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Örökös Ökoiskola cím az algyôi iskolának

Az Örökös Ökoiskola címet június 9-én dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelôs helyettes-államtitkár adta át az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolának. Az iskola sikeres pályázatát követôen
elôször 2005-ben nyerte el, majd
2007-ben és 2010-ben is az Ökoiskola címet.

Az „Örökös Ökoiskola” cím adományozása azon nevelési-oktatási
intézmények elismerése, amelyek
átgondoltan és intézményesítetten,
rendszerszerûen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható
fogyasztás és fejlôdés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a
környezeti, és egészségneveléssel.
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Szent Anna-napi búcsú
2012. július 27–29.

Július 27., péntek
18:00 a II. Algyôi Zenetábor táborzáró koncertje a Faluház színháztermében
*

Faluvédôk ünnepnapjai – „Esküszünk!”
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület tagjai június 23-án részt vettek
a jászberényi „Országos Polgárôr
Napon”. A rendezvény kiemelt eseménye az új eskütévôk fogadalomtétele volt, melyen egyesületünk
megjelent tagjai is hûségesküt tettek.
Az eskü szövegében kiemelt
hangsúlyt kapott közvetlen környezetünk, településünk közrendjének, közbiztonságának védelme,
az idôsek és a fiatalok áldozattá

válásának megakadályozása, a kialakult katasztrófahelyzetek megszüntetésében való aktív részvétel
és a rendôrséggel való szoros
együttmûködés.
Az eskü szövegének minden szavát, magunkra nézve kötelezôvé
tesszük, és azokat mindenkor,
minden körülmények között szigorúan betartjuk!
Bai István, az Algyói Faluvédô
Polgárôr Egyesület elnöke

Július 28., szombat
10:00 az ÖBK szervezésében: algyôiek és Algyôrôl elszármazottak találkozója a Faluházban
11:00 az Alkotóház megnyitó ünnepsége (Kastélykert u. 106)
Avatóbeszédet mond: Herczeg József polgármester
Kiállítás megnyitó.
Kiállítanak: a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület és a
Napsugaras Dél-Tiszamenti
Népmûvészeti Kulturális Egyesület alkotói
A kiállítást megnyitja: Dr.
Mód László néprajzkutató
Közremûködnek: a Parlandó
Énekegyüttes, az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar, Pal-

lagi Anna, az Algyôi Hagyományôrzô Együttes, és az algyôi
Gyöngyvirág Néptánccsoport
17:00 hangverseny a Szent Anna-templomban: Klasszikusok könnyedén. A verbunkostól a tangóig
Zoltán Péter klarinétmûvész
és Borsos Annamária koncertje
*

Július 29., vasárnap
10:00 ünnepi körmenetes szentmise a Szt. Anna-templomban
15:00 ünnepi mûsor a Szent Anna-templomnál
Fellépnek: Árendás Néptáncegyüttes (Hódmezôvásárhely), Kerepetye Néptáncegyüttes (Szeged-Deszk), Fonó
Néptáncegyüttes (Üllés), a
Kócbabák Bt. és a II. Kézmûves
és bábtábor résztvevôi (Hódmezôvásárhely, Algyô)

Augusztus: igazgatási szünet a községházán
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Algyô Nagyközség Képviselô-testülete a 144/2012.
(IV.25.) Kt. határozatával 2012.
augusztus 1. és augusztus 31. között igazgatási szünetet rendelt el.
A polgármesteri hivatal ez idô alatt
ügyeleti rend szerint mûködik.
Ügyfélfogadás: hétfôn 8–12 óra,

szerdán 8–17 óra, pénteken 8–12
óra között. Egyéb napokon a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Haláleset anyakönyvezése esetén az ügyintézés folyamatos, független az igazgatási szünettôl.
A lakosság megértését köszönjük!
Dr. Varga Ildikó Jegyzô

a tartalomból
zöldDiák: zöld hírek diákszemmel ................................................ 4–5. oldal
Defibrillátorok Algyôn az életmentésért ............................................. 8. oldal
Idôsek védelmében: bûnmegelôzési tanácsok .................................... 9 oldal
Pályázat lakásra, garázsra ............................................................... 13. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................. 14. oldal
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Polgármesteri fogadóórák
a hivatalban
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyô, Kastélykert
utca 40., telefonszám: 62/517-517)
minden héten szerdán 14–17 óra
között fogadóórán várja a polgá-

rokat. Legközelebbi idôpontok:
július 11., július 18. Soros, nyílt
képviselô-testületi ülés: július 25.
szerda 9 óra. INFO: Polgármesteri Hivatal, ph@algyo.hu, www.
algyo.hu

Anyakönyvi hírek
Születések:
BALOGH FRUZSINA – született: 2012. 05.
27.; édesanya: Tari Ildikó, édesapa: Balogh
Sándor.

HAS FATIH ZÉNÓ – született: 2012. 06.
12.; édesanya: Tóth Nóra, édesapa: Has
Fatih.

CANJAVEC MIHÁLY – született: 2012. 05.
31.; édesanya: Borbás Annamária, édesapa: Canjavec Tamás Gábor.

BORKA KIRA AMIRA – született: 2012. 06.
07.; édesanya: Ajtai Mária Zsuzsanna, édesapa: Borka Roland.

