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Visszatértek a vándormadarak

A jó idô hírnökei, a gólyák meg-
érkeztek. 

Elfoglalták fészküket a gólyák 
– többek között –: az algyôi könyv-
tár tetején és a Vásárhelyi utcai 
oszlopon levô fészkeiket is csino-
sítják, igazgatják. Folyamatosan 
járnak táplálék után is. 

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata vigyáz a település ter mészeti 
értékeire, a környezet megôrzé-
sére. Éppen ezért a könyvtár tetô-
felújításakor a lebontott kéményt 
úgy építették újra, hogy a csalo-
gató biztonságos mûfészekbe visz-
szaköltözhetett az algyôi gólyapár. 

A fehérgólyák vándormadár-
ként légvonalban több mint 8 és 
fél ezer kilométert tesznek meg 
Dél-Afrikától, hogy visszatérje-
nek régi, közös fészkükhöz, így a 
hímek és tojók újra egy párt alkot-
hatnak, a gólyapárok ugyanis nem 
együtt telelnek. A hím 2–3 nappal 
korábban érkezik. Az egy méte-
res fehér gólya több mint másfél 
méteres szárnyfesztávolsággal 
büszkélkedik, súlya kettô-négy 
kilogramm közötti lehet. A közel 
egy méteres átmérôjû fészket 
ágakból építik és szénával, szal-
mával, tollakkal bélelik. A párok 
egy költési idôszakra állnak össze. 
A fészekalj 4–6 tojásból áll és a 

szülôk május elejétôl felváltva kot-
lanak. A 29–30. napon kelnek ki a 
fiókák, amelyekre a szülôk eleinte 
felváltva ügyelnek, miközben a 
másik élelmet, vizet hord. A fiatal 
gólyák a kilencedik hét környékén 
hagyják el a fészket. A hazánkban 
élô fehér gólyák védett madarak, 
vigyázzunk mi is rájuk!

Ludányi Attila 
környezetmérnök

*

A tavaszhírnök fecskék is meg-
érkeztek Algyôre. Ám kevesebb 
fecskemadár cikázik itt, mint a 
korábbi években megszoktuk. 
A szakemberek javasolják, hogy 
a fecskék számára nélkülözhetet-
len sarat – amely a fészeképítés-
hez kell – érdemes pótolni egy 
nagyobb tálcán vagy alátéten. 
A vidéki állattatás visszaszorulásá-
val, az itatók megszûnésével falun 
és tanyán is egyre nehezebb hely-
zetben találják magukat a fecs-
kék. De megoldást jelenthetnek 
a mesterséges fecskefészkek. Ezek 
kihelyezésével tehermentesíthet-
jük a madarakat a fészeképítés és 
-tatarozás kényszere alól.

A madárbarát kertrôl további 
rész letek: www.mme.hu/napi-
madarvedelem/madarbarat-kert-prog-
ram.html

Ifjúsági klubot adtak át Algyôn!
Ifjúsági klubot avattak Algyôn: az 
üzemeltetést végzô egyesület – a 
Fiatalok egy Élhetôbb Környeze-
tért Egyesület (F.É.K.) – tagjain 
kívül jelen volt Herczeg József pol-
gármester, az algyôi képviselô-tes-
tület tagjai, valamint a helyi civil 
szféra képviselôi.

Herczeg József polgármester 
megnyitó beszédében méltatta a 
fiatalokat bátor kezdeményezé-
sükért és kitartó munkájukért; és 
a jövôt tekintve is támogatásáról 
biztosította a klub üzemeltetôit. A 
helyi fiatalokat tömörítô egyesület 
elnöke, Pongrácz Tamás elmondta, 
hogy másfél éves munka eredmé-
nyeként jutottak el a korábban is 
hasonló célokat szolgáló intéz-

mény felújításához és megújulá-
sához. 

A klubot a „nagyközönség” más-
nap este egy nyitó bulival vehette 
birtokba. A közösségi tér azonban 
nemcsak szórakozóhelyként fog 
üzemelni, hanem a fiatalokkal 
kapcsolatos helyi civil szervezô-
dések bölcsôjévé kíván válni.

Az üzemeltetést végzô egyesület 
kiemelt célja az önkéntesség, vala-
mint a környezettudatos életvitel 
népszerûsítése a fiatalok körében. 
Ezen célokat együttmûködéssel és 
pályázati lehetôségek kiaknázásá-
val kívánják elérni.

Fiatalok egy Élhetôbb Környezetért 
Egyesület

IX. Algyôi Repüléstörténeti Emléknap, 
Hôsök Napja és Családi Gyermeknap

Hely: Szabadidôközpont – Algyô, 
Téglás utca 151.

Idôpont: május 27., vasárnap
Tervezett program:
9:00–10:00 Térzene.
9:00–15:00 Szabadtéri könyvtár.
9:00–13:00 Arcfestés, kézmûves 

játszóház, lovas kocsizás, falmá-
szás és ugrálóvár.

9:00–15:00 Lego játszóház.
10:00 Koszorúzás és megemléke-

zés a repülés algyôi áldozatai-
nak emléktáblájánál.

11:00 A Kócbabák Bábszínház Bt. 
gyermekelôadása: Nyakigláb, 
Csupaháj, Málészáj

12:00 A JAFFA Trió gyerek mûsora.
13:00–18:00 II. Algyôi Nemzet-

közi Vitézi Találkozó.
Résztvevôk: 

Illoncsuk Szabadcsapat (Kun-
szentmiklós),

Hollószárny Lovagrend (Szeged),
Tiszafia (Törökszentmiklós),
Ezüst sólyom (Nagyvárad),
Négy Griff (Szeged),
Dux Ruizorum (Szeged),
Elsô Királyi Hagyományôrzô Egye-

sület (Szeged)
13:00–15:00 Elôadások, íjászbe-

mutató.
15:00–16:00 Harcászati bemutatók.
16:00–17:00 A Szegedi Fegyház és 

Börtön 3-as objektuma kutyás 
csoportjának bemutatója.

17:00 Bemutató csata a hagyo-
mányôrzô csapatok részvételével.

17:30 A vitézi találkozó program-
jainak zárása.

18:00 A Balkán Fanatik koncertje.
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Fásították a Tiszavirág utcát is
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata a tavaly megkezdett belte-
rületi fásítási program részeként 
elvégezte a Tiszavirág utca páros 
oldalának fásítását. Az utcában a 
meglevô fák helyett 60 darab fej-
lett, konténeres hársfát ültettek. 

Fásítottak a volt sárga iskola 
épülete elôtt is. 

A fákat a Gyeviép Nkft. ültette 
el. A projekt teljes költsége 1 mil-
lió 980 ezer forint.

Ludányi Attila
 környezetmérnök

36 millió forintból bôvülhet 
az algyôi Bóbita Bölcsôde

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata sikeres pályázatot nyújtott 
be a Bóbita Bölcsôde bôvítésére. 
A 35.900.282 forintos beruházás-
sal az épület földszintjén kiala-
kítanak egy új csoportszobát, 
akadálymentesített mosdót; a 
tetô térben – annak további beépí-
tésével – teakonyha, mosókonyha, 
tároló helyiségek és irattár kap 
helyet, valamint az épület bôvíté-
sével kerti játékraktár, hulladék-
tároló, kerékpár- és babakocsi 
tároló és a gyermekek részére egy 
nyári pancsoló-permetezô kialakí-
tása is része a projektnek. A beru-
házás megvalósítását a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség az Új Szé-
chenyi Terv „Dél-alföldi Operatív 
Program Szociális alapszolgáltatá-

sok és gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fejlesztése” 
címû konstrukciójából 34.105.267 
forint vissza nem térítendô támo-
gatással segíti. 

Az építkezés várhatóan ez év 
nyarán megkezdôdik és decem-
berig be is fejezôdik. 

A projekt megvalósításával a 
település kisgyermekes családjait 
érintô probléma oldódik meg, 
mivel a jelenleg 26 fôs bölcsôde 
férôhelyszáma 36 fôre emel-
kedik. Így lehetôvé válik, hogy 
megszûnjön a várólista és a böl-
csôdébe felvételt nyerjen minden 
kisgyermek.

Szûcsné Csépe Mária 
pályázatíró referens

Anyakönyvi hírek
Születés:

JÓZSA MÁTÉ DÁNIEL született 2012. 03. 
10-én - édesanya: dr. Ábrahám Klaudia, 
édesapa: Józsa László.

Jó egészséget!

Polgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750 Algyô, Kastélykert 
utca 40., telefonszám: 62/517-517) 
minden héten szerdán 14–17 óra 
között fogadóórán várja a polgá-

rokat. Legközelebbi idôpontok: 
május 16., május 23. A soros, 
nyílt képviselô-testületi ülés legkö-
zelebbi várható idôpontja: május 
30. (szerda) 9 óra. További infdor-
máció: ph@algyo.hu, www.algyo.hu

Leállósáv létesült az iskola mellett
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata a Tiszavirág utcán az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola mel-
lett az úttest mellé szilárd burko-
latú leálló sávot létesített. Ezzel 
a balesetveszély csökkent, több 
gépjármû számára adott a leállás, 
a parkolás a forgalom akadályo-

zása nélkül, valamint az iskolába 
gépkocsival érkezôk nem a sárba 
lépnek ki a gépjármûbôl. 

A kivitelezést algyôi vállalkozó, 
a Tösi-Ép Kft. végezte. A projekt 
teljes költsége 1 millió 367 ezer 
forint volt.

Ludányi Attila környezetmérnök

Ebrendészeti feladatok 
ellátása Algyôn

Lakossági bejelentés és kérés 
alapján tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Algyô Nagy-
község belterületén 2011. szept-
ember 1-je óta az ebrendészeti 
feladatokat a Gyeviép Nkft. látja 
el. A kóbor ebekkel kapcsolatos 
bejelentéseket a 06-62/765-900-as 
telefonszámon tehetik meg.

Gyeviép Nkft.

Bérletárusítási idôpontok
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a bérleteket leg-
közelebb június 1-jén (péntek), 
4-én (hétfô), 5-én (kedd) árusít-

ják a Szolgáltatóházban (Algyô, 
Kastélykert utca 49., telefonszám: 
62/765-900) 9–17 óra között. 

BÁLA SZIGET
Algyô, Vásárhelyi utca 26. 

Nyitva: h.–p.: 8:30–11:30, 13:00–17:00-ig • szo.: 8.30–11.30

Kínálatunkból: 
•  Gyermek és Felnôtt használt ruhák
•  Babakocsik, Járókák, Kompok stb...
•  Pelenkák és baba termékek • Akcios bizsuk • Ajándéktár-

gyak
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Harminc témáról tárgyalt az algyôi önkormányzati képviselô-testület
Az algyôi önkormányzati képvi-
selô-testület legutóbbi, április 
25-i ülésén közel harminc témá-
ról tárgyalt. 

Jöjjenek a turisták!
A képviselôk elfogadták Algyô 
turizmusfejlesztési koncepció-
ját. Ez meghatározza a település 
rövid-, közép- és hosszú távú céljait 
a turizmus területén. A szakmai 
anyag a nemzetközi trendekhez 
igazodva, a keresleti-kínálati viszo-
nyokat is figyelembe véve biztosítja 
a település hosszú távú verseny-
képességét és fenntarthatóságát. 
A teljes szakmai anyag megtekint-
hetô a www.algyo.hu/stratégiák/kon-
cepciók internetes oldalon. 

A helyi kisvállalkozók támo-
gatásának érdekében a képvi-
selôk elfogadták a vállalkozások 
munkahelyteremtô támogatására 
vonatkozó rendelettervezetet. Az 
önkormányzat a megyei kereske-
delmi és iparkamarához fordul 
a szakmai program kidolgozása 
érdekében. A most elfogadott 
rendelettervezetet a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támo-
gatásokat Vizsgáló Irodájának 
jóváhagyásra megküldi az algyôi 
polgármesteri hivatal. 

Pénzügyekrôl
A képviselôk tájékoztatót hallgat-
tak meg a Raiffeisen Bank szak-
embereitôl a kibocsátott kötvény 
törlesztésének, valamint a szabad 
pénzeszközök hasznosításának 
lehetôségeirôl. Algyô Nagyközség 

Önkormányzata 2008. március 
17-én 3.768.000 CHF (600 millió 
forint) névértékû dematerializált 
zártkörû „Szôke Tisza” elnevezésû 
kötvényt bocsátott ki 159,25 CHF/
HUF árfolyamon a Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél. A 2009-es gazda-
sági válság miatt a CHF árfolyama 
jelentôsen romlott, jelenleg több 
mint 900 millió forint a tôke 
összege, melyet 2013. márciusától 
kell elkezdeni törleszteni. A koc-
kázat csökkentése érdekében az 
önkormányzat 2010-tôl jelentôs 
nagyságrendû (200 millió forint) 
adósságrendezési tartalékot képe-
zett költségvetési rendeleteiben, 
a szakemberek folyamatosan 
figyelemmel kísérik, mikor lehet 
kedvezôen megkezdeni a vissza-
törlesztést. A szakemberek tájé-
koztatását a képviselôk tudomásul 
vették és amellett döntöttek, hogy 
az árfolyamok folyamatos figye-
lemmel kísérése mellett legkésôbb 
2012. augusztus 30-ig tárgyalni 
fogják a visszafizetés lehetôségét. 

Módosítani kellett Algyô Nagy-
község Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérôl szóló 7/2011. (II. 
28.) önkormányzati rendeletét a 
normatív állami támogatások bevé-
teli elôirányzatai zárszámadás elôtti 
rendezése miatt. A módosított ren-
delet megtekinthetô a www.algyo.
hu/rendeletek menüpont alatt. 

A döntéshozók tudomásul vet-
ték az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját. A könyvvizs-
gálói jelentés szerint folyamatos 

vagyongyarapodás, átlátható 
gazdálkodás jellemzi az algyôi 
önkormányzatot. A képviselôk 
jóváhagyták a 2011. évi költség-
vetés végrehajtásáról szóló beszá-
molót: 4 milliárd 105 millió 569 
ezer forint bevételi és 2 milliárd 
320 millió 955 ezer forint kiadás-
sal. A 2011. évi pénzmaradvány 
összegét 1 milliárd 847 millió 677 
ezer forint összeggel fogadták el. 

Az algyôi képviselôk elfogad-
ták az önkormányzat összevont 
adatait tartalmazó 2011. évi 
egyszerûsített éves költségvetési 
beszámolóját. 

Adóforintokról 
A képviselôk tájékoztatót hall-
gattak meg az önkormányzat 
2011. évi belsô ellenôrzésének 
összefoglaló jelentésérôl. A füg-
getlen belsô ellenôrzés feladatai 
kiterjedtek a normatív állami 
támogatások elszámolásának, a 
pénzkezelés rendjének, a mun-
kaügyi nyilvántartások, valamint 
a vagyongazdálkodás vizsgálatára. 
A belsô ellenôrzés mindent rend-
ben talált, az apróbb hiányossá-
gok pótlása megtörtént. 

Az algyôi képviselô-testület 
tudomásul vette az adóügyi felada-
tok 2012. I. negyedévi ellátásáról 
szóló beszámolót. A 2012. évi költ-
ségvetésben tervezett elôirányza-
tok: építményadó: 58 millió forint, 
iparûzési adó: 1 milliárd 200 mil-
lió forint, gépjármûadó: 59 mil-
lió forint. Az idén március 31-ig 
befolyt összegek: építményadó: 

30 millió 85 ezer 257 forint, helyi 
iparûzési adó: 754 millió 553 ezer 
67 forint, gépjármûadó: 29 millió 
76 ezer 93 forint, pótlék és bír-
ság: 1 millió 261 ezer 496 forint. 
Az adóhátralékok mindösszesen: 
93 millió 242 ezer 786 forint.

A tervezett fejlesztések és beru-
házások miatt módosítani kel-
lett az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérôl szóló 6/2012. 
(III.05.) önkormányzati rendele-
tét. A mûködési és felhalmozási 
kiadások és bevételek elôirányzata 
összesen: 4 milliárd 119 millió 37 
ezer forint. A további meghatáro-
zott fejlesztési területek: a piac, és 
szabadtéri fitnesz park kialakítása, 
lovas pálya építése és üzemelte-
tése, települési fásítás, a Dél-nyu-
gati lakópark közmûvesítése, az 
alkotóház kialakítása. 

