laka-
tos Albertné dr. Tóth Mária, Nagy 
Csilla és családja, Qell Péter és csa-
ládja, Bukor Tibor és családja, Süli 
Zsuzsanna,Vanyó Ferencné, Gyôrfi 
László és családja, Csányi Anikó 
és családja, Koczka Ágnes, Magosi 
Krisztina, Zsura Zoltán, Gábor Iván 
és családja, Oláh Endre és csa-

ládja, Papné Kertész Mónika, Süli 
Erzsébet és Daróczi Tamás, Barta 
László és családja, Tihanyi Katalin, 
Molnár-Szabó Beáta, Szivárvány 
Óvoda, Algyôi Nôegylet, Szôke 
Tisza Nyugdíjasklub, ANZO Kft., 
Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Közhasznú Egyesület, GYEVI-
TUR Kft. – Borbála Fürdô, Czine 
és Terhes Pálinkafôzô Kft., Lipót 
Pékség, R&I Duo, 1.a osztály, 1.b 
osztály, 2.a osztály, 2.b osztály, 3.a 
osztály, 3.b osztály, 4.a osztály, 4.b 
osztály, 5. osztály, 6.a osztály, 6.b 
osztály, 7.a osztály, 7.b osztály, 8. 
osztály.

Az alapítványi befolyt felajánlá-
sokból az iskola kültéri tantermé-
nek megvalósulását támogatjuk. 
Ezúton szeretném megköszönni 
minden kedves szülônek áldozatos 
és fáradhatatlan munkáját, segít-
ségét és közremûködését, akik a 
fellépô ruhák készítésében, a süte-
mények sütésében, a szállításban, 
a plakátragasztásban, a szervezés-
ben stb. segítségemre voltak a bál 
elôkészületeiben illetve a bál leve-
zetésében. Külön köszönet az aktív 
részvételért a bál szervezésében, 
lebonyolításában: Horváthné Nemes 
Nikoletta, Oláhné Bakos Boglárka, 
Papné Kertész Mónika, Pataki And-
rea, Vidács Tiborné, Koczka Ágnes, 
Erdélyiné Szûcs Judit, Molnár-Szabó 
Beáta, Molnár László , Benke Márta, 
Mandászné Enzsel Ivett, Bezdán 
Mihály, Oláh Endre, Pap Tibor, Tös-
magi Zsolt, Ludányi Zoltán.

Csányi Anikó,  
a Szülôi Munkaközösség elnöke
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Használt számítógépekre pályázhatnak
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány 
tehetségtámogató programja 
révén 2012-ben is rászoruló csa-
ládban élô, 10-14 év közötti gye-
rekek kapnak komplett (használt, 
de még használható) számítógé-
pet.

A támogatói programra jelent-
kezhet minden olyan 10-14 év 
közötti gyermek, akinek 2 vagy 
több kiskorú testvére van, tanul-
mányi átlaga a 4,5-et eléri, ottho-
nában nincs számítógép, és az egy 
fôre jutó jövedelmük a létmini-
mum (71736 Ft) alatt van.

A félévi vagy az év végi bizonyít-
vány beküldésével lehet pályázni

A 2012-es Számítógép Álom 
programban idén is a félévi vagy 
az év végi bizonyítvánnyal lehet 
pályázni. 

A támogatói programra a 
jelentkezési határidô: 2012. július 
11.

A pályázatot a következô címre 
kell elküldeni: „Számítógép Álom 
2012”, MÁTRIX Közhasznú Ala-
pítvány, 6701 Szeged, PF: 929.

A programot adományaikkal 
segíteni szándékozó cégek és 
magánszemélyek jelentkezését 
a MÁTRIX Közhasznú Alapít-
vány örömmel fogadja a mat-
rix@zug.hu e-mail címen. Kérik 
az adományozókat, hogy csak 
mûködôképes állapotú dolgokat 
(számítógépet, monitort, lapto-
pot, kiegészítôket) adományoz-
zanak. „Együtt csodákra vagyunk 
képesek, segítôink támogatását 
hálásan köszönjük!”