Jó egészséget!
BEHAN ZARA – született: 2012. 06. 19.;
édesanya: Fekete-Nagy Edit Éva, édesapa:
Behan Gábor.

Házasság:
FEKETE ÁDÁM – született: 2012. 05. 15.;
édesanya: Szögi Adrienn, édesapa: Fekete Zsolt.

Király Csaba József és Tóth Lívia Viktória
2012. 06. 01-jén házasságot kötött.
Hegyi Márton és Urizsán Nóra 2012. 06.
17-én házasságot kötött.
Sándor Tibor Géza és Terhes Julianna
2012. 06. 23-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!
Halálozás:
Dénes István 2012. 05. 26-án elhunyt.
Béke poraira!

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

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos kertes családi ház kerttel
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb
algyôi házra vagy szegedi lakásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint.

A Mozgáskorlátozottak
a családokért

Közgyûlést tartott
a Gyevi Art

Csoportunk aktívan vett részt a
nagyközségi családi napon május
27-én. Tagjaink otthon szorgoskodtak, és többen közülünk sütögettek otthon finom süteményeket,
amelyet a szabadidôközpontban
kínáltunk a gyermekeknek, természetesen csak a köszönömért cserébe.
Májusi klubfoglalkozásunkon
Anyák napjáról is megemlékeztünk József Attila Mama címû versével.
Mire e sorok megjelennek, mi
már július 10-11-én a Balatonban
fogunk hûsölni, természetesen
közbeejtve a látnivalókat, mint
Tihany, Badacsony, Keszthely stb..
Akik ilyen vidám társasághoz
csatlakoznának, augusztusi klubfoglalkozásunkon jelentkezhetnek
aug. 8-án a faluház aulájában .
Sermann József vezetôségi tag

A Gyevi Art Kulturális Egyesület
május 30-án tartotta közgyûlését.
A tagság a számviteli beszámoló,
a közhasznúsági jelentés és a kiegészítô melléklet elfogadása után
megválasztotta az új elnökséget,
akiknek a 3 évre
szóló mandátuma
lejárt.
Az új tisztségviselôk: Ménesi Lajosné elnök, Kocsisné
Kuk Ildikó alelnök,
Fábián Péter titkár, Bakos József elnökségi tag, Horváth Józsefné elnökségi tag, Izbékiné Cseuz Gabriella elnökségi tag.
A számviteli beszámoló megtalálható a www.gyeviart.hu honlapon az Események menüpont
alatt.
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Önkormányzat
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Ülésezett az algyôi önkormányzati képviselô-testület: középpontban a közbiztonság
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete több mint
30 témát vitatott meg június 27-i
ülésén. A munkát Herczeg József
polgármester irányította.
Algyô közrendjérôl
Nyáron fokozott rendôri jelenlét
növeli a közbiztonságot Algyôn, a
Faluvédô Polgárôr Egyesület segíti a rendôrök munkáját – hangzott el az képviselô-testületi ülésen.
Algyôn 3 körzeti megbízott lát el
szolgálatot. A múlt évben 90-re
csökkent az ismertté vált bûncselekmények száma az elôzô esztendôt jellemzô 108 esethez képest.
A leggyakoribb bûn a lopás: tavaly
49 ilyen eset miatt kellett rendôrt
hívni. 2011-ben az elôzô évhez
képest csökkent például a csalás
(10-rôl 4-re), a rongálás (8-ról
1-re), az ittas vezetés (5-rôl 2-re)
száma. Változatlan a testi sértés
(5), az okirattal visszaélés (5); nôtt
a garázdaság (3-ról 6-ra), a zaklatás (2-rôl 7-re), a készpénzt helyettesítô fizetôeszközzel való visszaélés (2-rôl 3-ra) száma. Algyôn új,
az elôzô esztendôt nem jellemzô
bûncselekményként megjelent
(1-1) közfeladatot ellátó személy
elleni erôszak, a közveszéllyel fenyegetés, a személyi szabadság
megsértése, az egyedi azonosító
jel meghamisítása, a jogtalan elsajátítás, az uzsora bûncselekmény.
Az 5 algyôi közlekedési baleset
közül 1 halálos kimenetelû volt.
Az Algyô közrendjének, közbiztonságának helyzetérôl szóló beszámolóról szóló vitában részt vett
Bakai Krisztián rendôr-százados,
megbízott ôrsparancsnok is. Tapasztalata, hogy a fokozott járôri
jelenlét visszafogja például a verekedések, az ittas vezetés, a rongálás számát. Az adatok szerint
biztonságos településnek számít
Algyô, ami annak is köszönhetô,
hogy Csongrád megyében a legtöbb önkormányzati támogatást
ez a nagyközség nyújtja a rendôrségnek.
Tiszta víz
Pénzügyi, mûszaki beszámolót tett
az algyôi képviselôk elé a Szegedi
Vízmû Zrt. Kiderült: tavaly 105
hibabejelentésre reagált a szolgáltató: a leggyakoribb probléma a