Díjemelésrôl
Törvénymódosítás miatt lehetôvé 
vált a kommunális díj indokolt, 
tényköltség alapú emelése. A szer-
vezett települési hulladékszállítás 
díja Algyôn az alábbiak szerint ala-
kul 2012. május 1-tôl: (Díj az ÁFÁ-t 
nem tartalmazza) Lásd táblázat 1.

Folyékony hulladékszállítás 
díja: (Díj az ÁFÁ-t nem tartal-
mazza). Lásd táblázat 2.

Jogszabályváltozás miatt szük-
séges volt a helyi köztemetôkrôl 
és a temetkezés rendjérôl szóló 
27/2005. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet szabálysértési tényállást 
tartalmazó rendelkezésének hatá-
lyon kívül helyezése. A módosí-
tott és elfogadott helyi rendelet 
megtekinthetô a www.algyo.hu/
rendeletek menüpont alatt. 

Védôoltásról
A szakmai és szülôi igényeknek 
megfelelôen az algyôi polgár-
mesteri hivatal felmérte a 2012. 
évben indítandó meningococcus 
C (vírusos agyhártyagyulladás) 
elleni védôoltási programban 
részt vevôk számát. A testületi 
döntés értelmében a hivatalnak 
3 árajánlatot kell bekérnie a 
NeisVac egykomponensû védôol-
tásra, majd a Pénzügyi és Humán 
Bizottságnak kell dönteni a meg-
felelô árajánlattevôrôl. 

Folytatás a 4. oldalon!

2. tábázat

2011. évi díj 2012. évi díj

Szippantás 3126 Ft/köbméter 3336 Ft/köbméter

Udvari WC. 12 477 Ft/darab 13 314 Ft/darab

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 1442

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 354 1 532

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

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 556 2407

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

2012 Ft/db 285 285

1 db 110 l vagy 120 l ürítés (közület)
2011 Ft/ ürítés (1db edény) 488 2113

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 517 2237

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

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 914 3 958

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

2012 Ft/ ürítés (1db edény) 3 752 16 248

Hulladékgyûjtô sziget
2011 Ft/db/ürítés 12 270

 
2012 Ft/db/ürítés 12 993
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Tájékoztató a „TeSzedd”  
hulladékgyûjtési akcióról

Az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság tájékoztatót küldött 
a 2011. évi „TeSzedd” hulladék-
gyûjtési akcióról, melyet rend-
kívül sikeresnek ítélt az akciót 
szervezô Vidékfejlesztési Minisz-
térium és a Közigazgatási és Iga-
zságügyi Minisztérium is. A siker 
közös, hiszen az Önök áldozatos 
munkájának eredményét mutatja, 
hogy a 2011. május 21-én meg-
tartott akció napon 2.000 helyszí-
nen 160.000 önkéntes 2000 tonna 
hulladékot gyûjtött.

A tavalyi tapasztalatok bir-
tokában idén is megszervezik 
a „TeSzedd” akciót. Mottója: 
„Összefogás a tiszta Magyaror-

szágért”, melyet a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Környezetügyért 
Felelôs Államtitkársága és a Bel-
ügyminisztérium szervez.

A 2012. június 2-i akció nap 
szakmai lebonyolításához az 
anyagi keretet az Országos Hul-
ladékgazdálkodási Ügynökség 
biztosítja. A hulladék gyûjtéséhez 
az akció napra gyártott és emb-
lémázott zsákok állnak majd 
az önkéntesek rendelkezésére. 
A szervezés fô koordinátorai a 
vízügyi igazgatóságok az Orszá-
gos Polgárôr Szövetség segítsé-
gével. Az összegyûjtött hulladék 
elszállítását és ártalmatlanítását a 
Köztisztasági Egyesülés hulladék-
gazdálkodási szolgáltatást végzô 
cége bonyolítja le.

Regisztrációjukra, az összefo-
gást erôsítô és a környezetünk 
egészségéért tett munkájukra 
idén is számítunk.

Az akcióval kapcsolatos kér-
déseikkel az ATIVIZIG részérôl 
Nagyszöllôsi Nóra PR referenst 
kereshetik (telefonszám: 30/695-
6217, e-mail: n.nora@tivizig.hu).

Találkozzunk június 2-án, 
szombaton! Fogjunk össze a tiszta 
Magyarországért!

Ludányi Attila 
 környezetmérnök

Folytatás a 3. oldalról!

Az érintett célcsoportok számára 
100 %-ban ingyenes védôoltási 
program koordinátora Bereczné 
Lázár Nóra ifjúsági referens, az oltá-
sokat dr. Molnár Mária csecsemô- és 
gyermek szakorvos fogja beadni. 

Önkormányzati cégek
A képviselôk elfogadták az önkor-
mányzat könyvvizsgálói feladata-
inak ellátásáról szóló beszámolót 
és további 3 évre felkérték Gaj-
dánné Szatmári Mária bejegyzett 
okleveles könyvvizsgálót a szak-
mai feladatok ellátására. 

A képviselôk döntöttek arról, 
hogy a GYEVIÉP Nkft. és a GYE-
VITUR Kft. könyvvizsgálói felada-
tainak ellátására pályázat kiírását 
tartják szükségesnek. 

Az április testületi ülésen beszá-
moló hangzott el a GYEVITUR 
Kft. által biztosított távhôszol-
gáltatás ellátásáról. Fenti gaz-
dasági társaság látja el az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola, a 
Sportcentrum és a Borbála fürdô 
intézményeit. A képviselôk a 
beszámolót tudomásul vették, a 
GYEVITUR Kft. által szolgálta-
tott hôenergia árát 2.207 Ft/GJ 
összegben határozták meg. 

A fenntartó algyôi önkormányzat 
a Kastélykert utca 51. szám alatti 
ingatlant a GYEVIÉP Nkft. részére 
kívánja használatba adni. A rész-
leteket a TÜK Bizottságnak kell 
megvizsgálnia májusi határidôvel. 

Változó szabályok
Jogszabályváltozások miatt a Szi-
várvány Óvoda felülvizsgálta Házi-

rendjét, melyet a fenntartó egy-
hangúan jóváhagyott. Az aktulizált 
alapdokumentum megtekinthetô 
az óvoda honlapján, valamint a 
szülôk részére kifüggesztették. 

Jogszabályváltozás miatt módo-
sításra került az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata, mely-
nek tapasztalatairól 2012. októ-
beri testületi ülésén fog beszá-
molót meghallgatni a testület. 
A teljes szabályzat megtekinthetô 
a www.algyo.hu/stratégiák/koncep-
ciók oldalon. 

Igazgatási szünetrôl
A Kormány ajánlásának figye-
lembe vételével, a 2012. évi 
rendes szabadságok kiadásának 
érdekében Algyô Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában 2012. 
augusztus 1. – augusztus 31., 
valamint 2012. december 27 – 
2013. január 4. között igazgatási 
szünet lesz a hivatal dolgozói, 
azaz köztisztviselôi, ügykezelôi, 
munkavállalói és közalkalmazot-
tai részére. Az igazgatási szünet 
idôtartama alatt is biztosítva lesz 
a zavartalan ügyfélfogadás, ügy-
menet és feladatellátás. 

A képviselôk tájékoztatót hall-
gattak meg az elôzô ülés óta tör-
tént fontosabb eseményekrôl, 
valamint támogatták Bakai Krisz-
tián rendôr-százados ôrsparancs-
nokká történô kinevezését.

Az algyôi képviselô-testület 
zárt ülésen tárgyalt a Farkirét 20. 
szám alatti lakos és családja lak-
hatásának rendezésérôl, valamint 
az Algyô 01767/30 és 01767/21 
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 

B.L.N.

Iparûzési adóbevallási határidô:  
május 31.

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata értesíti a tisztelt adózókat, 
hogy a helyi adóbevalláshoz szük-
séges nyomtatványok a település 
honlapjának: a www.algyo.hu/önkor-
mányzat/nyomtatványok menüje alól 
tölthetôek le.

Az iparûzési adóbevallások 
be nyúj tási határideje: 2012. 
május 31.

Az iparûzési adó mértéke: 2%. 
Algyô Nagyközség Önkormányzat 
Képviselôtestületének 33/1999. 
(XII.19.) helyi iparûzési adóról 
szóló rendelete alapján ha vál-
lalkozási szintû adóalapja nem 
haladja meg a 2,5 millió forintot 
akkor mentes az iparûzési adó 
fizetési kötelezettség alól.

Az iparûzési adó befizetést 
az alábbi számlaszámra kell tel-
jesíteni: 12067008-00329207-
00100004

A helyi rendeletek és beval-
lási nyomtatványok a település 
honlapján: a www.algyo.hu/önkor-
mányzat/nyomtatványok menüje 
alól letölthetôek. Amennyiben a 
vállalkozásnak nincs lehetôsége 
a nyomtatványok honlapról való 
letöltésére, térítésmentesen átve-
hetô Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat Adóirodájában ügyfél-
fogadási idôben, vagy kérésre 
postázzák.

Algyô Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Gyermekvédelmi tanácskozás
Megtartották március 22-én az 
éves Gyermekvédelmi tanácsko-
zást, ahol képviseltette magát min-
den gyermekvédelemben érintett 
szakember, intézmény. Így a 
Polgármesteri Hivatal, a Bóbita 
Bölcsôde, a Szivárvány Óvoda, 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola, a rendôrség, a Faluvédô 
Egyesület, a Védônôi Szolgálat, a 
Gyermekjóléti Szolgálat.

Elôzetesen minden intézmény 
tájékoztatást adott gyermekvé-
delmi tevékenységérôl, melynek 
összegzésével elkészült Algyô 
gyermekvédelmi beszámolója. 

A lakosság és a szakemberek 
javaslatai alapján a következô 
témákat vitatták meg: 

– a biztonságos közlekedés 
érdekében felügyelet biztosítása 
az iskolások részére;

– a pszichológiai tanácsadás 
szükségessége, igényfelmérés;

– internet kávézó, kulturált 
szórakozási lehetôségek a fiatal 
korosztály számára;

– lakossági kezdeményezésre a 
gördeszka pálya felújítása;

– drogprevenció.

Egyesített Szociális Intézmény

Karcsi bácsi

musKátli 
vására

újra a Faluház elôtt  
áprilisi elsejétôl!
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Az óvodai szakmai konferencia élményei
„Montessoritól a tehetséggondo-
zásig” címmel az Algyôi Szivár-
vány Óvoda szakmai napot ren-
dezett a Faluházban április 16-án. 
Az egész napos rendezvényre az 
ország egész területérôl érkez-
tek vendégek. Ozsváth Lászlóné 
óvodavezetô és dr. Gonda János 
alpolgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket és megkezdôdött 
a munka. 

A süni csoport Pinokkió címû 
elôadása megalapozta a jó han-
gulatot, amit az óvodák bemutat-
kozása követett. 

A látottak és elmondottak alap-
ján mondhatom, hogy az Algyôi 
Szivárvány Óvoda a régióban 
egyedülálló mind a programok, 
mind a szakmai munka terén. 
Büszkén néztük gyermekeink 
képességeinek kibontakozását a 
lejátszott kisfilmben. 

Dr. Kelemen Lajos pszichológus 
elôadása a képességfejlesztésrôl 
és a tehetségígéretekrôl szórako-
zató és egyben elgondolkodtató 
volt. Szerintem sokan magukra 
ismertek a példák során. Tapasz-
talatai és magas színvonalú elôa-
dása újabb ismeretekkel bôvítette 
tudásunkat mind szülôként, mind 
pedagógusként. 

Bemutatkoztak a tehetségmû-
helyek és hasznos információk-
kal látták el óvodánk dolgozóit a 
pályázatokkal kapcsolatban. 

A programot az óvó nénik meg-
lepetés mûsora zárta.

Köszönettel tartozunk az Algyôi 
Szivárvány Óvoda dolgozóinak, 
hogy a szakmai munka mélysé-
geibe betekintést engednek a 
szülôknek is ilyen rendezvénye-
ken.

Forgóné Canjavec Eszter szülô

Vendég a „háznál”
A Szivárvány Óvodában az idei 
Egészséghéten kiemelt feladat-
ként foglalkozott a mentális 
egészség megôrzésével. 

Vendégünk, dr. Csapó Ágnes 
gyermekpszichiáter érdekes elôa-
dást tartott a szülôknek és az óvo-
dapedagógusoknak a gyermeki 
lélek rejtelmeirôl – a mindennapi 
életbôl vett példákkal. 

A doktornô szerint az életerô, 
az energia szolgál alapul a cselek-
véshez. Energiát társas kapcsola-
tokon keresztül az odafigyelésbôl 

nyerhetünk. Amennyiben a gyer-
meknél energiavesztés lép fel, 
szorong, fél, magatartása figye-
lemfelkeltôvé válik. Hogy miért? 
Mert mi, felnôttek kimerítettük 
az energiáit: a nemtörôdömsé-
günkkel, vagy a túlféltésünkkel, 
túlóvásunkkal. Az agresszió, vagy 
a szorongás egy tünet, olyan, mint 
a láz. Ki kell nyomoznunk, milyen 
indulati állapot húzódik mögötte.

Néhány praktikus tanács is 
elhangzott az elôadáson, melyek 
hallgatásakor egy kicsit mindenki 
magára ismerhetett.

Köszönjük a doktornônek ezt 
a tartalmas délutánt, mert úgy 
érezzük, hogy a jelenlévôk gaz-
dagabban térhettek haza és az itt 
hallottak továbbgondolkodásra 
késztettek bennünket!

Sárkány Éva  
óvodapedagógus

Olasz partneriskola Algyôn
Az Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskola a Comenius iskolai 
együttmûködések folytatásakép-
pen az olasz partneriskolával, 
a Scuola Secondaria 1 grado 
„VIRGILIO”-val úgy döntött, 
hogy egy közös E-Twinning pro-
jekt létrehozásával továbbra is 
fenntartja a kapcsolatot. 

Projektünk címe: Our local eco-
system (Helyi ökoszisztémánk). 
Ezen belül bemutatjuk egymás 
helyi természetes növény- és 
állatvilágát, itt különösen a Tisza 
sajátosságait. Az együttmûködés 
fontos része a cserediák-kapcso-
lat: április 17–20. között 14 olasz 
diák 2 tanár vezetésével isko-
lánkba látogatott. 

Vendégeinket algyôi családok-
nál szállásoltuk el, hasonlóképpen 
a programban résztvevô diákjaink 
májusban olasz családok vendég-
szeretetét fogják élvezni. A három 
itt töltött napon számos közös 
élményben volt részünk: az iskola 
szépsége és újszerûsége lenyûgözte 
ôket, csakúgy, mint a település 
rendezettsége, nyugalma. Algyôn 
megtekintették a Faluházban kiál-
lított kézzel írott tojásokat, bejár-
ták a Tisza-parti tanösvényünket, 
mint a projekt fô látványosságát. 
Szegeden városnézô programot 

szerveztük számukra, majd este 
magyar néptáncokat felvonultató 
táncházat szerveztünk részükre. 
A gyerekek nagyon élvezték a 
népzenét és a mozgást, örömmel 
ropták a táncot. 

Másnap a Szegedi Vadasparkba 
látogattunk el. Délután pedig 
megtekintettük a magyar orga-
nikus építészet kiváló alkotását, a 
Makói Hagymatikumot. 

A búcsúesten játékos vetél-
kedôn mérhették össze tudásu-
kat a magyar diákokkal. Nagy 
élmény volt számukra például a 
Limbó-hintózás, mert ôk koráb-
ban ezt nem ismerték. Az utolsó 
estén – a szülôk felajánlásainak 
köszönhetôen – pazar lakomával 
vendégelhettük meg ôket és a mi 
diákjainkat is. Az est fénypontja 
az olasz zászlót ábrázoló torta volt, 
melyet Vámos Zoltán cukrászmes-
ter ajánlott fel. 

A kulturális- és szabadidôs prog-
ramot, az ehhez kapcsolódó közle-
kedést és étkezést az iskola bizto-
sította. Az olasz gyerekek számára 
mély benyomást keltett a magyar 
vendégszeretet, gondolkodásmód, 
és már alig várják, hogy ezt a sok 
csodálatos élményt ôk is biztosít-
hassák az algyôi diákok számára.

Ficsórné Réti Emese projektvezetô

Országos Kazinczy-versenyre  
jutott el az iskola tanulója

A magyar kultúra napja alkal-
mából rendeztük meg a „Szép 
magyar beszéd” (Kazinczy-) ver-
seny iskolai fordulóját. A Móra-
halmon tartott területi fordulón 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolát az 5–6. osztályos kategó-
riában Horváth Laura 5., a 7–8.-os 
korcsoportban Szekeres Dzsenifer 8. 
osztályos tanuló képviselte. Sze-
keres Dzsenifer (felkészítô tanára 
Papp Leonóra) I. helyezést ért el, 
így bejutott az országos döntôbe.