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány

Pályázati felhívás
Algyô nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályáza-
tot hirdet az Algyô, Búvár u. 9. emelet 2. szám alatt megüresedett 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal, lakás-

bérleti joggal nem rendelkezô 
házaspárok, élettársi kapcsolat-
ban élô és egyedülálló személyek 
keresô tevékenységet folytatnak, 
vagy más állandó jövedelemmel 
rendelkeznek és az együtt élôk 
havi nettó jövedelme legalább 100 
000 Ft/hó a pályázatot benyújtó 
személy magyar állampolgár 
legalább egy éve állandóan beje-
lentett lakóhellyel rendelkeznek 
Algyôn 4 havi bérleti díjnak megfe-
lelô összegû óvadékot fizetnek meg.

2. Az elbírálás során elônyt 
élveznek azok a pályázók, akik: 
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 
idô alatt megszerzik a saját tulaj-
donú lakásukat, vagy lakásproblé-
májukat más módon megoldják.

lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek egy vagy 
több gyermeket nevelnek elsô 
lakásszerzôk 

3. Kizáró okok: A pályázó(nak): a 
szerzôdés megkötésének idôpontjá-
ban kiskorú lakást, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget önkénye-
sen foglalt el, s annak elhagyásától, 
illetve kiürítésétôl számítva 10 év 
még nem telt el, korábbi lakás-
bérleti jogviszonya 5 éven belül 

lakbérhátralék, rendeltetésellenes 
használat, vagy más neki felróható 
magatartás miatt szûnt meg, lakás-
bérleti jogáról térítés ellenében 
lemondott, és a lemondás elfoga-
dása óta 5 év még nem telt el lakás-
tulajdonát 3 éven belül elidegení-
tette 60 napon túli köztartozása áll 
fenn Valótlan adatok közlése esetén 
a pályázat érvénytelen.

4. A lakások adatai: Algyô, 
Búvár u. 9. em. 2. sz. 57 m2 alap-
terület, 2 szoba komfortfokozata: 
összkomfort bérbeadás jogcíme: 
költségalapú lakbér 25 811 Ft/hó, 
további években a képviselô-testü-
let által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyô Nagykö-
zség Polgármesteréhez (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40) kell benyújtani 
2012. március 13-án 12 óráig a Pol-
gármesteri Hivatalban beszerezhetô 
pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2012. márciusi Képviselô-
testületi ülés. Az eredményrôl az 
érintettek írásban értesülnek. Az 
értesítés kézhezvételétôl számított 
5 napon belül köthetô meg a lakás-
bérleti szerzôdés, amennyiben erre 
pályázó hibájából nem kerül sor, a 
bérlôkijelölés hatályát veszti.

Herczeg József polgármester

KSH tájékoztatás lakossági adatgyûjtésrôl
A Központi Statisztikai Hivatal 
Szegedi Igazgatósága tájékoztatja 
a lakosságot, hogy Algyô telepü-
lésen a KSH elnöke által 2012. 
évre engedélyezett önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket végez. 

A felvételek Országos Statiszti-
kai Adatgyûjtési Program szerinti 
nyilvántartási száma és neve: 

1539 – Munkerô-felmérés és 
kiegészítô felvételei (havonta)

1942 – A lakosság utazási szo-
kásai (negyedévente)

Az összeírási munkát megbízási 
szerzôdéssel rendelkezô, igazol-
vánnyal ellátott kérdezôbiztosok 
végzik. A mintavétel reprezen-
tatív, vagyis a címek kijelölését 

véletlenszerû kiválasztással hajt-
ják végre. 

Az adatfelvételek kizárólag 
statisztikai célból történnek. Az 
egyedi adatokat bizalmasan keze-
lik, azok mások számára nem hoz-
záférhetôek. 

A felvételek során a statisztiká-
ról szóló 1993. évi XLVI. törvény-
nek, illetve a személyes adatok 
védelmérôl és a közérdekû adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvénynek megfelelôen 
járnak el. 

A 62/623-800-as telefonszámon 
a Szegedi Igazgatóság munkatár-
sai készséggel adnak tájékoztatást 
a lakosság részére. 

KSH Szegedi Igazgatósága,  
Végh Zoltán igazgató

Falugazdász: Szegeden 
A falugazdász ügyfélfogadás 
Algyôn átmenetileg szünetel. A 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Földmûvelésügyi Igazgatóságának 
épületében, Szegeden a Deák Ferenc 
u. 17. alatt várják az algyôi gazdákat 
folyamatban lévô ügyeik intézésére. 
Telefonszám: 62/553-460

Ügyfélfogadási idô:
Hétfô 8:00–16:00 óra között.
Kedd 8:00–16:00 óra között.
Szerda 8:00–16:00 óra között.
Csütörtök: szünnap
Péntek: 8:00–12:00
Az érintettek megértését és 

türelmét ezúton is köszönik. 