vízszivárgás a vízakna, illetve a bekötô vezeték körül. Az algyôi ivóvíz
minôsége kiváló, minden vizsgált
kémiai paraméternek megfelel,
káros baktériumot nem tartalmaz.
A szennyvízcsatorna hálózatot 23
alkalommal kellett javítani, a legtöbbször a bekötô csatorna dugulása miatt. Algyô kiegyenlíti a vízi
közmûvagyona mûködtetésére
kötött koncessziós szerzôdésben is
rögzített díjat, illetve abból az 1
millió 845 ezer 757 forint elmaradását. Az algyôieket is érinti, hogy
új vízközmû törvény lépett életbe,
még nem zárult le az arzénmentesítést és az ivóvíz minôségét javító
uniós pályázat megvalósítása.
Módosította a képviselô-testület
a költségvetésrôl szóló rendeletét.
Hasonlóképpen korrigálta az önkormányzati lakások bérleti díjáról szólót, az Egészségház utcában
üresen álló úgynevezett szolgálati
lakásokat is bevonja a pályázat
útján bérelhetô ingatlanok közé.
Elfogadták a képviselôk a testület
második félévi munkatervét.
Az idôsek ellátásáról
A szenvedélybetegek és hajléktalanok ellátása mellett az idôs algyôiek számára nappali ellátást,
klubprogramot nyújt az Egyesített
Szociális Intézmény. A szakemberek személyre szabott problémamegoldásra törekszenek. Naponta
átlagosan 15 idôs látogatja az intézményt, 106 személynek osztanak ebédet. Az idôsek klubszerû
programjaira a jelenleginél több
algyôit várnak. A programtervek
között említethetô minden hónapban például a névnapok ünneplése, a gyógytorna; augusztusban a
Borbála fürdôs és az ópusztaszeri
kirándulás, szeptemberben a szüreti rendezvény és a könyvtári látogatás, októberben az idôsek napi
rendezvény és a színházlátogatás,
novemberben a kiállítás mustra és
a tájház látogatás, decemberben
az év végi ünnepkörhöz kötôdô
rendezvény-sorozat.
Szûrôvizsgálat kétszer?
Az eredményes szûrôvizsgálatokon
túli értékeket is fölmutatott az idei
Algyô Egészségéért programsorozat. A szakorvosok az 1 napig tartó
nôgyógyászati szûrésen megjelent

59 algyôi lány és asszony között 1
súlyos és 5 kezelésre szoruló esettel
találkoztak. A 3 napos bôrgyógyászati szûrést 111 algyôi vett igénybe: melanómás eset nem volt, de a
szakorvos 2 problémás esetre bukkant. A 2 napon át tartó szemészeti vizsgálatokon megjelent 30 algyôi
közül 27-nek szemüveget írt föl a
szakorvos. Az egy napos lehetôséget
jelentôs hallásvizsgálaton 31 algyôi
jelent meg, közülük 28-nál halláscsökkenést állapítottak meg. Az 5
féle szûrôvizsgálaton 255 algyôi
jelent meg. Az egészség munkacsoport azt javasolja, hogy évi két
alkalommal szervezzenek Algyôn
szûrôvizsgálatos programot!
Módosította a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
Tanácsával kötött társulási szerzôdést az algyôi önkormányzat. A
képviselô-testület döntött: tagi kölcsönt nyújt a Déli Napfény LEADER Egyesület számára, ugyanakkor beszámolót kér az eddigi
munkáról, az Algyôt érintô beruházásokról, támogatásokról.
Elfogadták a képviselôk a Szeged és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás beolvadással történô megszûnésérôl
szóló határozatot. Hasonlóképpen
támogatták az Algyôi Faluvédô
Polgárôr Egyesület részére a gépjármû átadásról, illetve bérleti
szerzôdésérôl szóló határozat.
Bôvül a Borbála
Az úszásoktatás is a Borbála fürdô
szolgáltatási körébe tartozik – döntött az önkormányzati képviselô-testület. Ezért a baba, ovis, aqua
fitnesz foglalkozásokat tartó oktatókkal medencesáv bérleti szerzôdést köt.
Gyógyászati résszel bôvül a Borbála fürdô. Az önkormányzat a
gyógyászati épületrész, illetve egy
családi élménymedence tervezésére adott megbízást a Borbálát megálmodó Hajós Építész Irodának.
Elfogadta a képviselô-testület a
Gyevitur Kft beszámolóját és a
Gyeviép Nkft. fejlesztési tervének
módosítását. Tudomásul vették a
képviselôk a Gyeviép Nkft. éves
foglalkoztatási kimutatását. Az
Nkft. gépparkjáról és a berendezések kihasználtságáról szóló kimutatást is tudomásul vették.