A döntôt május 30. és április 
1. között rendezték: tíz megyébôl 
hatvanhét versenyzô jutott be.

Szekeres Dzsenifer az országos 
„Szép magyar beszéd” versenyen 
a Kazinczy-jelvény bronz fokoza-

tát kapta. Gratulálunk, és büszkék 
vagyunk rá, hogy ily módon öreg-
bítette iskolánk hírnevét!

„Nemesebb és hasznosabb foglala-
tosság nem lehet, mint a hazai nyel-
vet a legfôbb tökéletességre vinni.” 
(Kazinczy Ferenc)

Papp Leonóra  
humán munkaközösség-vezetô
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Ladacross köszönet
Az alábbi képsorozattal szeret-
nénk megköszönni az ARB Classic 
Kft. - Bakos mûhely dolgozóinak, 
illetve Bakos Andrásnak az algyôi 

Berkes István ladacrossos autójá-
nak 2012-es évi versenyre való 
karosszéria felkészítését.

MEGA játszóház Algyôn!
Május 13-án, vasárnap 10:00–
18:00 óra között MEGA játszóház 
lesz az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola tornacsarnokában. 
Az óriás légvárakkal, kézmûves 
sarokkal, gyermek elôadások-

kal tarkított programra minden 
érdeklôdôt szeretettel várnak a 
szervezôk. A rendezvény belépô-
díjas.

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

A Tavasz Kézilabda Kupa eredményei
A Tavasz Kézilabda Kupa meghí-
vásos tornát az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola tornacsarnokában 
április 14-én tartották meg. A 4 
nôi és 4 férfi csapatot felvonultató 
esemény algyôi sikerekkel zárult.

A nôi csapatok eredményei: 
Algyô SK, Bordány, Zsombó, Sán-
dorfalva. Legjobb kapus: Pigniczky 
Judit (Sándorfalva). Gólkirálynô: 
Mihálffyné Zakar Andrea (Zsombó).

A férfi csapatok eredményei: 
Deszk, Röszke, Roadway Tran-
sport, Algyô SK. Legjobb kapus: 

Balázs Zsolt (Algyô SK). Gólkirály: 
Barna László (Röszke). 

Az egész napos rendezvényen a 
bírói feladatokat Daru Péter, Ábra-
hám Géza, Asztalos Bence és Bárká-
nyi Gábor látta el. Jegyzôkönyvet 
vezette: Pádárné Barna Julianna 
és Forgóné Canjavec Eszter.

A kézilabda torna az Algyôi 
Sportkör támogatásával valósul-
hatott meg, amelyet ezúton is 
köszönünk.

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

Újra Kihívás Napja Algyôn!
Idén településünk – régi hagyo-
mányt felelevenítve – ismét részt 
vesz a „Kihívás Napja” országos ren-
dezvényen. Május 23-án (szerdán) 
egész napos programmal készülünk 
az intézmények dolgozóinak, tanu-
lóinak és a lakosságnak megmoz-
gatására. A konkrét sportprogra-
mokról a www.algyo.hu honlapon 

és az intézmények faliújságjain 
informálódhatnak. 

Kérünk minden mozgást sze-
retô embert, vegyen részt rendez-
vényeinken, hogy Algyô nyerje 
meg a „Magyarország legsporto-
sabb települése” címet 2012-ben!

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

2012 LADACROSS VERSENYNAPTÁR
I.forduló: május 6.  Pusztaottlaka

II.forduló: május 27.  Pusztaottlaka

III.forduló: június 24.  Pusztaottlaka

IV.forduló: július 29.  Makó

V.forduló: augusztus 20.  Tótkomlós

VI.forduló: szeptember 9.  Makó

VII.forduló: október 7.  Tótkomlós

Bery Raceing Team 2012
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GYEVI ZSONGÁS: az úszóverseny tavaszi fordulója
Hatodik alkalommal rendezte meg 
az Algyô Sportjáért Közalapítvány 
az úszóversenyt az algyôi Borbála 
Fürdôben. Az április 4-i kistérségi 
versenyen Domaszék, Röszke és 
Algyô gyerekei vettek részt.

Az algyôi csapat a helyi általá-
nos iskola tanulóiból és az Algyôi 
Úszó Közhasznú Egyesület úszói-
ból állt. Az algyôi úszók sikeresen 
szerepeltek. 

Eredményeink: 20 méter lány 
mell – a 2005-ös és fiatalabb kor-
csoportban: 1.Tóth Kása Sára, 2. Ács 
Zsófia, 3. Karasz Luca, 4.Szabó Napsu-
gár, 5.Üveges Gabriella; a 2004–03-as 
korcsoportban: 1. Szalontai Regina, 
2. Molnár Anna,3. Rózsa Viktória, 4. 
Kovács Angelika, 5. Mircse Gréta,7.
Szutor Adél; a 2002–2001-es korcso-
portban: 1. Gábor Zsófia, 2. Síkhe-
gyi Luca, 3. Nagy Natália, 4. Vidács 
Bianka, 5. Balázs Anna, 7. Mészáros 
Eszter, 8. Túri Alíz, 9. Varga Enikô, 
10. Kertész Tekla.

20 méter fiú mell – a 2005-ös és 
fiatalabb korcsoport: 1. Zahuczky 
Dávid, 2. Tornyi Barnabás, 3. Forgó 
Dániel, 4. Kertész Mihály, 5. Vincze 
Zalán; a 2004–2003-as korcsoport: 
1. Vincze Zsombor, 2. Bogdán Bence, 4. 
Major Szabolcs, 5. Papp Csaba, 8. Bor-
bás Bálint; a 2002–2001-es korcso-
port: 1. Gyursánszky Bence, 2. Papp 
Dániel, 3. Szalontai Botond, 4. Karasz 

Bence, 5. Bús Tamás, 6. Bíbor Martin, 
8. Belovai Krisztián.

40 méter lány mell – az 1999–
2000-es korcsoport: 1. Portörô 
Dorina, 3. Szaniszló V. Erzsébet; az 
1998–97-es korcsoport: 1. Rózsa 
Evelin, 2. Szekeres Dzsenifer, 3. 
Dénes Dorina, 4. Kecskeméti Zsanett. 

40 méter fiú mell – a 2000–
1999-es korcsoport: 1. Kiss Róbert, 
2. Rózsa Alex, 3. Bodó János, 4. 
Csarnai Martin, 5. Bozóki Richárd, 
6. Demecs Bálint; az 1998–97-es 
korcsoport: 1. Szvetnyik Martin, 2. 
Kiss Norbert, 3.Jaksa Tamás.

20 m lány hát – a 2005-ös és fiata-
labb korcsoport: 1. Tóth-Kása Sára; a 
2004–03-as korcsoport: 1. Szalontai 
Regina, 2. Rózsa Viktória, 3. Molnár 
Anna, 5. Szutor Adél; a 2002–2001-es 
korcsoport: 1. Gábor Zsófia, 2. Síkhe-
gyi Luca, 3. Nagy Natália, 4. Vidács 
Bianka, 5. Kertész Tekla, 6. Mészáros 
Eszter, 7. Varga Enikô.

20 méter fiú hát – a 2004–03-as 
korcsoport: 1. Vincze Zsombor; a 
2002–01-es korcsoport: 1. Demecs 
Botond, 2. Gyursánszky Bence, 3. 
Szalontai Botond, 4. Bíbor Martin, 
5. Karasz Bence.

40 méter lány hát – a 2000–
1999-es korcsoport: 1. Portörô 
Dorina, 3. Jaksa Vivien, 4. Szaniszló 
V. Erzsébet; az 1998–97-es korcso-
port: 1. Rózsa Evelin.

40 méter fiú hát – a 2000–1999-
es korcsoport: 1. Bodó János, 2. 
Kiss Róbert, 3. Rózsa Alex, 4. Bozóki 
Richárd, 5. Csarnai Martin, 6. Sebôk 
Ramón; az 1998–97-es korcsoport: 
2. Szvetnyik Martin, 3. Jaksa Tamás, 
5. Kiss Norbert.

20 méter lány gyors – a 2005-ös 
és fiatalabb korcsoport: 1. Tótk-
Kása Sára; a 2004–2003-as korcso-
port: 1. Szalontai Regina, 2. Molnár 
Anna, 3. Rózsa Viktória, 4. Szutor 
Adél; a 2002–01-es korcsoport: 1. 
Vidács Bianka, 2. Síkhegyi Luca, 3. 
Gábor Zsófia, 4. Nagy Natália, 5. 
Kertész Tekla, 7. Mészáros Eszter.

20 méter fiú gyors – a 2004–03-
as korcsoport: 1. Vincze Zsombor; a 
2002–01-es korcsoport: 1. Demecs 
Botond, 2. Szalontai Botond, 3. 
Gyursánszky Bence, 4. Gyömbér Mihály, 
6. Karasz Bence, 7. Bíbor Martin.

40 méter lány gyors – a 20001999-
es korcsoport: 1. Portörô Dorina, 2. 
Jaksa Vivien, 3. Szaniszló V. Erzsébet; 
az 1998–97-es .korcsoport: 1. Rózsa 
Evelin, 2. Szekeres Dzsenifer, 3. Czine 
Renáta, 5. Dénes Dorina.

40 méter fiú gyors – a 2000–
1999-es korcsoport: 1. Kiss Róbert, 
2. Bozóki Richárd, 3. Rózsa Alex, 
4. Bodó János, 5. Demecs Bálint, 6. 
Csarnai Martin, 7. Sebôk Ramón; az 
1998–97-es korcsoport: 1. Szvetnyik 
Martin, 3. Jaksa Tamás.

4*20 méter lány mellváltó – a 
2004–03-as korcsoport: 1. Algyô 
(Molnár A., Rózsa V., Mircse, Sza-
lontai R.) csapata; a 2002–2001-es 
korcsoport: 1.Algyô (Gábor, Nagy N., 
Vidács, Síkhegyi), 2.Röszke csapata.

4*20 méter fiú mellváltó – a 
2004–03-as korcsoport: 1.Algyô 
(Bogdán B.,Papp Cs., Major Sz., Vin-
cze Zs.) csapata; a 2002–01-es kor-
csoport: 1. Algyô (Gyursánszky, Bíbor, 
Szalontai B., Karasz B.) csapata.

4*40 méter lány mellváltó – a 
2000–1999-es korcsoport: 1. Algyô 
(Jaksa V., Szaniszló V. E., Balázs A., 
Portörô D.) csapata; a 1998–97-es 
korcsoport: 1. Algyô (Szekeres D., 
Czine R., Dénes D., Rózsa E.).

4*40 méter fiú mellváltó – a 
2000–1999-es korcsoport: 1. 
Algyô (Bodó J., Bozóki, Csarnai, Kiss 
R.), 2.Domaszék csapata.

Felkészítô tanárok és edzôk: 
Varga Ágnes, Ficsor Barnabás, Ret-
kes Zsolt, Zsura Brigitta, Zsura Zol-
tán és Magosi Krisztina.

Támogatóinknak: Algyô Nagy-
község Önkormányzatának, Algyô 
Sportjáért Közalapítványnak, a 
Gyevitur Kft – Borbála Fürdônek 
és dolgozóinak, az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskolának és 
pedagógusainak ezúton is köszön-
jük a segítséget!

Magosi Krisztina edzô

Mozgalmas tavasz a kis focistáknál 
Március 30-án megkezdôdött 

a Bozsik program az U7, az U9, 
és az U11 labdarúgói számára. 
Ebben az évben már Algyô füves 
pályája volt a színhelye ennek a 
rangos eseménynek.

A második fordulót április 20-án 
tartották: mindhárom korosztály 
eredményesen szerepelt. A részt-
vevô gyerekek névsora: U7 – Vanyó 
Péter, Pópity Balázs, Forgó Dániel, 
Szénási Kristóf; U9 – Major Sza-
bolcs, Tápai Roland, Kerekes Péter, 
Pap Csaba, Nemcsok Dávid, Tóth 
Gergely, Dancsik Dávid, Dénes 
Balázs, Igaz Roland; U11 – Angyal 
János, Belovai Krisztián, Bíbor 
Martin, Bús Tamás, Major Ernô, 
Pajkó Gergô, Papp Dániel, Szalon-
tai Botond, Szekeres Márton, Tóth 
Norbert. Edzô: Makra Zsolt.

Március 31-én szombaton a 
Szeged 2011 – Békéscsabai Elôre 

1912 SE NB II-es labdarúgó 
meccsét tekintette meg az algyôi 
lurkók egy kisebb csoportja. 
A szegedi pályán szurkolhat-
tak edzôjüknek, Makra Zsoltnak. 
Kísérôk: Varga Ágnes és Magosi 
Krisztina.

Április 12-én Algyôn hazai 
pályán mérték össze tudásukat a 
Diákolimpia területi versenyén 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola I. és II. korcsoportos tanu-
lói. Az I. korcsoport labdarúgói 
kemény küzdelemben a második 
helyet szerezték meg. Az I. kor-
csoport névsora: Major Szabolcs, 
Tápai Roland, Kerekes Péter, Pap 
Csaba, Nemcsók Dávid, Tóth Gergely, 
Dancsik Dávid, Dénes Balázs, Igaz 
Roland. A II. korcsoport diákjai 
kitûnô játékkal a Megyei Diák-
olimpia Döntôjén való részvételt 
harcolták ki. 

Április 26-án a Megyei Diák-
olimpia Döntôjében 5. helyezést 
szerezték meg az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola II. korcso-
portos labdarúgói. A csapat tag-
jai: Angyal János, Belovai Krisztián, 
Bíbor Martin, Bús Tamás, Major 
Ernô, Pajkó Gergô, Papp Dániel, 
Szalontai Botond, Szekeres Márton, 
Tóth Norbert. Edzôjük: Makra Zsolt. 

Április 27-én hatodik alka-
lommal rendezte meg az Algyô 
Sportjáért Közalapítvány a GYEVI 
ZSONGÁS Foci torna ôszi fordu-
lóját. A tornát támogatta: Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, az 
Algyô Sportjáért Közalapítvány, 
Algyôi Sportkör, a Gyeviép NKFT, 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola. A tavaszi fordulón Röszke, 
Tiszasziget, Szôreg, Rókus I. 
számú Általános Iskola, Szeged és 
Algyô csapata vett részt. A 6 csa-

pat 2 csoportban játszott. Ered-
mények – csoport meccsek: Rókus 
– Algyô 0–1, Szeged – Tiszasziget 
7–1, Rókus – Szôreg 4–0, Szeged 
– Röszke 1–5, Algyô – Szôreg 5–2, 
Tiszasziget – Röszke 3–4; helyosz-
tók – az 5. helyért : Szôreg – Tisza-
sziget 2–5, a 3. helyért: Rókus I.sz. 
– Szeged 3–0, az 1. helyért: Algyô 
– Röszke 3–1. Végeredmény: 
1. Algyô, 2.Röszke , 3. Rókus, 
4. Szeged, 5. Tiszasziget, 6. Szô-
reg. A torna gólkirálya: Tóth Márk 
(Tiszasziget, 9 góllal). Legjobb 
kapus: Lengyel Tamás (Rókus), leg-
jobb játékos: Lézár Attila (Röszke). 
Legjobb algyôi játékos: Belovai 
Krisztián. Az algyôi csapat tagjai: 
Angyal János, Belovai Krisztián, Bíbor 
Martin, Bús Tamás, Major Ernô, 
Pajkó Gergô, Papp Dániel, Szalontai 
Botond, Szekeres Márton, Tóth Nor-
bert. Edzôjük: Makra Zsolt. 
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Az algyôi Fehér Ignác Általános Iskola jövôjérôl döntöttek
Magyarország Országgyûlése 
a nemzeti köznevelésrôl szóló 
2011. évi CXC. törvényt a 2011. 
december 19-i ülésnapján fogadta 
el. A törvény három lépcsôben: 
2012. szeptember 1-jével, 2013. 
január 1-jével és 2013. szeptem-
ber 1-jével váltja fel a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényt. Az egyik legfontosabb 
változás, hogy 2013. január 1-jétôl 
állami fenntartásba kerülnek a 
települési önkormányzati fenn-
tartású köznevelési intézmények 
– összhangban a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, 
mely települési önkormányzati 
kötelezô feladatként már csak az 
óvodai nevelést határozza meg, a 
megyei önkormányzatnak pedig 
nem lesznek közoktatási – közne-
velési kötelezô feladatai. 