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
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Március 12-tôl 14-ig: 12:30–16:30 óra között.
Március 19-tôl 23-ig: 08:00–12:30 óra között.
Március 26-tól 30-ig: 12:30–16:30 óra között.
Április 02-tôl 06-ig: 08:00–12:30 óra között.
Április 10-tôl 13-ig: 12:30–16:30 óra között.

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

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

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

Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

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

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

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

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 

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Rendel: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
· fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô eltávo-
lítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel • lézeres 

nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Március 12–14.: 7.30-tól 12.00 óráig.

Március 19–23.: 12.30-tól 16.30 óráig. 
Március 26–30.: 7.30-tól 12.00 óráig.
Április 02–06.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Április 10–13.: 7.30-tól 12.00 óráig.

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

Vállalok BÚTOR- és 

ÉPÜLET ASZTALOS 

munkákat, valamint 

mindennemû  

FAIPARI  

GÉPMUNKÁT.

Telefonszámok:  

06-30/372-41-42, 

62/ 267-736

Szobafestést, mázolás, 

tapétázást,  

lépcsôház festést,  

mindenféle festômunkát 

garanciával vállalok.

Hívjon, megegyezünk!

Telefonszámok: 

267-517, 

06-70/235-05-66

Dr. Major józsef

JOGOSULT  
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

Ezúton értesítjük kedves vásárlóin-
kat, hogy a Hóvirág Virágüzlet 

– Téglás u. 67. – nyitva tartása 
március 20-tól megváltozik.

Az új nyitva tartási rend:
Hétfô: szünnap.

Kedd, Szerda: 8-tól 16 óráig.
Csütörtök: 11-tôl 16 óráig.

Péntek: 8-tól 16 óráig.
Szombat, vasárnap: 8-tól 12 óráig.

Rendelés felvétele:  
a 06-20/ 501-41-00  

telefonszámon.
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Kabaré a Faluházban:  
A tévedések összjátéka 

Március 23-án, pénteken 18 órá-
tól a Faluházban felhôtlen szóra-
kozást ígér A tévedések összjátéka 
címû produkció.

Az élet néha humoros helyze-
teket produkál. Mi történik, ha 
egy pesti fogorvos félrelép, és az 
áldozatul esett hölgy megjelenik 
az orvos lakásán? Vagy a rég holt-
nak hitt férj hazatér és feleségét 
egy másik férfi karjaiban találja? 
Hogyan lesz egy egyszerû, sze-
gény irodistából, tévedésbôl cég-
vezetô? Mi történik, ha egy hamis 
tanú, véletlenül, másik tárgyalásra 
megy be? Megannyi helyzetkomi-
kum, vidámság, amin jól szóra-
kozhat mindenki aki ha megnézi 
„A tévedések összjátéka” címû, 
Rejtô Jenô kabaréiból összeválo-
gatott estet. A kikapcsolódás, jó 

hangulat garantált! Rejtô Jenô 
garancia a humoros, ugyanakkor 
pengeéles helyzetek szórakoz-
tató bemutatására. A komédia 
egyszerre szórakoztat, és tanít. 
A nézô beül a nézôtérre, a napi 
gondokkal a fejében, még él a 
rutin, a rohanás. Elsötétül a nézô-
tér, és pár másodperc múlva már 
az idegességet felváltja a feszülten 
figyelés, a gondtalan kacaj, a jó 
hangulat, a vidámság.

A SZESZ és az Impro stúdió 
elôadásán minden korosztály 
kellemesen, örömtôl mámorosan 
szórakozik, elfeledve a hétközna-
pok szürkeségét, színes álomban 
lubickolva ellazul. Igazi szellemi 
wellness, egyfajta belsô masszázs, 
mely megdolgoztatja a rekesziz-
mokat.

Farsangi pillanatok a Faluházból
Az egész februári hónap a farsang, 
a télbúcsúztatás jegyében telt. A 
sort a nyugdíjas klub népes tábora 
kezdte, a hónap elsô csütörtöki 

napján, már kora délután finom, 
édes illat szállt a Faluház összes 
termében. A szorgos, ügyes, jól 
összeszokott „sütôcsapat” keze 
nyomán több száz, szép pirosra 
sült fánkocska került a megterített 
asztalokra. Természetesen a sok 
finomság mellôl a jó hangulat, a 
vidám nótaszó sem hiányzott.