Tûzvédelmi szakvélemény készült az új általános iskola fa falburkolatáról. Ezt megismerve a
testület úgy döntött, hogy az iskolai aula ne „menekülési útvonal”,
hanem „gyülekezési hely” legyen.
Készülhet a marketingstratégia
A légszennyezettség mérése helyett a hasonló összegû, több mint
4 millió forintos fásítási programot
támogatja az algyôi önkormányzat.
Algyô, a települési marketing- és
reklámstratégiája elkészítésre 6
szegedi marketing irodát kért föl,
határidôre 2 iroda adott árajánlatot. Ezek közül a TRADEart Kft.
kapja a megbízást.
„Mozdulj jó irányba!” a jelmondata a 2012. évi Európai Mobilitási Hétnek (2012. szeptember
16-22.) és az Európai Autómentes
Napnak (szeptember 22.), és ezekhez az akcióhoz csatlakozik Algyô
– döntöttek a képviselôk. Ugyancsak részt vesz Algyô a Kulturális
Örökség Napjához: 14 olyan épületet vettek föl a listára, amely
több, mint helyi érték, ezért megmutatásra érdemes.
A képviselô-testület a közoktatási, ifjúsági és sportreferens munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette.
Parkok a faluban
Fitnesz parkot alakít ki pályázati
támogatással az algyôi önkormányzat a Téglagyári tó körül.
Egy Szabadtéri Technika Park kialakításának lehetôségét is megvitatták a képviselôk, ugyanis a
földmûveléssel, halászattal és az
olajiparral kapcsolatos, 50 évvel
ezelôtt használt berendezések, illetve a történelmi jármûvek bemutatása lakossági igény, de a
turisztikai koncepció része is. Az
elképzelést támogatják a képviselôk, a részletekrôl szakemberektôl
várnak stratégiai tervet.
Lejárt határidejû döntéseinek
sorsáról tájékozódott a képviselô-testület, majd Herczeg József
polgármester adott információt az
elôzô ülés óta történt fontosabb
eseményekrôl. Végül 7 témát zárt
ajtók mögött vitattak meg Algyô
önkormányzati képviselôi.
A.H.
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel:

„A fenntartható életmódot és az
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzô kampány megvalósítása Algyôn” címû KEOP-6.1.0/
A/11-2011/0159 számú projekt az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán Algyô Nagyközség
Önkormányzata „A fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönzô kam-

pány megvalósítása Algyôn” címû
KEOP-6.1.0/A/11-2011/0159 számú
projekten 4 millió 849 ezer 250
forint támogatásban részesült.
A projekt megkezdésének idôpontja: 2012. május 7., elszámolhatóság záró napja a projekt megvalósulásának napja: 2013. április
17. A fenti adatokat a Támogatói
Okirat tartalmazza.
A projekt célja: a fenntartható
életmód és az ehhez kapcsolódó
viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés, stb.)

nyom számítása. Rendezvényenként
egy-egy vetélkedôt is tartottak.
Május 7-i rendezvényünk rövid
összefoglalója:
Ezen a programon az 1., 2. és
3. osztályosok vettek részt. Mindenkinek ismertettük a pályázat
célját, fôbb tartalmi elemeit, a
rendezvények felépítését. A fenntarthatóságról, fogyasztói szokásokról szóló közös beszélgetés után
a harmadikos diákoknak meghirdettük a „Bringázz a suliba!” vetélkedôt. A tanulók csapatokat
alkottak, és egy hónapig vetélked-

Az elsô és második osztályosok
megtekintették a „My friend Boo”
címû filmet, majd egy elôadáson
hívta fel az elôadó a gyerekek figyelmét a saját és környezetük életmódjában és fogyasztási szokásaiban
levô, a fenntarthatósággal ütközô
elemekre, valamint azok megváltoztatásának lehetôségeire. A www.
tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.
html internetes oldalt is bemutatta,
amit a szülôk segítségével otthon is
böngészhetnek a gyerekek.
Ezt követte a gyerekek által várva
várt csoportfoglalkozás. Ezen játé-

nek, hogy kinek, melyik csapatnak
sikerül növelni a kerékpárral járó
tanulók számát. A 3.a és a 3.b osztályosok 7 csapattal kerekeztek egy
hónapon keresztül iskolába. A vetélkedôt a 3.b osztályos Küllôdíszek csapata nyerte: Kertész Tekla,
Zakar Zsanett, Sándor Brenda, Tösmagi Fanni és Izbéki Flóra összeállításban. A legtöbb pontot gyûjtött csapat minden tagja 20.000
forintos értékben kerékpáralkatrész csomagot kapott.

kos feladatokat oldottak meg különbözô áruk vásárlásával, az árak
feltérképezésével, vásárlási szokások feltárásával, ezek változtatási
lehetôségeivel kapcsolatban. Megismerkedtek az ökológia lábnyom
fogalmával, szemléletes játék segítségével érzékelhették annak
nagyságát, jelentôségét. A „Mimó
és csipek” címû környezetvédelmi
foglalkoztató füzet kitöltésével szórakozva ismételhették át eddig
szerzett ismereteiket.

segítségével. A fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának
fejlesztése, fôleg a mindennapi
élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és
szabadidô). Kompetens és felelôs
fogyasztói magatartás kialakítása
valamint elterjesztése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek közvetítésével. A tanulók
környezettudatos magatartásának

és környezetért felelôs életviteléhez szükséges képességek, kompetenciák fejlesztése. Lokális és
globális környezet- és természetvédelmi problémák megismerése,
megoldási javaslatok gyûjtése.
A projekt felépítése: a projekt
keretében iskolánk 5 iskolai rendezvényt valósít meg. Az egyes rendezvények lebonyolítása egységes szerkezetet követ: minden rendezvényen
filmvetítés, elôadás, beszélgetés a
filmhez kapcsolódóan valamint
csoportfoglalkozás, internetes oldalak bemutatása és ökológiai láb-
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Életmód és viselkedés