Algyô Nagyközség Önkor-
mányzata a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelôen elvi döntését 
követôen lefolytatta a szükséges 
véleményezési eljárást arról, hogy 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola a Szeged-Csanádi Egyház-
megye fenntartásába kerüljön-e. 

Az érintettek meghívásával 
április 4-én 17 órától az iskola 
aulájában szülôi értekezletet tar-
tottak az egyházi fenntartóváltás-
ról és a sportiskolai képzés indí-
tásáról. A megjelenteknek szóbeli 
tájékoztatást nyújtott Herczeg 
József polgármester, dr. Kiss-Rigó 
László megyéspüspök és Iván Zsu-
zsanna iskolaigazgató. 

A pm@algyo.hu e-mail címre 7 
szülôi kérdéssor érkezett, melye-
ket 1 napon belül megválaszolt 
a hivatal, valamint a település 
honlapján megjelentette a témá-
val kapcsolatos legfontosabb és 
aktuális országos sajtóhíreket.

Az érintettek szülôknek és véle-
ményezési joggal bíró szervezetek 
április 20-án, és 21-én mondhat-
tak véleményt a fenntartói jog 
átadásával kapcsolatban. 

A nyilatkozatok összesítése az 
adatkezelési és adatvédelmi szabá-
lyok betartása mellett, a fenntartó 
képviselôinek jelenlétében, jegyzô-
könyv felvételével történt. A feltett 
kérdés: „Nyilatkozat. Egyetért-e Ön 
azzal, hogy az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola (Algyô, Sport u. 5.) 2012. 

szeptember 1-tôl a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye fenntartásába kerül-
jön? Igen –Nem”. A névjegyzékben 
szereplô gyermekek száma: 357 
fô; az érvényes véleménynyilvánító 
lapok száma: 240 db – ebbôl: Igen: 
69 db. (29%), Nem: 171 db. (71%). 
A véleménynyilvánításban a rész-
vétel: 67%-os volt. 

A véleményezési joggal bíró 
szervezetek a hivatalba április 
24-én juttatták el írásbeli véle-
ményüket a jelenléti ívekkel és 
névsorral. A jegyzôkönyv alapján 
az Iskolaszék április 23-án tar-
tott ülésén a testület 8 tagjából 7 
nem értett egyet azzal, hogy egy-
házi fenntartású legyen az iskola, 
1 személy egyetértett. Döntésében 
az Iskolaszék nem támogatta az 
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola 
Szeged-Csanádi Egyházmegye fenn-
tartásba történô adását. 

A jegyzôkönyv alapján a Közal-
kalmazotti Tanács április 23-án 
tartott ülésén a jelenlévô véle-
ménynyilvánítók száma: 35 (a 
közalkalmazottak 85%-a), 6 sze-
mély igazoltan távol volt. Az iskola 
fenntartói jogának egyházi fenn-
tartónak történô adásával egyet-
értett: 6 személy (17,1%), nem 
értett egyet: 29 (82,9%). Tehát a 
jelenlévô munkavállalók az iskola 
fenntartói jogának egyházi fenn-
tartónak történô átengedését nem 
támogatták. 

A jegyzôkönyv alapján a Szülôi 
Szervezet április 23-án tartott ülé-
sén a jelenlévô véleménynyilvání-
tók száma: 20. Az iskola fenntartói 
jogának egyházi fenntartónak tör-
ténô átadásával egyetértett: 2, nem 
értett egyet: 18 személy. 

A jegyzôkönyv alapján a Diák-
önkormányzat április 20-án 
tartott ülésén a jelenlévô véle-
ménynyilvánítók száma: 27 (osz-
tályonként 2–2 tanuló). Az iskola 
fenntartói jogának egyházi fenn-
tartónak történô átadásával egyet-
értett: 0 fô, nem értett egyet: 27 fô. 
(Az osztályok elôzôleg megtartot-
ták a szavazást osztálykeretben, 
majd ezt döntését képviselték a 
diák önkormányzati gyûlésen.)

Dr. Kiss-Rigó László megyéspüs-
pök szóbeli tájékoztatásakor és a 
szülôi értekezleten is elmondta, 
hogy a szülôk többségének egyet-
értô, támogató nyilatkozata ese-

tén venné át a fenntartói jogokat 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye. 
Mivel a véleménynyilvánítás ered-
ményeként nem valósult meg a 
szülôk többségének egyetértô nyi-
latkozata, az algyôi önkormányzat 
nem tudta megkezdeni a tárgyalásokat 
az egyházmegyével. 

Az önkormányzati képviselô-testü-
let legutóbbi ülésén tudomásul vette 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola egyházi (Szeged-Csanádi 
Egyházmegye) fenntartásba tör-
ténô átadásáról szóló tájékoztatót. 
Így az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola fenntartója 2013. 
január 1-tôl a magyar állam lesz. 
A testület felkérte dr. Gonda János 
alpolgármestert, hogy folyamato-
san tartsa a kapcsolatot a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal 
illetékes szakértôjével, valamint 
felkérte dr. Varga Ildikó jegyzôt, 
hogy a jogszabályi és végrehajtási 
rendeleteket folyamatosan figye-
lemmel kísérve az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola államnak 
történô fenntartói jog átadását 
készítse elô.

*

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola 2013. január 1-jével állami 
fenntartásba kerül, ezért szakma-
ilag javasolt olyan prioritásokat, 
erôsségeket megfogalmazni, 
illetve megtartani, melyek az 
új fenntartó számára is fontos 
és követendô pedagógiai érté-
kek maradhatnak. Ilyen fontos 
tényezô a közoktatási típusú 
sportiskolai képzés bevezetése is.

Algyô Nagyközség Önkormányzata 
elkötelezett abban, hogy fenntartótól 
függetlenül hatékony, gyermekköz-
pontú és színes köznevelési rendszer 
jellemezze a nagyközség oktatási rend-
szerét. A közoktatási szakértô javas-
lata alapján ezért javasolta a 2013. 
márciusáig elkészülô Csongrád 
megyei közoktatási fejlesztési 
intézkedési tervben is rögzíteni 
azokat a pedagógiai értékeket, 
prioritásokat, melyeket az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola kép-
visel, és képviselni kíván a jövôben 
megyei, térségi szinten is. 

A képviselô-testület idén 
március 28-án tárgyalta és a 
93/2012. (III.28.) Kt. határoza-
tával elfogadta az iskola közok-
tatási típusú sportiskolai képzés 

indításának ütemtervét, egyúttal 
felkérte az iskolaigazgatót, hogy 
az eljárásrendet lebonyolítva a 
szükséges intézkedéseket tegye 
meg. A fenntartó algyôi képviselô-
testület elvi döntést hozott arról, 
hogy a közoktatási típusú sportis-
kolai képzést a 2012/2013. tanévtôl 
kezdôdôen 1. és 5. osztályban, felmenô 
rendszerben kívánja bevezetni.

A hivatal a hatályos jogszabályok-
nak megfelelôen elindította a szo-
kásos eljárásrendet, megszervezve 
a szülôk és a véleményezési joggal 
bíró szervezetek véleménynyilvání-
tásának kikérése érdekében. 

A véleményezési joggal bíró 
szervezetek (SZMK, DÖK, Iskola-
szék, stb.) a hivatalba április 24-én 
juttatták el írásbeli véleményüket 
a jelenléti ívekkel és névsorral. 

A jegyzôkönyv alapján az Isko-
laszék április 23-án tartott ülésén 
az alábbi eredmény született: az 
Iskolaszék 8 tagjából 7 értett egyet 
azzal, hogy az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskolában bevezessék 
a közoktatási típusú sportiskolai 
képzés. 1 személy nem értett egyet. 

A jegyzôkönyv alapján a Köz-
alkalmazotti Tanács április 
23-án tartott ülésén a jelenlévô 
véleménynyilvánítók száma: 
35 (a közalkalmazottak 85%-a), 
6 személy igazoltan távol volt. 
Az intézménybe a közoktatási 
típusú sportiskolai képzés beve-
zetésével egyetértett: 19 fô (54,3 %), 
nem értett egyet: 16 fô (45,7 %). 

A jegyzôkönyv alapján a Szülôi 
Szervezet április 23-án tartott ülé-
sén a jelenlévô véleménynyilvá-
nítók száma: 20. Az intézménybe 
a közoktatási típusú sportiskolai 
képzés bevezetésével egyetértett: 16 
nem értett egyet: 4 személy. 

A jegyzôkönyv alapján a Diák-
önkormányzat április 20-án 
tartott ülésén a jelenlévô véle-
ménynyilvánítók száma: 27 (osz-
tályonként 2–2 diák). Az osz-
tályok elôzôleg megtartották a 
szavazást osztálykeretben, majd 
az osztályuk döntését képviselték 
a diák önkormányzati gyûlésen. 
Az intézménybe a közoktatási 
típusú sportiskolai képzés beve-
zetésével egyetértett: 15, nem értett 
egyet: 12 diák. 

Folytatás a 9. oldalon!
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Folytatás a 8. oldalról!

Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tülete – a véleményezési joggal bíró 
szervezetek véleményét, valamint 
Iván Zsuzsanna intézményvezetô 
szóbeli tájékoztatását figyelembe 
véve – úgy döntött, hogy az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolában 
a közoktatási típusú sportiskolai 
képzést a 2012/2013. tanévtôl kez-
dôdôen 1. és 5. osztályban, felmenô 
rendszerben kívánja bevezetni. 

Egyúttal felkérte az iskola-
igazgatót, hogy az intézményát-
szervezéssel kapcsolatos szakmai 
intézkedéseket 2012. május 31.-i 
határidôvel tegye meg. 

Algyô Nagyközség Képviselô-
testülete felkérte továbbá dr. 

Varga Ildikó jegyzôt, hogy az intéz-
ményátszervezéssel kapcsolatos 
jogi intézkedéseket 2012. május 
31.-i határidôvel tegye. 

Két elsô osztály indulhat a 
2012/2013. tanévben az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolában: 
Az április 13-ig beíratott 49 tanuló 
alapján két osztály indulhat: az 
egyikben közoktatási típusú sport-
iskolai képzés valósulhat meg, a 
másikban pedig a gyermekek 
emelt szintû angol oktatásban 
részesülhetnek. A leendô elsô osz-
tály napközis ellátásáról a 2012. 
májusi ülésén dönt a napközibe 
jelentkezô tanulók pontos létszá-
mának kialakulását követôen a 
képviselô-testület.

Játékos természetismereti verseny
A komplex tanulmányi verse-
nyen belül fô hangsúlyt kapott 
az év fája a zselnicemeggy és az 
év madara az egerészölyv. A 2., 
3., 4. évfolyam tanulói mérhették 
össze tudásukat. A 2. évfolyamon 
I. helyezett lett Nagy Olga 2.b, II. 
Varga Imre 2.a, III. Tóth Gergely 
2.a; a 3. évfolyamon I. helyezett 

lett Kertész Tekla 3.b, II. Kovács 
Angelika 3.a, III. Varga Enikô 3.a; 
a 4. évfolyamon I. helyezett lett 
Nagy Natália 4.a, II. Szalontai 
Botond 4.a, III. Pál Krisztián 4.b 
osztályos tanuló. 

Évfolyamonként az elsô helye-
zést elért tanulók képviselik isko-
lánkat a megyei szintû versenyen. 

Bóbita hírcsokor
Kerékpártúra

A Bóbita bölcsôde május 5-én 
kerékpár túrát szervezett. A Tiszai 
új hidat a töltésen közelítették meg. 
A jelenleg bölcsôdébe járó gyerme-
keket, szüleiket, valamint a korábbi 
bölcsiseket és szüleiket hívták egy 
könnyed kis kerékpározásra.

*

Búcsúztató
Gyermeknappal összekötött böl-
csis búcsúztatóra hívják a bölcsô-
dés gyermekeket és családjukat 
május 25-én (pénteken) 16.00 
órára. A program részleteirôl a 
bölcsôdében tájékozódhatnak.

*

Könyvajánló
Alvásproblémákkal küzdô gyer-
mekek szüleinek Soós Attiláné 
kisgyermeknevelô ajánlja Arb-
ter, Daniela Öttl: Végre elaludt 
a gyerek! címû könyvét. „Csit, 
csit, aludj már, kicsikém! Anya is 
szeretne aludni. Talán éhes vagy, 
vagy az ölembe vágysz? Most meg 

mi a baj? Ettél, száraz a pelenkád, 
most miért bömbölsz megint? 
– Nem bírom már tovább! Iste-
nem, engedd, hogy legalább egy 
éjszakát átaludjak!” Sok kisgyere-
kes szülô számára ez ismétlôdik 
minden éjszaka. A gyermekek 
alvási magatartásával kapcsolatos 
legújabb ismeretek alapján ez a 
könyv bemutatja, milyen szabályo-
kat kell bevezetnünk, és hogyan 
lehet azokat alkalmaznunk. 
A tanácsadás érdeme, hogy nem 
egyetlen módszert kínál, hanem 
különféle eljárásokat ismertet 
az alvási: problémák kezelésére, 
leírja azok elônyeit és hátrányait. 
Nagy segítséget jelent ez a szülôk-
nek és a tanácsadók szakembe-
reinek az egyéni megoldási mód 
kidolgozásában és következetes 
végrehajtásában. A könyv ajánl-
ható minden olyan kisgyermekes 
szülô figyelmébe, aki most alakítja 
gyermeke alvási szokásait, vagy 
esetleg alvási problémákkal küzd. 

Zenei hírek
A deszki Marosmenti Fesztivált 
március 23-án rendezték meg. A 
Pro Musica Zeneiskolát az algyôi 
diákok közül Gyurcsik Andrea, Vágó 
Natália, Vágó Angéla és Németh Éva 
képviselte. Vágó Angéla és Németh 
Éva 3. helyezést ért el. 

*

A Pro Musica Mûvészeti Iskola 
április 4-én rendezte meg házi 
versenyét az iskola kamara ter-

mében (Szeged, Fô fasor 68.). 
Az algyôi tagiskolából a követ-
kezô tanulók szerepeltek sikeres 
eredménnyel szóló kategóriában 
– Ezüst Minôsítést kapott: Szûcs 
Lilla; Arany Minôsítést kapott: 
Vágó Angéla, Gyurcsik Andrea, Vágó 
Natália, Csamangó Krisztián, Bacsa 
Vivien, Németh Éva. Felkészítô 
tanáruk: dr. Zomboriné Gergely 
Klára.

Iskolai határidô napló
Május

11. 9.00–13.00: Megyei termé-
szetismereti vetélkedô az 1–4. 
évfolyam részére az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 
szervezésében.

13. Megajátszóház az iskola tor-
nacsarnokában.

14 – 18. Erdei iskola a 4. évfolyam 
tanulóinak Jávorkúton.

22. 12.00: A szegedi Filharmónia 
hangversenysorozata a 3–8. 
év folyam részére a Faluházban: 
A barokk muzsika gyöngyszemei.

21–25. Kimeneti mérések (az 1–8. 
évfolyamban).

22–26. Tanulmányút Olaszor-
szágba a tanulók részére az 
E-Twinning projekt keretében.

23. Kihívás napja. Programok 
tanítási órákon kívül.

23. Dr. Vekerdy Tamás elôadása 
az iskolában.

25. 14.00: Csere-bere a napkö-
ziben.

25. 16.00: Ki mit tud? – vetélkedô 
1–8. évfolyamos tanulóknak.

26. Hôsök napja Algyôn, Gyer-
meknap. 

28. PÜNKÖSD – munkaszüneti 
nap.

30. 8.00 – 12.00: Országos kom-
petenciamérés 4., 6. és 8. osz-
tályosok részére.

31. 11.00: Csoportfényképezés az 
alsó tagozatban, majd a felsôben.

Június 
4–5. Ebédbefizetés június hónapra 

(11 nap).
8. Tanulmányi kirándulás.
15. 17.00 Ballagás. 
21. 17.00 Tanévzáró ünnepség.

Tanítási hetek: 
Május 7 – 11. A hét, 14–18. B hét, 
21–25. A hét, 28 – június 1. B hét. 
Híreinket elolvashatják iskolánk 
honlapján a www.algyoiskola.hu 
weboldalon is.