Február 17-én, péntek este 
került sor a hagyományos Farsangi 
vetélkedôre, ahol a civilszervezetek, 
baráti közösségek mérkôztek meg 
egymással. A benevezett hat csapat 
között voltak rutinos versenyzôk, de 
a másik fele elôször próbálkozott 
ebben a hagyományos játékban. 
A hószobrok elkészítése, a színes 

léggömbök fújása és borotválása, a 
logikai rejtvények, totók megfejtése 
után két kategóriába tömörültek 
a csapatok, egyik fele a dobogós 
helyezést érte el, a másik három csa-
pat pedig egységesen a IV. helyen 
végzett. A „vándordíjat” megtartot-
ták a Szittya-fattyak, II. lett a „Bóbi-

tások” csapata, III. helyre a Faluház 
Baráti Köre tornázta fel magát. Az 
eredményhirdetést a jutalom tor-
ták elfogyasztása, majd egy lazulós 
Karaoke party követte.

Február 24-én délután a kicsi-
ket vártuk farsangi álarcok, csörgô 
dobok készítésére, de természete-
sen a frissen sült farsangi fánk, a 
lufihajtogatás és az arcfestés sem 
maradt el. Az álarcok és játékok 
az algyôi kézmûvesek (Boldizsár 
Marika, Süli-Zakar Zita, Szabó 
Bea, Szalmáné Évi) segédletével, 
a tetemes mennyiségû, ínycsik-
landozó fánkok a nyugdíjas klub 

asszonyai jóvoltából készültek. 
Mindannyiuknak köszönjük a 
közremûködést!

Az utolsó farsangolók az Ôsgye-
viek voltak, akik elsô alkalommal 
mintegy százan jöttek el szombat 
délután, hogy együtt töltsenek el 
egy kellemes estét, jó társaságban, 

beszélgetésekkel, finom ételekkel 
és italokkal, zenével és tánccal.

Hát ilyen mulatságok voltak 
ezen a hosszú, hideg télen! Most 
már nagyon várjuk a tavaszt és a 
hasonló vidám ünnepeket, össze-
jöveteleket.

Leléné Erika

Bemutatja:
az imPRo  
    stÚDiÓ

Március 23.,  
péntek 18 óra
ALGYÔI FALUHÁZ A beLépés InGYenes!

RejtÔ jenÔ nyomán:  

A tévedések összjátéka 
komédia egy részletben
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Beiratkozás az Algyôi Fehér Ignác  
Általános Iskolába 

A tanköteles tanulók elsô évfolya-
mára a beíratás idôpontjait 2012. 
április 11. (szerda, 8.00-tól17.00 
óráig), és 2012. április 12. (csü-
törtök, 8.00-tól 17.00 óráig) 
napra határozom meg – a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (továbbiakban: Kt.) 66. § 
-a (9) bekezdésére, valamint az 
Algyô Nagyközség Önkormányzat 
és szervei szervezeti és mûködési 
szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 
27.) Kt. rendelet 1. sz. melléklete 
14. pontja alapján a képviselôtes-
tülettôl átruházott hatáskörben. 

A beíratás helye: Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola (6750 
Algyô, Sport utca 5.). Az általá-

nos iskola elsô évfolyamára tör-
ténô beíratáskor be kell mutatni 
a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolást, valamint a tanuló 
társadalombiztosítási azonosító 
jelét (TAJ szám). Nem magyar 
állampolgár esetén a Magyaror-
szágon való tartózkodás jogcíme 
és a tartózkodásra jogosító okirat 
bemutatása is szükséges. Kérjük 
továbbá igazolni, hogy a beíratás-
nál eljáró személy a gyermek tör-
vényes képviselôje, vagy a törvé-
nyes képviselô meghatalmazottja! 