A foglalkozásokat a KÖRLÁNC
Országos Egyesület környezeti nevelôi tartották, akiknek az ismeretátadáson túl, a rövid idô ellenére
is sikerült közvetlen kapcsolatot
kialakítani a gyerekekkel.
„Május hetedikén rendhagyó
napunk volt. Ezen az elsôsök, a
másodikosok és a harmadikosok
vettek részt. Elôször az aulában
párválasztó játékot játszottunk.
Nekem ez nagyon tetszett, mert
megtudtam, hogy vásárláskor vegyem figyelembe azt, hogy magyar
termékeket vásároljak és figyeljek
az áruk csomagolására is. A munkát az osztálytermekben folytattuk.
Indításként egy memóriajátékot
játszottunk, melyben a piacon vásárolható termékek nevét ismételgettük. Ezután csoportban dolgoztunk tovább. Különféle feladatokat
kaptunk, melybôl megismerhettük
a környezettudatos vásárlási szokásokat. A végén elkészítettük az
ökolábnyomunkat, és ezzel kapcsolatos játékot is játszottunk.
Ebbôl kiderült, hogy mindannyi-

unk felelôssége környezetünk védelme. Ezen a napon sok hasznos
ismeretet szereztünk, és nagyon
jól éreztük magunkat” – meséli
Oláh Lilla 2.a osztályos tanuló
„A Bringázz a suliba! verseny
csapatnevei nagyon viccesek és

találóak voltak: Küllôdíszek, Pedálok, Prizmák, Sárvédôk. Minden
nap izgatottan jöttünk az iskolába,
hogy megtudjuk, vajon melyik csapat érkezik teljes létszámmal és
kerékpárral. Ezt mindig meg is
tudtuk az elsô óra elôtt. A biciklikre emblémát raktunk a csapatneveknek megfelelôen, hogy megismerjük, kik versenyeznek és ki
melyik csapatba tartozik. A kerékpártárolóban minden nap megnéztük a jelzett kerékpárokat.
Voltak olyan csapattagok, akik
szinte az iskola mellett laknak,
mégis kerékpárral jöttek iskolába.
A csapattagok egymást lelkesítették, biztatták. Mindenki nagyon
szeretett volna nyerni. Nagyon
izgultunk, mert nem tudtuk, hogy
a másik osztályban hogy áll a verseny. Készítettünk rajzokat is, beszélgettünk a kerékpáros közlekedés szabályairól, a kerékpár helyes
felszerelésérôl is. Nagyon-nagyon
vártuk az eredményhirdetést, s
boldogan vettük át a jutalmat, ami
egy gyönyörû sisak és egyéb kerékpár felszerelés volt. Megfogadtuk,
hogy a verseny után is mindig
kerékpárral jövünk iskolába” –
írja Zakar Zsanett, Izbéki Flóra, Kertész Tekla, Sándor Fanni és Tömagi
Fanni 3.b osztályos tanulók
„Nagyon örülök, hogy megismerhettem Mimót és Csipeket.
Nagyon okosak, hogy megvédik a
természetet. Nekem tetszett a
füzet, fôleg a különbségkeresô feladat” – ismeri el Nagy Krisztofer és
Dékány Zoltán 1.a osztályos tanuló.
„Nekem az tetszett a legjobban,
amikor Boo az ûrlénynek mondta,
hogy ne pazarolja a vizet, mert

nem lesz élet a Földön” – emlékszik Temkó Levente 1.b osztályos
tanuló.
„Nekem a Foglalkoztató füzetben a kakukktojásos, az összekötôs
és a különbségkeresô feladatok
tetszettek a legjobban. A sok színes
rajz nagyon jól illett a feladatokhoz. Jó volt keresgélni a sok feladat között, hogy melyiket válas�szam. A labirintusokat is nagyon
szerettem. A feladatok érdekesek
és tudásfejlesztôek voltak. Sok
környezetismeretes feladatok volt,
amiket szívesen oldottam meg”–
fogalmaz Nagy Olga 2.b osztályos
tanuló
„Nagy izgalommal vártuk a
„KEOP”-os napot. Az elôadáson
beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos fenntartanunk környezetünk állapotát, és mit tehetünk mi
a körülmények javulásáért. Elgondolkoztunk azon, hogy akár már
vásárláskor mekkora döntés van a
kezünkben. Nem mindegy mikor,

melyik gyümölcsöt, zöldséget ves�szük meg. Az igaz-hamis állítások
becsapósak voltak, de többnyire
tudtuk a választ. A termekben izgalmas feladatok vártak. A memóriajátékkal egy képzeletbeli piacra
jutottunk, majd gondolatban és az
újságok segítségével bevásároltunk.
Sokszor nyúltunk a csomagolt vagy
kis kiszerelésû árukhoz. Megbeszéltük, hogy ezek miért nem jó
választások környezetünk és egészségünk szempontjából. A rajzos
feladatlapon nem mindig volt egyszerû kitalálni, hogy melyik boltban mit lehet megvásárolni. A legjobban a talpalatnyi föld játék
mozgatott meg mindenkit. Igazi
összefogásra volt szükség, hogy az
egyre kevesebb talpnyi földön
lábon maradhassunk. Köszönjük
a szervezôknek, hogy elhozták ezt
a sok játékot, és elgondolkodtatták
a résztvevôket ezekrôl a fontos kérdésekrôl” – foglalta össze Süli Zsuzsanna az 1.a osztály véleményét.
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Sport és egészség