Egészséghét: május 14–18.
Egészséghetet tartanak az algyôi 
iskolában. Az iskolai programok:
május
10. 10.00 – 11.45: drogprevenciós 

óra az 5. osztály részére;
11. 15.00 Vöröskeresztes bázis-

iskola címátadó ünnepsége az 
iskolában;

14. 16.30 egészségnevelés és 
drogprevenciós elôadás szülôk 
részére az iskolában; 

16. 15.30 kerékpártúra; 
16. 11.00 – 12.45 drogprevenciós 

óra a 6. osztályok részére; 
17. a Mentô-öv Csoport Alapít-

vány drogprevenciós foglalko-
zásai a Faluházban: 9.00 – 10.30 
között Drogcédula címmel a 7. 
évfolyam részére, 10.30 – 12.00 
között Virtuális világ címmel a 
8. évfolyam részére;

17. tanár-diák kosárlabda mér-
kôzés;

18. „fittparti” – az Egészséghét 
zárónapja az iskolában: fitnesz 
órák (eszközös fitnesz óra, 
gerinctorna, aerobik, jóga), 
egészséges táplálkozás, véradás, 
elsôsegélynyújtás, Te miben 
vagy ügyes? – sportprogramok;

19. Családi nap – Algyô Egész-
ségéért Programsorozat záró 
rendezvénye. Programjai: egész 
napos tanfolyam az egészséges 
táplálkozásról Éles Vilmosné 
elôadásában, elsôsegély bemu-
tató, vércukor- és vérnyo-
másmérés, gerincferdülés- és 
lúdtalpszûrés, kalóriaégetés 
mozgással, játékos akadálypálya 
és sportfoglalkozás, parlagfüves 
játék
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Megyei bajnokság az U8-as korosztályban
Véget ért a kétfordulós megyei 
bajnokság, ahol az algyôi fiúk és 
a lányok is a régiódöntôbe jutot-
tak, amit május 5-én rendeztek 
Szegeden. 

Eredmények, fiúk: Szentes SI-
Kiss – Algyôi Sportkör 27–17 (14–
6), Algyôi Sportkör – Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola 8–15 
(2–8), Algyôi Sportkör – Szentesi 
SI-Koszta A 13–10 (7–5), Algyôi 
Sportkör – Szentesi SI-Koszta B 
20–9 (12–7). Végeredmény: Szen-
tesi SI-Kiss, Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, Algyôi Sportkör, 
Szentesi SI-Koszta A, Szentesi SI-

Koszta B. Felkészítô tanár: Varga 
Ágnes.

Eredmények, lányok: Algyôi 
Sportkör – Szentesi SI-Koszta 
A 15–3 (8–0), Algyôi Sportkör – 
Kézilabda Szeged SE 10–14 (7–9), 
Vörösmarty Mihály Ált. Isk. – 
Algyôi Sportkör 1–25 (0–14). Vég-
eredmény: Kézilabda Szeged SE, 
Algyôi Sportkör, HLKC, Szeged 
KKSE, Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola, Szentesi SI-Koszta 
A, Zsombói Kézilabda Club, Szen-
tes-SI-Koszta B, Szeged KKSE II., 
Szentes-SI-Kiss . Edzô: Miklósné 
Kocsis Éva.

Siker a Kazinczy szépkiejtési versenyen
Az algyôi iskolát a kistérségi 
Kazinczy szépkiejtési versenyen 4 
tanuló képviselte: Bezdán Mihály 
3.a, Péter Fanni 3.a, Gyurcsik And-
rea 4.a és Bukor Anna 4.b. Gyur-

csik Andrea 4.a osztályos tanuló II. 
helyezést ért el, és továbbjutott 
a megyei fordulóba; Bukor Anna 
4.b osztályos tanuló III. helyezett 
lett.

Versmondós sikerek
A területi versmondó versenyen az 
algyôi iskolát 4 tanuló képviselte: 
Bukor Sára 2.b, Jernei Richárd 2.b, 
Zakar Zsanett 3.b, Üveges László 3.b. 
Üveges László 3. b osztályos tanuló I. 
lett, felkészítô tanára: Torma Tiborné. 
Bukor Sára 2. b osztályos tanuló III. 
helyezést ért el, felkészítô tanára: 
Dobó Gyöngyi. Üveges László tovább-
jutott a megyei versenyre.

*

A megyei versmondó versenyt 
április 25-én Szentesen rendezték 
meg. Üveges László 3.b osztályos 
tanuló III. helyezést ért el, felké-
szítô tanára: Torma Tiborné.

Szebeni Lászlóné,  
az alsós munkaközösség  

vezetôje

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Tanuljunk meg életet menteni!

Hazánkban évente mintegy 200 
iskoláskorú gyermeket veszítünk 
el és a 6–19 éves korosztály kór-
házi ellátásának száma megha-
ladja a 15 ezret évente. Különö-
sen nagy hangsúlyt kell fektetni 
arra, hogy a sérülést követôen 
milyen beavatkozások történnek 
az elsô néhány percben, ugyanis 
ez az idôintervallum az, amely a 
leginkább meghatározza a bajba 
jutott életesélyeit. A mentôk álta-
gosan 15 perc alatt érnek ki a 
helyszínre, a helyszínen lévô sze-
mélyek beavatkozása tehát kulcs-
fontosságú. 

A hazai lakosság elsôsegély-
ismeretei sajnos igen hiányosak. 
Alig minden 200. ember tud csak 
szakszerûen segítséget nyújtani. 
Az eszköz nélküli újraélesztést 
elméletileg megtanulta az, aki 
jogosítványt szerzett. A helyes 
módszer mellkaskompressziók 
sorozatából és befújásokból áll. 
Ma már azonban egyre több 
helyen elérhetôk az úgynevezett 
laikus újraélesztô rendszerek, 
vagy más néven félautomata 
defibrillátorok. Egyértelmû 
ábrák jelzik, hogy melyik elekt-
ródát hová kell helyezni, majd az 
automata magyar nyelven adja az 
utasításokat. Nem elég azonban 
csak az elektromos sokkot leadni, 
meg kell kezdeni az újraélesztést 
is, harminc mellkaskompressziót 
2 befúvás követ. Ha véletlenül 
nem lenne elég hatékony, a gép 
figyelmeztet: „nyomja le a mell-
kast erôsebben!” – így véletlenül 
sem fordulhat elô, hogy segítsé-
günk hatástalan lenne. 

Az Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskolában az idei tanévben 68 

tanulóval megalakult a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt helyi szerve-
zete Leléné Gonda Irén tanárelnök 
vezetésével. A Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt missziója: képviselni 
a magyar ifjúság céljait és érdekeit 
hazai és nemzetközi szinten, elôse-
gíteni a fiatalok életének és egész-
ségének védelmét, valamint bizto-
sítani a jövô mozgalmát. A felsôs 
vöröskeresztes diákok különbözô 
foglalkozásokon ismerhették meg 
az elsôsegélynyújtás folyamatát, a 
stabil oldalfekvést. A tanfolyamon 
lépésrôl-lépésre átbeszéltük mi a 
teendô, ha meglátunk egy földön 
fekvô, kérdésünkre vagy érinté-
sünkre semmilyen módon nem 
reagáló személyt. 

Ha szólításunkra, érintésünkre 
nem reagál, megnézzük, van-e 
légzése: fölé hajolunk és fülünk-
kel meghallgatjuk a légzését, 
szemünkkel figyeljük a mellkas 
emelkedését és arcunkon érez-
zük a kiáramló levegôt. Ha nem 
tapasztalunk spontán légzést, 
megkérünk egy közelben lévôt, 
hogy értesítsék a mentôket. Ezt 
követôen megkezdjük az újra-
élesztést: átjárhatóvá tesszük a 
légutakat, a fejet enyhén hát-
rahajtjuk, mellkasra helyezett 
tenyérrel és nyújtott karral meg-
kezdjük a mellkaskompressziót, 
30 nyomás után 2 levegôbefúvás 
következik. Mindezt addig folytat-
juk, míg a mentôk ki nem érnek 
a helyszínre vagy a beteg spontán 
életjelenséget nem mutat. 

Nagyon fontos, hogy ne csak 
tétlenül szemléljük a földön fekvô 
egyént, hanem segítsünk!
Bezdán Dóra 7.a és Márton Dániel 

8. osztályos tanuló

4,5 millió forinttal támogatja az algyôi 
önkormányzat a méhnyakrák programot

Lakossági és szülôi kezdeményezés 
alapján 2009-ben indult el preven-
ciós céllal Algyôn a méhnyakrák 
program. A programban a 12. élet-
évüket betöltô, algyôi állandó lakó-
hellyel rendelkezô lány gyermekek 
részesülhetnek térítésmentesen a 
HPV vírus elleni védôoltásban.

2009–2010-ben a GlaxoSmit-
hKline Kft.-vel kötött megálla-
podás értelmében a CERVARIX 
készítményt, majd a 104/2011. 
(III.30.) Kt. határozat értelmében 
az MSD Magyarország Kft. által 
kötött szerzôdés értelmében a 4 
komponensû Silgard védôoltással 
történt a lánygyermekek oltása. 

2009-ben 15, 2010-ben 33, 
2011-ben 17 lányt oltottak be. 
Mindez 3 millió 773 ezer 720 
forintba került, az algyôi önkor-
mányzat 100%-os támogatásával. 

Az egészségfejlesztési cselekvési 
terv javasolt programtípusa 2011-
tôl sikeres egészségmegôrzô pro-
jektté nôtte ki magát, a 100%-os 
önkormányzati anyagi támogatás 
pedig az országban is egyedül-
álló, ezért is folytatódhatott idén 
is: a 32/2012. (I. 25.) Kt. határo-
zat értelmében a 12. életévüket 
töltô, algyôi állandó lakcímmel 
rendelkezô kislányok kapják 
meg a 4 komponensû SILGARD 
védôoltást. 11 lány 775 ezer forint 
értékben. Így mindösszesen 2009. 
óta Algyôn 76 lány kapta meg 4 
millió 548 ezer 720 Ft. összegben 
a HPV-vakcinát. 

A program koordinátora 
2009 óta Bereczné Lázár Nóra, a 
védôoltásokat dr. Molnár Mária 
csecsemô- és gyermek szakorvos 
adja be. 
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ÔBK dalok szárnyán…
40. 

Nem idevalósi vagyok…

Nem idevalósi születésû vagyok én
Messzi földrôl ide vándoroltam én
Így jár aki, messze földrôl ide vándorol
Nincs babája, ki vállára boruljon.

Összefolyik a Tisza a Dunával
Össze illek én a kedves babámmal
Mit bánom én, ha szôke, ha barna is
Szôkét szeretek, szôke vagyok magam 
is. 

*

41.
Tiszán innen…

Tiszán innen, Dunán túl
Estefelé minden kapu bezárul.
Csak az enyém van tárva
Sárga rózsás kertbe várok magára.

Szeretem az illatot a virágtól
Az éneket minden dalos madártól.

Tiszán innen, Dunán túl
De csókot egyedül csak magától.

*

42.
Dankó Pista hegedûje.

Eltörött a Dankó Pista 
Nótás hegedûje
Halljátok-e, hogy felzokog
Most a kesergôje.
Halljátok-e, hogy felzokog
Szertefoszlott húrja.
A szegedi temetôbe
Búbánatát sírja.

Aludj, aludj Dankó Pista
Mély sírok szögében,
Ezeréves magyar alföld
Virágos kertjében.
Szôke Tisza mormol Neked
Altató dalt rája,
A te dalod hallatszik a 
Pásztor furulyákba.

*

Költészet napja, barátokkal
Igazi tavaszi verscsokorral örven-
deztették meg a versbarátokat 
a költészet napján a Vásárhelyi 
Kárász József Alapítvány Irodalmi 
Körének tagjai.

Régrôl datálható az algyôi és 
a vásárhelyi tollforgatók barát-
sága és közös munkája: immár öt 
esztendeje látogatjuk egymást és 
szervezünk közös irodalmi este-
ket. A versek szeretete hozott 
össze ismét minket, és bár csak 
félig telt meg az algyôi könyvtár, 
barátaink – a költészet színe javá-
ból válogatva – szebbnél szebb 
versekkel lepték meg a közön-
séget. Kosztolányi, Ady, József 
Attila, Áprily Lajos, Wass Albert 
verseibôl hallottunk vendégeink 

tolmácsolásában, majd hangula-
tos gitár és szájharmonika zene 
szórakoztatta a nagyérdemût. 

Az est második részében az iro-
dalmi kör tagjainak saját verseit 
hallgattuk meg, és elmondhat-
juk, nem kellett szégyenkezniük 
a „nagyok” után, igazán elgon-
dolkodtató, megmosolyogtató, és 
néha szemünkbe könnyeket csaló 
alkotásokat hallhattunk szerelem-
rôl, elmúlásról, családról. 

A mûsort Fehér József író, költô 
állította össze, gitáron és szájhar-
monikán közremûködött Dani 
Imre költô, tanár.

Ezúton köszönjük Ménesiné 
Lajosné Jusztika szervezését!

GYAKE Tollforgatók Köre

Algyô, az én falum
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre Algyô Napja 
alkalmából pályázatot hirdet 
két kategóriában, „Algyô, az én 
falum” címmel. Tehát Algyôhöz 
kapcsolódó alkotásokat várunk.

1. kategória: irodalmi alkotások 
(vers, próza, mese, visszaemléke-
zés). Egy ilyen alkotással bárki 
nevezhet, korhatári megkötés 
nincs, azonban a pályázat terje-
delme maximum 3 gépelt oldal 
lehet.

Díjazás:az I., II., III. díj egy 
névre szóló, gravírozott toll.

A pályázatra az alkotások 2012. 
szeptember 1-jéig folyamatosan 
beküldhetôek az alábbi e-mail 
címre: mjuszti@gmail.com, vagy 
postai úton: Ménesi Lajosné, 6753 
Szeged, Éva utca 14.

2. kategória: kézmûves alko-
tások (rajz, festmény, kép, üveg-
festés, varrás, fafaragás, szövés, 
fonás, kerámia, tûzzománc, stb.). 

Egy alkotással bárki nevezhet, 
korhatári megkötés nincs, azon-
ban az elbírálásnál elônyben 
részesülnek a természetes anya-
gokból készült alkotások.

Díjazás: I.díj 5000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag, II. díj: 
4000 Ft értékû kézmûves ajándék-
csomag, III. díj: 3000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag.

Mindezeken felül a további IV., 
V., VI. helyezetteknek ajándék-
könyv, és az alkotásokat kiállítjuk, 
írásokat megjelentetjük a www. 
gyeviart.hu honlapon.

A kézmûves alkotásokat 2012. 
szeptember 17-ig kérjük leadni az 
algyôi faluházban (Algyô, Búvár 
utca 5.) vagy az algyôi könyvtár-
ban (Algyô, Kastélykert utca 63.).

Az eredményhirdetés és a 
pálya munkák kiállítása az Algyô 
Napja rendezvénysorozat kereté-
ben lesz.

GYAKE Tollforgatók Köre

Vár a Gyevi Art Kulturális Egyesület
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 
Kulturális Egyesület, 6750 Algyô, 
Búvár u. 5. Elnök: Ménesi Lajosné, 
telefonszám: 06/30/254-4632; 
e-mail: mjuszti@gmail.com

 

A Búzavirág görög utat nyert Hévízen
Hévízen szerepelt a Szôke 
Tisza Nyugdíjas klub Búzavirág 
Asszonykórusa, ugyanis április 
21-én a II. Országos Nyugdíjas 
Ki-Mit- Tud? VIII. középdöntô-
jében az algyôi asszonyok is részt 
vettek, miután a januári szegedi 
elôdöntôn sikeresen szerepel-
tek. Ekkor közel 2000 versenyzô 
478 produkciójából válogatták ki 
azokat, akik 10 fordulóban mér-
hették össze tudásukat Hévízen. 
A hévízi versenyen szólóének 
és népdal kategóriában 13 ver-
senyszám volt, köztük 30–40 éves 
múlttal rendelkezô csoportok 
népviseletben (pl. csokonyavison-

taiak, zsámbékiak, szerecsenyiek, 
dombóváriak...)

A 60 év felettiek produkciói 
elsöprô sikert arattak a nagyszámú 
közönség elôtt. Az algyôi Búza-
virág Asszonykórust az Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar 
kísérte. Bár az elért pontszámok 
alapján nem valószínû, hogy meg-
hívást kapnak az országos dön-
tôbe, de az elért középmezônyös 
szint is jónak mondható, hiszen 
az elmúlt évben kezdtek el együtt 
énekelni. Örvendetes azonban, 
hogy 100.000 forintot nyertek egy 
görögországi utazáshoz.