Herczeg József  
polgármester

vásárnaptár
Március 13. (kedd) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár;
Március 19. (hétfô) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
Március 28. (szerda) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
Március 29. (csütörtök) 9–12 óra Cipô vásár.
Április 2. (hétfô) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár

*
VÁSÁROK MÁS HELYSZÍNEKEN:

MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig a Faluház 
elôtti  parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
Március 22. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha, cipô vásár.

rendezvénynaptár
Március 9. (péntek) 16 óra – molnár gábor: Guatavitától Na-
rihualáig címû vetített képes elôadása a klubteremben
Március 9. (péntek) 17 óra – molnár gábor: Guatavitától Na-
rihualáig címû fotókiállításának megnyitója.
Március 9. (péntek) 18 óra – Mozgo(lódó) Képkör. A magyar szakrális nô – 
joó Katalin elôadása az emeleti klubteremben.
Március 10. (szombat) 9–12 óra – A Szivárvány óvoda Alapítványi mûsora a 
Faluház színháztermében.
Március 12. (hétfô) 17:30 óra – Gyógynövényismeret tanfolyam – Vezeti: Berek ágota. 
Március 13. (kedd) 12 óra – Filharmónia hangverseny az általános iskolások részére.
Március 14. (szerda) 10 óra – A Budai Bábszínház elôadása óvodások és kis-
iskolások részére a Faluház színháztermében.
Március 14. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi cso-
portjának találkozója a Faluház elôcsarnokában.
Március 15. (csütörtök) 10 óra – Nemzeti ünnep- Megemlékezés az Ország-
zászlónál.
Március 17. (szombat) 15 óra – Népzenei találkozó az Algyôi Citerazenekar 
szervezésében.
Március 23. (péntek) 18 óra – Színházi elôadás: Tévedések összjátéka. Kabaré 
az Impro Stúdió elôadásában.
Március 28. (szerda) 17:30 óra – Életreform klub Téma: A túlsúly és a fogyó-
kúra problémái a háziorvos szemszögébôl. Elôadó: Dr. Bakó ildikó algyôi orvos.
Március 31. (szombat) 11 óra – Nyugdíjas kistérségi találkozó.
Április 4. (szerda) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában – Bereczné 
Lázár Nóra tojásfestô népi iparmûvész tárlata.
Április 5. (csütörtök) 17 óra – Húsvéti játszóház a Tájházban.
Április 6. (péntek) 19 óra – Karaoke est. 
Április 11. (szerda) 15 óra –  A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi cso-
portjának találkozója a Faluház elôcsarnokában.

Ezerjófû egyesület programjai
Március 13. 16.00 óra Vértisztító 
teakeverék készítése a Tájházban.
Március 27. 16.00 óra Tavaszi 
munkák a gyógynövénykertben.
Április 10. 16.00 óra Új növények 
telepítése, kertbôvítés.

*

Az Ezerjófû Egészségvédô Köz-
hasznú Egyesület április 16-án 
Gyógynövény tanfolyamot indít 
Algyôn. Idôtartama: 8x2 óra. 
Jelentkezni lehet Berek Ágotánál a  
+36 30/605-3978-as telefonszá-
mon, vagy a berekagota@gmail.
com email címen.

Táncverseny Algyôn
Április 7-én (szombaton) 9 órá-
tól 21 óráig megrendezik a VI. 
Forma Kupa Tánciskolás és Klub-
közi Táncverseny az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola tornacsar-

nokában. A belépô felnôtteknek 
2000 Ft, gyermekeknek (14 éves 
korig) 1500 Ft. Minden érdek-
lôdôt szeretettel várnak a Forma 
TSE versenyzôi.

Ismét miénk lesz az algyôi fôtér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztus elején ismét megren-
dezi az immár hagyományossá 
vált „Miénk a tér” elnevezésû III. 
térfoglaló kavalkádját.

Várja mindazoknak a civil szer-
vezeteknek, magánszemélyeknek, 
csoportoknak, fiataloknak és idô-
seknek a jelentkezését, akik dallal, 
tánccal, zenével, verssel, vagy más 
produkcióval szeretnék megmu-
tatni magukat. A téren lehetôsé-
get nyújtunk kézmûves termékek 

kiállítására, bemutatkozásra, 
illetve vásárra is.

Szeretnénk hagyományt teremteni 
azzal is, hogy a közönség által leg-
jobbnak ítélt produkciót egy, az Alko-
tók Köre készített alkotással díjazzuk.

Részvételi szándékát július 
10-ig az alábbi elérhetôségeken 
jelezheti: Ménesi Lajosné – tele-
fonszám: 06-30/254-4632; e-mail: 
mjuszti@gmail.com illetve: Algyôi 
Könyvtár – telefonszám: 62/517-
170; e-mail: bibl@algyo.hu

1–2 hektár  

földet bérelnék 

hosszabb távra  

Algyô területén.

Telefonszám:  

06-20/582-52-79

„REKVIEM”  
TEMETKEZÉSI  

AZ ALGYõI TEMETõBEN. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyõi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645