Sikeres évet zártak labdarúgóink
Az Algyôi Sportkör labdarúgó
szakosztálya az elvárásoknak eleget téve teljesített a 2012. évi szezonban. Jelenleg több mint 100
igazolt sportolóval a sportkör legnépesebb szakosztályának mondhatja magát. Az idei történéseket
Takács Zoltán szakosztályvezetô
összegezte.

játékosok mellett fiatalokkal frissítheti gárdáját.
Megyei I. osztályos csapatunk
Takács Zoltán edzô kezei alatt
újoncként 4. helyen végzett.
Az ôszi szép nyitás utána, a sok
sérüléssel bajlódó együttes gyengébb tavaszt produkált, de az elvárásokat így is teljesítették. A tá-
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Élmezônyben végeztek nôi kézilabdásaink!
Elôkelô helyen zárta a 2012. évi
városi bajnokságot az ALGYÔ SK
nôi kézilabda csapata. A fôként algyôi asszonyokból álló gárda a bajnokság 2. helyén végzett. A nyári
szünet elôtt még fogadták a Temesvár csapatát és barátságos mérkôzésen 36:36 – os döntetlen eredmény született. A vendégek a

mérkôzést követôen ellátogattak a
Borbála fürdôbe és nagyon elégedettek voltak a fürdô nyújtotta lehetôségekkel. Élményekkel tértek
haza. Nôi kéziseink köszönetet mondanak az Algyôi Sportkörnek, hogy
támogatta a szakosztály mûködését.
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser

Sporttáborok a Borbála Fürdôben

A tábor helyszínei:
Borbála Fürdô, Strandpálya (6750,
Algyô, Sport u. 9.)
Szabadidôközpont, Sportpálya
(6750, Algyô, Téglás u. 151.)

Az U7, U9, U11 –es korosztályok
a Bozsik-program keretein belül
versenyeztek. A három tornából
álló sorozatnak két alkalommal
Algyô adott otthont, amit eszközfejlesztéssel tudtak megvalósítani.
A Makra Zsolt edzô vezette fiatalok
eredményesen zárták a programsorozatot, melynek célja, hogy
minél több gyermek játssza és szeresse a labdarúgást. A jövôre U12
–es korosztály a következô évben,
bajnokságban való indulást tervez.
Az U16 –os korosztályban szereplô csapatunk Balogh Norbert
edzô vezetésével a bajnokság alapszakaszát megnyerte a Tisza-Maros
csoportban és fantasztikus játékkal
a Csongrád megyei bajnokság 3.
helyén végzett. A régen gondokkal
küzdô korosztálynál a létszámproblémák megszûntek és jövôre
ez a gárda fogja adni az ifjúsági
csapat gerincét.
Az U19 – es ifjúsági csapatunk 4.
helyen zárta a megyei bajnokságot.
Hadár Attila edzô két éves kitartó
munkájának eredménye, hogy
újonc csapatként ilyen sikereket
értek el. Kilenc játékos kiöregszik
a jövô évben és ôk lesznek a megye
III. osztály csapatának alapja.
A megye III. osztályban szereplô csapatunk felsôházi rájátszásban
küzdött és 5. helyen zárta az évet.
Portörô Imre edzô jövôre a rutinos

vozók helyére 3–4 új játékos
érkezik és jövôre cél a 3–6. helyen
végezni a megyei bajnokságban.
Ez az év nemcsak a sikeres szereplés miatt fontos, hanem a létesítmények bôvítése szempontjából
is. Az egyesület két pályázatot
megnyert, melynek eredményeként mûfüves pálya építése veszi
kezdetét a nyáron és egy harmadik
pályával is kiegészül a Sportközpont, mely atlétikai futópályát és
dobóhelyeket is tartalmazni fog.
Egy TAO – s pályázat pedig lehetôvé tette, hogy 10 algyôi gyermek
részt vehessen Fonyódon 2012.
július 8-14. között szervezett labdarúgó táborban, melynek teljes
költségét az Algyôi Sportkör állja.
Ezt a táboroztatást jövôre is tervezi a szakosztály.
Tervek a következô évre, hogy
újra indítják az ovifocit, pályázatokon vesznek részt a színvonalas
feltételek biztosítása céljából és
minél több gyermek bevonása a
sportéletbe.
A labdarúgó szakosztály köszönetet mond Algyô Nagyközség
Önkormányzatának a támogatásért, a GYEVIÉP NKHT dolgozóinak a pályák karbantartásáért,
a kollégáknak a kitartó munkáért
és Juhász Sándor elnök úrnak,
kinek fejlôdését és zavartalan mûködését köszönheti a klub.