– nj –

Az algyôi Gyevitur Kft. keres 

közgazdasági végzettségû, könyvelés-

ben, munkaügyben jártas  

irodAi Asszisztenst. 

Érdeklôdni: Ökrös erika 20/38-38-244
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Adományozzon gyermeknapra!
A Magyar Vöröskereszt helyi alap-
szervezete felhívja a tisztelt algyôiek 
figyelmét arra, hogy a Gyermeknapra 
adományokat gyûjt. Az adományokat 
a Civilek házába (volt Vadász) vár-
ják május 16-án (szerda) 16 órától 

18óráig, illetve május 23-án (szerda) 
16 órától 18 óráig. Az adományokat 
a Szabadidôközpontban május 27-én 
(vasárnap), a gyermeknapon osztják 
ki.. Minden kedves felajánlást elôre is 
köszön a Vöröskereszt vezetôje.

Az AKTV szolgáltatásainak legújabb fejlesztéseirôl
Az elmúlt hónapokban jelentôs fej-
lesztés történt az Algyôi Kábeltele-
vízió Üzemeltetô Kft-nél, amelynek 
eredményeképp számos új szolgál-
tatást vehetnek igénybe az algyôi 
elôfizetôk. Errôl és a közeljövôben 
történô újabb változásokról kér-
deztük a kft. ügyvezetôjét, Ballai 
Ferencet.

– Az elmúlt idôszakban egy konku-
rens cég üzletkötôi járták Algyôt azt a 
hírt terjesztve, hogy megszûnik az Algyôi 
Kábeltelevízió Üzemeltetô Kft., és emiatt 
tanácsos velük elôfizetôi szerzôdést kötni.

– Le szeretném szögezni és meg 
szeretnék nyugtatni minden elô-
fizetôt, hogy az AKTV Kft. nem 
szûnik meg. Ez csupán a másik 
cég üzletkötôinek etikátlan rém-
híre. Ahogyan eddig is, továbbra 
is állunk kábeltévés, internetes és 
telefonos szolgáltatásainkkal az 
algyôiek rendelkezésére. A rém-
hír a megszûnésünkrôl már csak 
azért is abszurd, mert a közel-
múltban vezettük be digitális 
kábeltévés szolgáltatásainkat, és 
hamarosan újabb fejlesztésekrôl 
tudunk majd hírt adni.

– Miben jobb a digitális szolgáltatás 
az eddigi analóghoz képest?

– Nekünk, kábeltévés szolgálta-
tóknak haladnunk kell a korral, és 
fel kell készülnünk a legújabb fej-
lesztések szolgáltatásainkba történô 
integrációjára is. Manapság egyre 
jobban elterjedt a digitális alapú 
kábeltévé, amely analóg elôdjéhez 

képest sokkal jobb kép- és hang-
minôséget garantál, nem beszélve 
számos olyan plusz szolgáltatásról, 
mint például a tévés mûsorújság, 
amely a képernyôn megjeleníti egy 
adott csatorna mûsorprogramját.

– Milyen csatornák találhatók a 
digitális csomagokban?

– Április 1-jétôl vehetôk igénybe 
digitális kábeltévés szolgáltatásaink. 
Két új alapcsomagot vezettünk be 
DTV Start és DTV Szuper néven, 
valamint hét digitális minicsomag is 
szerepel kínálatunkban. Az alapcso-
magok – az analóg KTV Start, illetve 
a KTV Szuper – szinte az összes csa-
torna mellett a minicsomagokban 
elérhetô adókat is tartalmazzák. 
Továbbá, digitálisan érhetô el az 
HBO is, amely mellett az HBO2, 
az HBO Comedy, a Cinemax és a 
Cinemax2 mûsorát is élvezhetik a 
tévézôk. Az öt mozicsatorna havi-
díja – éjjel-nappal filmekkel – alig 
több mint 2 mozijegy ára. Elmond-
ható tehát, hogy az analóg módon 
fogható csatornáink közül szinte az 
összes digitálisan is elérhetô. Emel-
lett vannak csak digitálisan fogható 
csatornák is, így összesen több mint 
70 csatorna közül tallózhatnak 
elôfizetôink, akár 4150 forintért 
havonta.

– Milyen berendezés szükséges a 
digitális adások vételéhez?

– Az analóg tévékhez szükséges 
digitális vevôegység (set-top-box) 
telepítése, amely értelmezi a digitá-

lis jeleket és a tévé számára megjele-
níthetô formátumban küldi tovább. 
A piacon elérhetôk már digitális 
televíziók is; a DVB-C szabványt 
támogató és Irdeto kártyát olvasni 
tudó egységgel rendelkezô digitá-
lis tévékhez nem szükséges külön 
vevôegység.

– Térjünk vissza a konkurens cég 
üzletkötôinek ajánlatához! Tényleg 
olyan olcsó a szolgáltatásuk, mint azt 
elmondják?

– A mai idôkben az emberek szá-
mára még a korábbiaknál is fonto-
sabb szempont lett az ár. Tudni kell 
azonban, hogy a konkurenciához 
hasonló szolgáltatások esetén rejtett 
költségek is felmerülnek. Az általuk 
ígért televíziós szolgáltatás igény-
bevételéhez például olyan beltéri 
egységek telepítésére van szükség, 
amelyeknek nem elhanyagolható 
az áramfogyasztása. Információim 
szerint egy-egy 25W-os beltéri egy-
ség, ha sosincs áramtalanítva, 800 
forinttal növeli meg a havi áram-
számlát. A 40 W-os egységeknél ez 
az összeg az 1200 forintot is eléri. 
A szolgáltatás valódi ára tehát nem-
csak a távközlési, hanem a villany-
áram díján is látszik.

– Beszéljünk a jövôrôl! Mit tudha-
tunk a további fejlesztésekrôl?

– Cégünk a minôségi szórakozta-
tás elkötelezett híve, ezért folyama-
tosan fejlesztjük szolgáltatásainkat. 
A digitális kábeltévé után, terveink 
szerint, már idén májusban meg-

négyszerezzük az internetes sávszé-
lességünket, amely jelentôs szolgál-
tatásjavulással fog járni internetes 
elôfizetôink körében.

– A földfelszíni analóg mûsorsug-
árzás közeljövôben való megszûnése 
hogyan érinti a kft. elôfizetôit?

– Nagyon sok háztartásban még 
mindig hagyományos, analóg tele-
vízió található, amely önmagában 
nem tudja a digitális jeleket értel-
mezni. Az Európai Unió ajánlása 
2014-et jelölte meg a digitális átál-
lás idôpontjaként, amely után a 
mûsorszolgáltatók csak digitálisan 
sugároznák mûsorukat. Az AKTV 
Kft. ezen idôpont után is továb-
bítja a mûsorokat analóg módban 
elôfizetôi felé, tehát nem szûnnek 
meg az analóg szolgáltatások, így 
a hagyományos televízióval ren-
delkezô elôfizetôinket nem éri 
hátrány 2014-tôl sem. Cégünk 
továbbra is áll elôfizetôi rendel-
kezésére. Elérhetnek bennünket 
személyesen Ügyfélszolgálatunkon 
(Algyô, Kastélykert utca 49.) nyitva 
tartási idôben (hétfôn, kedden, 
szerdán, pénteken 8-tól 16 óráig, 
csütörtökön 8-tól 20 óráig), tele-
fonon a 06–62–267–567-es, illetve 
a kábeltelefonról ingyenesen hív-
ható 06–62–765–567-es számon, 
illetve e-mailben az ugyfelszolgalat@
algyoktv.hu címen. Honlapunkon, 
a www.algyoktv.hu címen lehetôség 
van online ügyintézésre is.

(X)

Keresik Magyarország legszebb települését
Ha úgy gondolja, az Ön tele-
pülése méltán pályázhat erre a 
címre, kérjük, írja meg nekünk. 

A benevezett falvakat, községe-
ket, városokat bemutatjuk és kide-
rül, a nézôk melyik települést tart-
ják a legszebbnek. A gyôztes helység 
egyben a leghíresebb is lehet, hiszen 
jutalomként 3 hónapon át beszámo-
lunk minden ott történt eseményrôl 
különbözô mûsorainkban.

Mutassa be lakóhelyét Magyar-
országnak! 

Jelentkezés: e-mailben a leg-
szebb@echotv.hu címen. 

Levélben: 1145 Budapest, Thö-
köly út 105–107. A borítékra írják 
rá: „A legszebb település”.

Jelentkezni folyamatosan lehet, a 
végsô határidô: 2012. augusztus 20.

Ajánlott internetes oldalak: www.
echotv.hu; www.magyarhirlap.hu

Móra Klára marketing-kommu-
nikációs szakértô, Rising Star Kft., 
az Echo Tv, Vital Tv, Magyar Hír-
lap kizárólagos értékesítôje

A halak és a Mozgáskorlátozottak
Horgászversenyt rendeztünk április 
21-én, szombaton a szegedi társszer-
vezettel közösen. Az idôjárás inkább a 
halaknak kedvezett: zuhogott az esô, 
így inkább ôk is befeküdtek a kényel-
mes lyukaiba, még táplálkozni sem 
nagyon voltak hajlandóak elôjönni. 
Így szerény fogási eredménnyel 
dicsekedhetünk, bár csoportunk elsô 
csapata hódította el az elsô helyet. 
A Nagy László, Koltai József, Szabó 

Mihályné Marika összetételû csapat 
utcahosszal megnyerte a csapatbaj-
nokságot, ezúttal már harmadszorra, 
így a mienk marad a kupa. Annak 
ellenére, hogy az elsô csapatba neve-
zett tagtársunk visszalépett, így is ike-
rült a gyôzelem. Az egyéni versenyt 
Szabóné Marika nyerte meg. A Falu-
napokon jó halászlével vendégeltük 
meg magunkat. 

Sermann József vezetôségi tag

Köszönet a húsadományért
Algyô Nagyközség Önkormányzata 
örömmel értesült a Fami kft. Man-
galica Húsbolt vezetôjének, Varga 
Péternek a hús felajánlásáról. 100 

személy részére adományozott ser-
téshúst, így 38 család részesülhe-
tett belôle. Köszönjük az önzetlen 
felajánlást és az önzetlen munkát.
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Az Ezerjófû Egészségvédô  
Közhasznú Egyesület  

munkanaplója
Közhasznú tevékenységet folytat 
az Ezerjófû Egészségvédô Köz-
hasznú Egyesület. Így például e 
körbe tartozik a gyógynövénykert 
folyamatos gondozása, gyógynö-
vénytúrák, gyógynövények fel-
dolgozása – Bakó Ferencné, Bera 
Sándorné, Belovai Józsefné, Berek 
Ágota, id. Canjavec Tamás, Dombi 
Dóra, Farkas Imréné, Gáli Tibor, 
Gáli Tiborné,Hajdú Mihály, Klug 
Mátyásné, Koczkás Tibor, Kockás 
Tiborné, Kövér Imréné, Majoros 
Ferencné, Merlákné Dombóvári Ibo-
lya, Nagy Menyhértné, Nyári József, 
Pataki Dezsôné, Szôkéné Bera Szil-
via, Téglás Albert, Zánthó Csabáné 
részvételével.

A tavaly és idén eddig elvégzett 
munkáról idôrendben számolunk 
be. 

2011. május: Gyermeknap, 
teakóstoltatás a Szabadidô Köz-
pontban. 

Augusztus 15–19. között: Egész-
ségvédô Nyári Tábor algyôi gyere-
kek részére a Tájházban. A tábort 
Berek Ágota, Makán Ferencné és Szô-
kéné Bera Szilvia vezet te, a lebo-
nyolításban segítettek az egyesület 
tagjai: Gercsó Gabriella (jóga torna) 
Bakó Ferencné, Belovai Józsefné, 
Téglás Albert, Bera Sándorné, Far-
kas Imréné, Gáli Tiborné, Merlákné 
Dombóvári Ibolya, Nagy Menyhértné.

Szeptember: öntözô vezetéket 
építettünk a kerti kúttól a gyógy-
növénykertig a Tájházban – Kiss 
Tibor irányításával.

Október 14.: Ezerjófû Nyílt Nap 
és Kertavató a Tájházban. Szer-
vezôk: Berek Ágota Bera Sándorné, 
Forgóné Canjavec Eszter, Makán 
Ferencné és az egyesület jelen lévô 
tagjai.

December 17.: Adventi vásár: 
20 liter meleg Ezerjó teát kínál-
tunk a nézelôdôknek. Tombola 
ajándékokkal segítettük az Algyôi 
Hírmondó karácsonyi rendezvé-
nyét.

2012. január 16.: Elôadás és be -
szél getés az Idôsek Napközi Ott-
honában az immunerôsítô gyógy-

növényekrôl. Tartotta: Berek Ágota. 
Több zacskó Ezerjó teakeveréket 
ajándékoztunk az Idôsek Napközi 
Otthonának.

Február: 50 tasak 40g-os Ezerjó 
teakeveréket készítettünk az 
önkormányzat ajándék csomag-
jába. Összeállították, és csomagol-
ták: Bakó Ferencné, Belovai Józsefné, 
Bera Sándorné, Berek Ágota, Can-
javecné Borbás Annamária, Far-
kas Imréné, Gáli Tiborné, Klug 
Mátyásné, Kövér Imréné, Zánthó 
Csabáné. Február 20.: Elôadás és 
beszélgetés az Idôsek Napközi 
Otthonában a megfázásos beteg-
ségekre alkalmazható gyógynö-
vényekrôl. Tartotta Berek Ágota.

Március 19.: Elôadás és beszél-
getés az Idôsek Napközi Otthoná-
ban a nyugtató, szív és érrendszeri 
betegségekre jó gyógynövényekrôl. 
A részt vevôknek citromfû teát aján-
dékoztunk. Az elôadást tartotta, 
és teákat csomagolta: Berek Ágota. 
Április 11.: Elôadás a Mozgás-
korlátozottak Egyesületében a 
gyógynövényekrôl. 12 liter Ezerjó 
teát vittünk a hallgatóság szá-
mára. Az elôadást tartotta és a 
teát megfôzte: Berek Ágota. Ápri-
lis 26.: A Szivárvány Óvodában 
2x30 perces foglalkozás 100 óvo-
dás számára a gyógynövényekrôl. 
A gyerekeknek 100 csésze tea 
elkészítésére elegendô (kb. 5–5 
g) Ezerjó teakeveréket ajándékoz-
tunk. A foglalkozást tartotta Berek 
Ágota, segítôje: Canjavecné Borbás 
Annamária. A100 tasak teakeve-
réket Belovai Józsefné, Berek Ágota, 
Gáli Tiborné, Merlákné Dombóvári 
Ibolya csomagolta.

Tavaly november 30-tól két-
hetente délután a Fehér Ignác 
Általános Iskolában 1 órás egész-
ségvédô szakköri foglalkozás, 
eddig 12 alkalommal – vezeti: 
Berek Ágota és Canjavecné Borbás 
Annamária.

2012. tavaszától az iskolai 
gyógynövénykert folyamatos bete-
lepítése.

Berek Ágota elnök

Ezerjófû hírcsokor
Napközis tábor

Az EZERJÓFÛ Egészségvédô Köz-
hasznú Egyesület idén augusztus 
13-tól 17-ig tartja nyári napközis 
táborát. Kérjük, a kedves szülôk 
jelezzék, igénylik-e gyermekük 
részvételét a táborban!