A táborok idôpontjai:.
július 9–13. „ FOCI TÁBOR” –
Makra Zsolttal
július 16–20. „SPORTMIX TÁBOR”
július 23–27. „SPORTMIX TÁBOR”
július 30–aug. 3. „OVIS TÁBOR”
augusztus 6–10. „OVIS TÁBOR”
A táborokat vezeti: Magosi Krisztina

Az alábbi sportágakban kínálunk nyári kikapcsolódást: úszás,
labdarúgás, kerékpározás, görkorcsolyázás, strandröplabda, strandfoci, strandkézi stb.
Az algyôi gyerekeknek az Algyô
Sportjáért Közalapítvány támogatásával a tábor költsége: 7000 forint,
melyet az elsô hatvan gyerek vehet
igénybe.
A tábor díja: 12 000 forint.
Jelentkezés, valamint további információ kérhetô: a Borbála Fürdô
pénztárában a 62/517-520, valamint
a 30/336-98-53 telefonszámon.

Országosan elsôk között az algyôi hapkido
és taekwondo versenyzô: Tari Viktor

A hapkido számos más harcmûvészet hasonló filozófiáját foglalja
magába, nagy hangsúlyt helyezve
az elmére, a testre és a szellemre.
Az edzésben pontosságot és kitûnôséget, a társadalomban felelôsségvállalást és az erô megfelelô
használatát követeli meg.
A Pécsett megvalósult XXI. Felnôtt és Ifjúsági XVIII. Gyermek
- Kadet WTF Taekwondo Országos
Bajnokságon 2011. október 22.-én
az algyôi versenyzô -51 kg-ban II.
helyezést ért el.
Idén március 31-én, Nagykátán
rendezték meg a XII. Országos
WTF Taekwondo Diákolimpia és
Engrich Mariann Emlékversenyt,
ahol az ország 16 csapatának 175
gyermek és junior versenyzôje vett
részt a viadalon. Az algyôi Tari
Viktor Dávid -55 kg kategóriában
II. helyezést hozott haza.
Április 28-án, a Pellérden megrendezett XI. Országos Formagyakorlat Bajnokságon folytatódott a Máté Taekwondo és
Hapkido Közhasznú Sportegyesület 2012. évi sikerszériája. Tari

Viktor Dávid itt az elôkelô II. helyezést érte el.
Május 19-én Budapesten rendezték meg a II. Nyílt Magyar
Hapkido Bajnokságot, ahol 8 csapat 127 versenyzôje között a Máté
Taekwondo és Hapkido Közhasznú Sportegyesület két mestere és

egy tanítványa is részt vett. Tari
Viktor Dávidnak (Algyô) küzdelemben az elsô, míg rúgástechnikában és eséstechnikában a harmadik helyet sikerült kiharcolnia.
A fiatal algyôi sportolónak ezúton gratulálunk és további szép
sportsikereket kívánunk!
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A 2012/2013. tanév rendje
A 2012/2013. tanév rendjérôl szóló
3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet értelmében a tanítási év elsô napja
2012. szeptember 3. (hétfô) és az
utolsó tanítási napja 2013. június
14. (péntek). A tanítási napok száma
182 nap. A tanítási év lezárását követôen az iskolák a tanulók részére
pedagógiai célú foglalkozásokat
szervezhetnek, amelyeken a részvételt a tanulók, a kiskorú tanulók
esetén a szülôk az iskolák igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezhetik. A tanítási év elsô
féléve 2013. január 11-ig tart. Az
ôszi szünet 2012. október 29-tôl
november 4-ig tart. A szünet elôtti
utolsó tanítási nap október 27.
(szombat), a szünet utáni elsô tanítási nap november 5. (hétfô). A téli
szünet 2012. december 27-tôl 2013.
január 2-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási nap 2012. december 21.

(péntek), a szünet utáni elsô tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2013. március 28tól április 2-ig tart. A szünet elôtti
utolsó tanítási nap március 27.
(szerda), a szünet utáni elsô tanítási nap április 3. (szerda). Az országos
kompetencia – mérés idôpontja:
2013. május 29.
2013. március 1. és május 31.-e
között hatósági ellenôrzés keretében
kell megvizsgálni a 2012. január
1-jétôl a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került
közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az
intézmények jogszerû mûködésének
feltételeit. A vizsgálatot az Oktatási
Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági
és sportreferens

Kárpát-medencei döntôbe jutott
iskolánk helyesíró diákja

Kalcsú Tünde (felkészítô tanára
Papp Leonóra), iskolánk 8. osztályos
növendéke a Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny megyei fordulóján I. helyezést ért el, így bejutott
a Kárpát-medencei döntôbe. Az
1. forduló eredménye alapján Bezdán Dóra 7.a (felkészítô tanára Ficsórné Réti Emese) és Németh Éva
6.b (felkészítô tanára Papp Leonóra) is részt vettek a megyei versenyen, ahol eredményesen szere-

peltek. A döntôt Budapesten, az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen rendezte meg a Magyar
Nyelvtudományi Társaság, melyre
a határon túlról is érkeztek versenyzôk. Kalcsú Tünde 11. helyezést ért el ezen a kiemelkedôen
magas színvonalú versenyen. Gratulálunk, és büszkék vagyunk rá!
Papp Leonóra
humán munkaközösség-vezetô