*

Tanfolyam
Az EZERJÓFÛ Egészségvédô 
Közhasznú Egyesület alapfokú 
gyógynövény tanfolyamot indít 

felnôttek részére az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskolában. A tan-
folyam 8x2 órás, hetente 1 alka-
lommal 17 óra 30 perctôl 19 óra 
30 percig tart. A gyógynövényeket 
felhasználás szerinti csoportosí-
tásban ismertetjük sok gyakorlati 
tanáccsal. A programokkal kap-
csolatos további információkat ad 
és a jelentkezéseket rögzíti Berek 
Ágota, mobil: 30/605 3978, e-mail: 
berekagota@gmail.com

Országos pályázaton az Algyôi Tojásmûhely tagjai 
A GYEVI ART KULTURÁLIS 
EGYESÜLET Algyôi Tojásmû-
helye sikeresen pályázott a 
Népmûvészeti Egyesületek Szö-
vetsége (NESZ) megalakulásának 
30. évfordulója, valamint a Fiatal 
Népmûvészek Stúdiója 40 éves 
évfordulója alkalmából meghir-
detett országos „Fiatal tehetségek 
Találkozója” kézmûves pályáza-
ton. Az Algyôi Tojásmûhely tag-
jai: Bereczné Lázár Nóra, Bakos 
Dorina, Balázs Dóra, Balázs Petra és 
Pigniczki Kata archaikus gyimes-
völgyi írott tojásokkal neveztek. A 
program célja: a népi kismester-
ségek fiatal mûvelôinek támoga-
tása, a hagyományok fenntartha-
tósága és az értékmentés. Az „Add 
tovább…” címû országos kiállítás-
megnyitóját április 5-én tartották 

Budapesten, a Budai Várnegyed-
ben, a Nemzeti Táncszínház kiál-
lító termében, ahol a fiatal algyôi 
alkotók díszoklevelet vehettek 
át Révész Máriusz országgyûlési 
képviselôtôl, a miniszterelnök 
ifjúságpolitikai ügyekkel foglal-
kozó tanácsadójától. A kiállítást 
április 15-ig tekinthették meg a 
fôvárosba érkezô hazai és külföldi 
vendégek, turisták.

A program a Népmûvészeti 
Egyesületek Szövetsége szervezés-
ében a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg. 

Ajánlott internetes oldalak: www.
nesz.hu, www.nemzetitancszinhaz.hu. 

Bereczné Lázár Nóra  
népi iparmû vész,  

a Népmûvészet Ifjú mestere,  
az Algyôi Tojásmûhely vezetôje

Tisztelt Polgármester Úr !
Ezúton szeretnénk megköszönni a Lipót Pékség jóvoltából húsvétkor kapott 
kalácsot és a hétvégenkénti nagyon finom kenyeret, péksüteményt.

Ezzel a gesztussal nagyon sokat könnyít nehéz helyzetünkön.
Külön szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik szabad idejüket nem 

sajnálva eljuttatják hozzánk az adományt.
Tisztelettel: Varga Ottóné, Kónya Lászlóné, Terhes Sándor, Kalusi 

László
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Apróhirdetések
Megbízható, szorgalmas, precíz nyugdíjas 
nô munkát vállalna. Például: gyermek fel-
ügyeletet, idôsgondozást, takarítást, kert-
gondozást, fóliázást – akár hétvégén is.
Telefon: 06-30/613-9260

*

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

*

Középkorú, megbízható nô idôsek gondo-
zását, ház körüli munkát vállal.
Érd.: 06-30/932-01-07

*

Algyôn takarítást vállalok. 
Telefon: 06-30/ 475-93-30

*

Idôsek gondozását, felügyeletét, illetve 
gyermekfelügyeletet is vállalok. 
Telefon: 06-20/5757-922

*

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 mobi-
lon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkom-
fortos, kertes magánház eladó, vagy 
– értékegyeztetéssel – szegedi, algyôi 
1,5 szobás lakásra cserélhetô. Irányár: 
12 millió forint. 
Érdeklôdni: a 30/380-2139.

A Boldog Gyermekkor 
Alapítvány Kuratóriuma, 
az óvoda dolgozói és a gyerekek 
hálás szívvel mondanak köszönetet 
azoknak, akik jelenlétükkel és megvásárolt 
támogatói jegyeikkel, felajánlásaikkal támogatásukról 
biztosították alapítványunkat.
Külön köszönjük azoknak a szülôknek a munkáját, akik 
aktív szerepet vállaltak a jelmezek megvarrásában, a deko-
ráció elkészítésében, mindezzel hozzájárulva a produkciók 
színvonalának emeléséhez.
Köszönet illeti a Faluház vezetését, hogy rendelkezésünkre

bocsájtotta a helyszínt, az Algyôi Faluvédô Polgárôr 
Egyesületet és a Gyeviép Nonprofit Kft-ét, hogy a szer-

vezésben nélkülözhetetlen segítséget nyújtott.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tarto-

zunk Olajos Györgynek, hogy a hangtechnika 
minden igényt kielégítô mûködtetésében 

segítségünkre volt. 

1%: segítség a civileknek
ADÓ 1%: az iskolai alapítvány-
nak. Eljött az adóbevallások ideje. 
Idén is lehetôség nyílik mindenki-
nek adója 1%-ának felajánlására. 
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné isko-
lánk alapítványának és ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán a követ-
kezôket adja meg: Algyôi Általá-
nos Iskola Alapítvány adószám: 
18457177-1-06. Az 1% felajánlása 
nem kerül semmibe, nem képez 
pluszkiadást, de nagyon sokat 
segíthet az Alapítvány munkájá-
ban!

Köszönettel:  
az iskola tanulói

SZJA 1 %-a a kultúráért. Az algyôi 
Gyevi Art Kulturális Egyesület 
mindhárom mûvészeti csoportja, a 
Parlandó Énekegyüttes, az Algyôi 
Tollforgatók Köre és az Algyôi 
Alkotók Köre ismételten köszö-
netet mond mindazoknak, akik 
az elmúlt években felajánlották 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 
segítve ezzel mûködésünket. 
Az Egyesület ebben az évben is 
szívesen fogadja és kéri felaján-
lásukat, támogatásukat. Nevünk: 
Gyevi Art Kulturális Egyesület. 
Adószámunk: 18469927-1-06

Ménesi Lajosné,
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 

elnöke

Fô a biztonság:  
rendôrök és telefonszámok 

Az algyôi körzeti megbízottak 
neve és elérhetôsége:

Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmes-
ter, mobiltelefon száma: 06 20 209 
5319,

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

Mihálkovics János rendôr fôtörzs-
ôrmester, 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.

„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

Dr. Major józsef

JOGOSULT  
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

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.

Algyô külterületén 
jó minôségû  
termôföldet  

bérelnék, vásárolnék.
ár: megegyezés szerint

telefonszám: 
06-20/592-88-48
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Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 

Ügyfélszolgálatunk címe: 6750 Algyő, Kastélykert utca 49. Nyitva tartás: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 8–16 óráig, csütörtökön 8–20 óráig. 

Telefonszámunk: 06–62–267–567, 06–62–765–567. Internet- címünk: http://w w w .algyoktv.hu 
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Várszegi zoltán eV
A u t ó s z e r e l ô  m e s t e r

AUTÓSZERVÍZ
klubkártya tulajdonos 

kedvezmény. 
Bôvebb tájékoztatás telefonon.

Klíma töltés, javítás.
Mûszeres futómû állítás.

Vezérlôegység diagnosztika. 
Fék- futómû javítás, motorfelújítás, javítás.

Vizsgára felkészítés.
Vizsgáztatás, környezetvédelmi vizsgálat.

Gumiszerelés, centrírozás.

Algyô, Bartók B. u. 34.
Tel.: 06-30/249-51-65

Tovább szépül a Téglagyári tó környezete
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola és a Dél-nyugati 
lakópark között elhelyezkedô 

Téglagyári tó környezetének ren-
dezését végeztette el. A kivitele-
zés részben pályázati forrásból, a 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) 1.724.409 forin-
tos támogatásával és 7.827.383 
forintos önkormányzati forrásból 
valósult meg.

A kivitelezés eredménye: 1,4 
méter szélességben 383 méter 
hosszban gyalogjárda kiépítése, a 
Gyeviép Nkft. által gyártott térkô 
elemekbôl, kétoldali szegéllyel. 
A partélbe 10 darab szomorúfûz 
fát ültettek, minimum 5 centimé-
teres törzs átmérôvel. A balesetve-

szély megelôzésére a járda mellé, 
ahol nagyon közel került a part 
élhez, korlát készült kéreg nélküli 
akácfából, 20 méter hosszban.

A terület rendezése után 1.800 
négyzetméteres területen füvesí-
tés teszi szebbé a környéket.

Utcabútorokat helyeznek ki, 
6 darab pad és 3 darab hulladék-
gyûjtô edény is megtalálható lesz 
majd. A késôbbiekben szabad-
téri fitnesz gépekkel és 3 darab 
kandeláberes közvilágítással lesz 
teljes a pihenô tó környékének 
rendezése.

A kivitelezést a Gyeviép Nkft. 
végezte. A projekt teljes költsége 
9.551.792 forint volt.

Ludányi Attila környezetmérnök, 
projektmenedzser

Megváltoznak a közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezmények

A 44/2012. (III.20.) Korm. ren-
delet módosította a közforgalmú 
személyszállítási utazási kedvez-
ményekrôl szóló 85/2007. (IV.25.) 
Kormányrendeletet (az úgyneve-
zett Kedvezményrendeletet).

Az eddigi „Nyugdíjasok utazási 
igazolványa” elnevezésû közokira-
tot az „Ellátottak utazási igazolvá-
nya” váltja fel.

A 2011-ben kiállított „Nyugdí-
jasok utazási igazolványa” 2012. 
április 30-ig érvényes, ezen idô-
pontig postázza a Nyugdíjfolyó-
sító Fôigazgatóság az „Ellátottak 
utazási igazolványa” közokiratot 
a kedvezményre jogosultaknak.

2012. május 1-jét követôen az 
algyôi nyugdíjasok is az „Ellátot-
tak utazási igazolványa” felmuta-
tásával válthatnak szegedi helyi 
nyugdíjas bérletet, mellyel az 
Algyôi Önkormányzat és a Tisza 
Volán között létrejött megállapo-
dás alapján a Szeged-Algyô hely-
közi viszonylatban térítésmente-
sen utazhatnak legfeljebb a 2012. 
decemberi bérlet érvényességéig.

Amennyiben a korábban nyug-
díjasnak minôsülô személy nem 
kap a Nyugdíjfolyósító Fôigazga-
tóságtól „Ellátottak utazási iga-
zolványa” közokiratot, akkor nem 
minôsül kedvezményre jogosult-
nak, így az algyôi helyközi utazási 
kedvezményt sem tudja igénybe 
venni.

Azok számára, akiknek a Mun-
kaügyi Központba szükséges 
utazniuk, az útiköltséget a Mun-
kaügyi Központ megtéríti, orvosi 
vizsgálatra történô helyközi utazás 
költségét pedig az Egészségbizto-
sítási Pénztár téríti meg utólag, 
kérelem és nyugta alapján.

Az algyôi nyugdíjas kedvezmé-
nyek része az aktív korúak ellátá-
sára jogosultak utazása is, akik a 
Kormányrendelet alapján a helyi 
személyszállításban jogosultak 
kedvezményre, jegyzôi igazolás 
alapján. Így, aki az önkormány-
zattól részesül ellátásban, az iga-
zolása alapján továbbra is igénybe 
veheti az eddigi kedvezményt.

Dr. Varga Ildikó jegyzô
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Az illegális hulladékégetés kockázatairól – Tûz helyett komposzt
A levegô védelmérôl szóló 306/2010. 
(XII.23.) Kormányrendelet 4. §-a 
értelmében „tilos a légszennyezés, 
valamint a levegô lakosságot zavaró 
bûzzel való terhelése, továbbá a 
levegô olyan mértékû terhelése, 
amely légszennyezést okoz”. 

Továbbá a 306/2010. (XII.23.) 
Korm. rendelet 27. § (2) és (3) 
bekezdései szerint „(2) Hulla-
dék nyílt téri, vagy a hulladékok 
égetésének feltételeit rögzítô 
jogszabályban foglaltaknak nem 
megfelelô berendezésben történô 
égetése, a háztartásban keletkezô 
papírhulladék és veszélyesnek 
nem minôsülô, kezeletlen fahul-
ladék háztartási berendezésben 
történô égetése kivételével tilos. 
Nyílt téri hulladékégetésnek 
minôsül, ha a hulladék – az elemi 
kár kivételével – bármilyen okból 
kigyullad. (3) Lábon álló növény-
zet, tarló és növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulla-
dék nyílt téri égetése tilos.”

Ebbe tevékenységi körbe tar-
tozik az illegális hulladékégetés.

Mérgezô füstök
Manapság nagyon sokan – a taka-
rékosság jegyében – visszaállítot-
ták a régi kályháikat, és fûtenek 
szénnel, fával és egyéb, tüzelésre 
alkalmasnak vélt anyagokkal. 
A tendencia kissé visszafelé for-
dítja az idôt, elfelejtve, hogy ezen 
anyagok égetésekor keletkezô füst 
igen nagy mértékben egészségká-
rosító lehet. A fahulladékok nagy 
része – a különbözô gyanta és lakk 
maradványok mellett – faanyag-
védô anyagokat – biocidokat 
– is tartalmazhat, amelyekbôl a 
nem tökéletes égés során szintén 
egészségkárosító anyagok szaba-
dulnak fel. A mûanyagok hosszú 
idô alatt bomlanak le a természet-
ben. Ha elégetjük ôket, szennye-
zik a környezetet, és károsíthatják 
az egészségünket, rákkeltô, bôr- 
és szemirritációt okozó, a légzô- és 
immunrendszert, és a vérképzô 
szerveket súlyosan károsító vegyü-
letetek szabadulnak fel.

A hulladékok égetésekor egy-
részt számolhatunk az anyagi 
összetételbôl eredô káros anyag 
kibocsátással, másrészt azonban 
figyelembe kell venni a relatíve 
alacsony égetési hômérsékletnél 

keletkezô, illetve felszabaduló 
káros melléktermékek jelenlétét is. 

Égetett anyagok
A háztartásokban illetve udva-
ron nyílt térben leggyakrabban 
elégetett anyagok a következôk: 
mûanyag italcsomagolás és egyéb 
mûanyaghulladék; textilipari 
hulladékok, import bálás hasz-
nált ruha (ezt segélyezési céllal 
gyakran kapják meg szegény csa-
ládok); mûgyantát, mûanyagot, 
festéket tartalmazó farostlemez, 
rétegelt lemez, bútor és nyílás-
záró; gumiabroncs; kábelek; kerti 
hulladékok; papír hulladékok.

A fenti anyagok égetésekor 
általában keletkezik szén-mono-
xid, széndioxid, hidrogén-klorid, 
hidrogén-fluorid, illetve számos 
egyéb, irritáló, maró hatású és 
rákkeltô szerves anyag. A dioxin, 
a furán származékok, valamint a 
füsttel szétszóródó fémek (pl. a 
kadmium, cink, arzén, higany, 
nikkel, ólom, króm) az égés 
során keletkezô porral leülepszik 
a talajra, a növényre, és a táp-
láléklánc révén bejut az emberi 
szervezetbe. 

PVC (mûanyag flakonok, ház-
tartási, gyógyszerészeti, kozme-
tikai termékek, gyerekjátékok 
stb.) égetésekor szén-monoxid, 
vinil-klorid, dioxinok, klórozott 
furánok és sósav gáz képzôdésével 
kell számolnunk.

Poliuretán égetésekor sárga 
füstfelhôk jönnek létre, amelyek 
hidrogén-cianidot és foszgént tar-
talmaznak.

Fehérített papír (pizzás dobo-
zok, mélyhûtött ételek dobozai) 
égetésekor halogénezett szénhid-
rogének jutnak a légkörbe és ezek 
a vegyületek leukémiát okozhat-
nak. Papír és karton égetésekor 
a feliratok toxikus fém tartalma 
szennyezi a környezeti levegôt. 

Régi farostlemez hulladékok 
elégetésekor arzén és króm kibo-
csátással kell számolni. 

Szennyezô kerti tûz
Egy átlagos kerti tûz, mely-
ben vegyesen égetünk avart, 
fûnyesedéket és gallyakat, hatal-
mas légszennyezést okoz. Általá-
ban a kerti hulladékkal a mérgezô 
vegyszermaradvány is elég, s nem 

ritka, hogy a meggyújtott zöldbe 
mûanyag és egyéb háztartási sze-
mét is keveredik, tovább növelve 
a légszennyezô anyagok listáját. 
Egy svájci tanulmány szerint egy 
nagyobb kupac avar 6 órás égésével 
annyi szállópor keletkezik, mint 250 
autóbusz 24 órai folyamatos közle-
kedésekor. Az avar égetése során 
nagy mennyiségben keletkezik 
szén-monoxid, aeroszol részecskék 
(PM), nitrogén-oxidok és különféle 
szénhidrogének (metil-etil-keton, 
etil-benzol, sztirén, fenol, dibenzo-
furán, benz[a]pirén). 

A környezet védelmérôl szóló 
1995 évi LIII. törvény lehetôsé-
get ad az önkormányzatoknak, 
hogy szabályozzák az avarégetést. 
Amennyiben egy településen az 

önkormányzat nem alkot ren-
deletet az avarégetésrôl, alapér-
telmezésben a tevékenység tilos, 
ha pedig alkotott rendeletet, az 
abban elôírtakat kell betartani.

Megoldás lehet a komposztálás: 
valamennyi kerti hulladék és avar 
komposztálható. A komposztálás 
során elkerüljük a hatalmas lég-
szennyezést, értékes humuszhoz, 
növényi trágyához jutunk. A kom-
posztálás folyamata általában 1 év, 
de bizonyos növények komposztá-
lása éveket vehet igénybe.

Kérem, figyeljünk oda a 
magunk és környezetünk egész-
ségére!

Ludányi Attila  
környezetmérnök

Tiszatájon
Az olajospadló nehéz szaga. A hát-
támla nélküli padokon egymás 
mellett szorongók arctalansága. 
A vörös zászlóval borított elnök-
ségi asztal. A fejkendôs asszonyok 
zavara. A kucsmától megszabadult 
férfifejek fésületlensége. A hótól, 
esôtôl átázott nagykabátok párájá-
nak és a pörkölt illatának keveréke. 
A kötelezô szavalat. A buzgolkodó 
párttitkár. Az elnök túl hosszú 
szónoklata. Ez a zárszámadás 
emlékkép-töredéke. Ennyi maradt 
a téli lucsokban a „saroktanyai” 
téeszközpontba zarándokló iskolai 
tanulócsoport egyik tagjának fej-
ében a zárszámadó közgyûlésrôl. 
Az akkori kislányokból lett mai 
nagymamákkal eltûnnek ezek az 
emlékfoszlányok is. 

Téesz? Vagy inkább TSZ? 
Esetleg téeszcsé? Egyikünk így, a 
másikunk úgy emlékszik az iskolai 
nyelvtan órán tanultakra. A rövi-
dítés a mai gyerekek számára szinte 
értelmezhetetlen. Pedig családo-
kat emelt fel vagy éppen taszított 
mélyebbre a téeszesítés. És mert 
egyre kevesebben élnek köztünk 
azok közül, akik tudják, mi a 
téesz, kötelességünk összegyûjteni 
a töredékeket, a jelentéktelennek 
tûnô részleteket is. 

Kazalba kell rakni például a 
szófordulatokat, amelyek zárszám-

adáskor elhangzottak. „Az eredmé-
nyes, önálló vállalati gazdálkodás 
erôsítése…” „… az élet- és mun-
kakörülmények javítására, a jöve-
delmezô gazdálkodás” emelése… 
Mert egy évtized múltán már nem 
lesz, aki emlékszik a lózungokra, a 
május 1-jei jelszavakra.

Alapszabály? Igen, ilyenje is 
volt - például a szépnevû Tisza-
tájnak. A Tápé és Algyô lakosságát 
egybefogó Tiszatáj Mezôgazdasági 
termelôszövetkezet alapszabálya 
kimondta: „a kizsákmányolásmen-
tes közös gazdálkodás keretében” 
cél, hogy „növelje a termelést a 
tudományos eredményekre támasz-
kodva…” Mert egybekapcsolta a 
földmûvelést a tudománnyal a tée-
szek kora. És ez csak egy a máig 
nyúló következmények közül.

Kötelezettségként a téesztaggá 
lett férfiak 60 éven alul 200, 
60–65 év között 150 10 órás 
munkanapot – a nôk 55 éven 
alul 140, 55–60 év között 100 
10 órás munkanapot teljesítettek. 
A mérleg másik oldalán a tagsági 
jogok listája azzal indult, hogy 
„a termelôszövetkezetünk tagjai-
nak joguk van arra, hogy a közös 
munkában részt vegyenek…” Most 
az emlékezés az ilyen közös munka 
e Tiszatájon.

Ú. I.
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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

DR. bAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Május 14–18-ig 8,00–12,30
Május 21–25-ig 12,30–16,30

Május 29–június 1-ig 8,00–12,30
Június 4–8-ig 12,30–16,30

Június 11–15-ig 8,00–12,30

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

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. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

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

Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UnIQA és MOl-utalványt elfogad!

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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 

eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel 
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

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.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl:
Május 7–11-ig 7,30–12,00

Május 14–18-ig 12,30–16,30
Május 21–25-ig 7,30–12,00

Május 29–június 1-ig 12,30–16,30

Június 04 - 08-ig 7,30 - 12,00

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

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 
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Május 19., szombat 19 órakor a Faluházban:  
Müller Péter: Szemenszedett igazság – bûnügyi komédia két részben

A Szegedi Egyetemi Színház elôa-
dása a színházteremben május 
19-én, szombaton 19 órától.

Bresse városában gyilkosság 
történik, ám a látszólag egyszerû 
ügyet szinte lehetetlenné válik fel-
göngyölíteni: a bírók egyre fogy-
nak, a város lakói napról-napra 
többet hazudnak. Aztán megérke-
zik vidékre az igazsághoz görcsö-
sen ragaszkodó Revalier, aki korán 
átlátja helyzetét: „kötelességtel-
jesítés közben meghalni dicsô 
dolog…de meghülyülni?”- teszi 
fel a kulcskérdést. Amíg ô min-
denáron kitart a „bûnös” keresése 
mellett, a körülötte lévôknek meg-
van a véleménye a helyzetrôl.

De Frillet: És hiába meggyôzô-
dés, hiába sajtó, és a legszélesebb 
körû agitáció: az állampolgárok 
közönyösek, és tudja, mit mon-
danak?... Hogy Párizsnak nincs 
szeme!

Kapitány: Itt nem lehet létez ni!... 
Úgy élünk, mintha meg sem szület-
tünk volna! Csak nyögünk, ábrán-
dozunk, oszt elmúlik az egész!

Vauden: No de honnan tudjam, 
mi az igazság, ha maguk örökösen 
változtassák itten?

Koch: Heti 30 frank fizetésbôl 
az ember nem tud véleményt 
kialakítani. Ahhoz vagy nagyon 
fiatalnak kell lenni, amikor még 
semmi sem számít – vagy nagyon 
öregnek, amikor már mindegy.

A tragédia és a komédia a min-
dennapokban is kéz a kézben jár, 
így nem csupán az igazság, de az 
ember természetérôl is elgondol-
kodik a Szegedi Egyetemi Színház 
Müller Péter bûnügyi komédiá-
ját felelevenítve. A társulat a Sze-
menszedett igazság segítségével 
folytatja a kísérletezést: mivel 
a felvonultatott élethelyzetek 
és kapcsolatok is színesek, úgy 

az elôadás mûfaja is változatos. 
A komédiától indulva, a comem-
dia dell’ artén keresztül vezet a 
történet az abszurd játék felé.

Az elôadás hasonlítani akar az 
élet kuszaságához, csúfolódásai-
hoz, pofonjaihoz. Habár a szín-
ház csak egy szeletet tud ebbôl 
az életbôl kiragadni, ez a szelet a 
legsûrûbb és legkonkrétabb kíván 
lenni. Még akkor is, ha kacsint a 
nézônek; és kérdez:

Vajon megéri-e egy hozzánk 
közel álló ügyért hagyni, hogy 
széthulljon magunk körül min-
den? Gyôzelem-e így a gyôzelem, 
van-e gyôztes egyáltalán?

A mindenáron való ragaszko-
dás egy ügyhöz – legyen szó sze-
relemrôl, igazságról, független-
ségrôl – célra vezethet-e?

Hol kezdôdik, és hol fejezôdik 
be a saját igazságunk kiharcolása 
és megtalálása?

Meg kell-e egyáltalán találnunk 
az igazságot mindennapi problé-
máinkban? Vagy jobb, ha nem is 
tudjuk, mi a teljes igazság?

Rendezô: Varga Norbert. Szerep-
lôk: Hector Revalier, a bíró: Kosz-
tolányi József; Sophie, a felesége: 
Eller Éva; Kapitány, a rendôr-
ség vezetôje: Lipták László; Koch 
teremszolga és bírósági írnok: 
Szerdahelyi Mátyás; Joseph Val-
let téglaégetô: Tichy-Rács Ádám; 
Vallet-né, a felesége: Kiss Kinga 
Karina; August de Frillet: Imre 
Krisztián; Ossi Vauden, gazda: 
Gyekiczki Balázs; Anton Pin: Imre 
Krisztián; Claude Moritz, tûz oltó-
parancsnok: Fehér Péter; Weber: 
Hadzsy János; Roul Mouliin: Laczkó 
Sándor; Ezredes : Sánta András; 
Idegen: Iski Roland; Ôrmester: 
Manga Dániel.

A belépés ingyenes!

Megszépülve várja vendégeit a Borbála fürdô
A Borbála fürdô másfélhetes 
leállásakor a minden évben szük-
séges karbantartást végeztük el. 
A mostani leállás a szokásos elvé-
gezendô feladatok mellett, egy 
átfogó és szükséges megújítást 
is magában foglalt. Ennek része-
ként a szakemberek kicserélték a 
szauna belsô burkolatát, új festést 
kapott a fürdô teljes belsô tere 
– különös tekintettel a medence 
tér mennyezetére, oldalfalára, az 
öltözôkre, tusolókra és az aulára. 

A kültéri medenceárnyékoló is 
jobban illeszkedik a környezetbe a 

festésnek köszönhetôen, valamint 
új kültéri bútorok teszik kényel-
mesebbé és hangulatosabbá az 
idôtöltést. 

Továbbra is sok szeretettel vár-
juk a fürdôzni vágyókat, a Borbála 
fürdô megújult környezetébe jöj-
jenek, és nézzék meg maguk is!

További információ: www.bor-
balafurdo.hu, telefonszám: 62/517-
520. 

Ökrös Erika ügyvezetô  
(GYEVITUR Kft. – Borbála fürdô), 

Zsura Zoltán fürdôvezetô

A megyében egyedülálló interaktív
húsvéti kiállítás volt Algyôn

A GYEVI ART Kulturális Egyesü-
let Algyôi Tojásmûhelye interaktív 
húsvéti kiállítást adott át a Falu-
ház Galériába április 4-én. A kiál-
lítók: Bereczné Lázár Nóra, Magyar 
Kézmûves Remek és Alkotói Díjas 
hímestojás-festô népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere, az 
Algyôi Tojásmûhely tagjai: Bakos 
Dorina, Balázs Dóra, Balázs Petra, 
Pigniczki Kata, Szabó Beáta, vala-
mint algyôi alkotók voltak. 

Az interaktív húsvéti kiállítás 
keretében az érdeklôdôk játé-
kos formában ismerkedhettek 
meg a Kárpát-medence húsvéti 
ünnepkörével, a népi babonákkal 
és hiedelmekkel, megtervezhet-
ték és megírhatták saját hímes 
tojásaikat, megismerkedhettek a 
csángó kultúrával és játszva tanul-
hattak a világ népeinek húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódó vallási 
szokásairól. A játékos kiállítást 
Fuchszné Benák Katalin, a Vásár-
helyi Látóhatár fôszerkesztôje 
nyitotta meg. 

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 

nélkül a megyében is egyedülálló 
kiállítás nem jöhetett volna létre: 
Algyô Nagyközség Önkormány-
zat, Algyôi Faluház, Könyvtár és 
Tájház, Balasi Marianna, Berek 
Ágota – Ezerjófû Algyôi Egész-
ségvédô Kör KHE, Gál Boglárka, 
Gonda Károlyné Julika, Katona Antal 
- GYEVIÉP Nkft., Keresztszülôk 
a Moldvai Csángómagyarokért 
Egyesület, Kocsisné Kuk Ildikó, Mol-
nárné Dudás Adél, Lakatos Demeter, 
Csángómagyar Kulturális Egye-
sület, Magyarné Varga Anna, Oláh 
Ernô, Szalmáné Simon Éva, Szilágyi 
Anna Virág, Torma Tiborné R. Nagy 
Mária, Vidács Jánosné Marika.

Egyúttal köszönetet szeretnénk 
mondani a Szivárvány Óvoda és 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola vezetôinek, pedagógusai-
nak, hogy az intézményekbe járó 
gyermekeknek, iskolásoknak és az 
olasz vendégeknek megmutatták 
az interaktív gyermekkiállítást. 

Az algyôi húsvéti tárlatról a 
nagyhéten több alkalommal is 
beszámolt a Szegedi Városi Tele-
vízió.



ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Herczeg József, Harcsás Gizella, 
Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Némethné Vida 
zsuzsanna, Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • nyomdai munkák: s-Paw bt.
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Települési sportmajális
2012. május 12. (szombat)

Helyszín: Algyôi Sportközpont 
területe (6750, Algyô, Sport u. 7.)

Az „Egy kicsi mozgás senki-
nek sem árt!” mottóval telepü-
lési sportmajális május 12-én 
(szombaton) 9 órától SPORT-
MAJÁLISra várják a szervezôk 
(Algyô Sportjáért Közalapítvány) 
a mozogni szeretô algyôieket a 
Sportközpontba.

A tervezett programok: 
FUTÁS;
LABDARÚGÁS(ovis, gyerek, ifi, 

felnôtt) – a szervezôk: Magosi 

Krisztina (+36-30/336-98-53) 
és Makra Zsolt (+36-30/253-
7578) felnôtt, ifi csapatok: 
jelentkezését várják! (1 csapat 
maximum 10 személy);

SZIVACSKÉZILABDA;
EGYÉB LABDAJÁTÉKOK;
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI FEL-

ADATOK;
CSALÁDI VETÉLKEDÔK;
BEMUTATÓK: CDC – Creative 

Dance Club táncosai, KARATE, 
AEROBIK.

SOK-SOK MEGLEPETÉS!
Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk! 

vásárnaPtár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
MÁJUS 11. (péntek) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár;
MÁJUS 21. (hétfô) 9–12 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár;
MÁJUS 30. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Termékbemutató A FALUHÁZBAN:
MÁJUS 15. (kedd) 14–16 órakor a baldauf Kft. termékbemutatója a kisterem-
ben.
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig a Faluház 
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óráig a Faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, 
ajándéktárgyak vására!
MINDEN NAP 7–12 óráig muskátlik, balkon növények, cserepes egynyári virá-
gok széles választékával várja vásárlóit bálint Károly ôstermelô.

renDezvénynaPtár
MÁJUS 10. (csütörtök) 17 óra 30 perc – az Algyô Vállalko-
zói Klaszter rendezvénye az emeleti klubteremben.
MÁJUS 11. (péntek) 17 óra – Mozgolódó képkör rendezvé-
nye a színházteremben. „IMF nélkül az élet” címmel Dr. Bogár 
László és Dr. Halász József elôadása.
MÁJUS 13. (vasárnap) 9–16 óra – a lovasklub és a MATASz Algyôi Klubja 
nyílt napot tart a Szabadidôközpontban.
MÁJUS 14. (hétfô) 17:30 óra – Kocsisné Benczédi Márta elôadása: Hogyan 
lesz a csecsemôbôl okos iskolás?
MÁJUS 16. (szerda) 18–19 óra – zenés tornával egybekötött elôadás. 
MÁJUS 17. (csütörtök) 9–12 óra – Az Országos Mentôszolgálat bemutatója 
iskolások részére.
MÁJUS 18. (péntek) 8–12 óra – Szemészeti szûrôvizsgálat a Faluház kister-
mében.
MÁJUS 19. (szombat) 19 óra – Müller Péter: Szemenszedett igazság – bûnügyi 
komédia két részben. A Szegedi Egyetemi Színház elôadása a színházteremben. 
A belépés ingyenes!
MÁJUS 22. (kedd) 12 óra – Filharmónia koncert iskolások részére.
MÁJUS 25. (péntek) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház galériában. bemu-
tatkoznak az algyôi alkotók.
MÁJUS 27. (vasárnap) egész nap – IX. Algyôi Repüléstörténeti Emléknap, Hôsök 
napja és családi gyermeknap a Szabadidôközpont területén (Téglás utca151.).

Lovaglás és haditorna
Május 13-án (vasárnap) 9-tôl 16 
óráig a Lovasklub és a MATASZ 

Algyôi Klubja Nyílt napot tart a 
Szabadidôközpontban.

A két civilszervezet egész napos, 
színes programmal várja a kicsiket, 
a fiatalokat és a játékos kedvû csa-
ládokat. Lesz lovaglás, lovas bemu-
tató, kocsikáztatás, akadályverseny, 
hadi torna, erôpróba felnôtteknek 
és sok ügyességi, játékos feladat. 

Falunapok, 2012