Meningococcus C védôoltási program
az algyôi gyermekekért
A járványos agyhártyagyulladásért
a meningococcus (Neisseiria meningitidis) baktérium a felelôs.
2010 és 2011. áprilisa között 67
megbetegedést jelentettek Magyarországon, amelyet a meningococcus C típusa okozott, az esetek száma az elmúlt évekhez
képest megduplázódott. A legveszélyeztetettebb korosztály az 5 év
alattiak, a serdülôk és a fiatal felnôttek. A betegség cseppfertôzéssel terjed, zsúfoltság során.
Éppen ezért a szakorvos által
javasolt célcsoportot megkeresve a
szülôk írásbeli nyilatkoztatását kö-

vetôen a 136/2012. (IV. 25.) Kt.
határozat értelmében Algyô Nagyközség Önkormányzata 100%-ban
támogatta a védôoltási program
indítását és a védôoltás térítésmentesen történô beadását. A szakorvos
által javasolt korosztályok: a 0-5 év,
valamint a 14. életévüket betöltött
és állandó algyôi lakcímmel rendelkezô lányok és fiúgyermekek.
A 151/2012. (V.18.) Kt. határozat értelmében a NeisVac-c vakcinával összesen 197 ezer 12 Ft., az
önkormányzat által támogatott
összegben 32 gyermek kapta meg
a védôoltást. 
B.L.N.
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Év végi eredményeink
A 2011/2012-es tanévben az iskolánk 31 nyolcadik osztályos tanulója közül 34%-a gimnáziumban,
45%-a szakközépiskolában és
21%-a szakiskolában folytatja tanulmányait. Az iskola tanulóinak
tantárgyi átlaga az idei tanévben
4,00 lett, a tantárgyi dicséretek
száma 227, a kitûnô tanulók száma
47; nevelôtestületi dicséretben 16
tanuló részesült.
Kitûnô bizonyítványukért értékes
könyvjutalomban részesültek: az
1.a osztályból Ács Zsófia, Süli Eliza,
Üveges Gabriella, Borbás Bálint, Nagy
Krisztofer és Salamon Milán; az 1.b
osztályból Szutor Adél, Horváth-Teleki Hédi, Mazurák Ivett, Farkas
Dávid, Farkas Ádám és Temkó Levente; a 2.a osztályból Igaz Nikolett, Oláh
Lilla és Mircse Gréta; a 2.b osztályból
Bodó Réka, Bukor Sára, Nagy Olga,
Németh Réka és Jernei Richárd; a 3.a
osztályból Kovács Angelika, Lantos
Szabina, Varga Enikô és Bezdán Mihály; a 3.b osztályból Izbéki Flóra,

Kertész Tekla, Sándor Fanni, Tóth
Szilvia, Zakar Zsanett és Üveges László; a 4.a osztályból Major Ernô; a
4.b osztályból Kecskeméti Réka és
Belovai Koppány, az 5. osztályból
Szekeres Laura; a 6.b osztályból Németh Éva; a 7.a osztályból Bezdán
Dóra; a 7.b osztályból Csamangó
Krisztián; a 8. osztályból Furka Barbara és Kalcsú Tünde; négy éven
keresztül kitûnô bizonyítványa volt
Gyömbér Mihály, Szalontai Botond és
Belovai Krisztián 4.a, Bukor Anna,
Herman Ariella, Pipicz Dominika, Pál
Krisztián és Boldizsár Mihály 4.b osztályos tanulóknak; nyolc éven keresztül kitûnô bizonyítványa volt
Kalcsú Tünde 8. osztályos tanulónak.
Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma ebben az évben
Kis-herceg díjjal jutalmazta Belovai
Krisztián 4.a és Bukor Anna 4.b osztályos tanulókat; valamint az Algyôi
Általános Iskola Kiváló diákja címet
adományozta Furka Barbara és Kalcsú Tünde 8. osztályos tanulóknak.

Zöldkártyás-zöldleveles jutalomút Gemencen
Iskolánk tanulóinak az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola június 18-án jutalomutat szervezett.
Minden osztályból a legtöbb zöldkártyát gyûjtô tanuló utazhatott,
osztályonként 5–5 fô. Az osztályközösségek is versenyeztek, ôk
zöldleveleket kaptak. Az idei tanévben a versenyt 4. b és a 7.b osztály nyerte jutalomkirándulást. A
kiruccanás helyszínéül a Gemenci
erdôt választottuk. A nemzeti parki
védettséggel bíró teret kisvonattal
jártuk körbe. A nagyrezéti erdôrészben 2007-ben kialakított megfigyelôhelyen látható szelíd, fiatal
állatok (vaddisznók, gímszarvasok)
sok kiránduló kedvencei. Szerencsénkre mi is megpillanthattuk a
fák között megbújó vaddisznókat
kicsinyeikkel és a gímszarvasokat.
Pörbölytôl 7 km-re Lassi állomásra érkezünk, ez az állomás a Lassi-Duna partján található. Itt található a Lassi-menti Halásztanya
és halászati bemutatóhely, valamint egy pihenôpark: erdei játszótérrel, nagy esôbeállóval, kiépített
tûzrakó hellyel. Az egy kilométerre lévô Malomtelelô megállóhelytôl induló tanösvényen végigsétálva (kb. 45 perc) tájékoztató táblák

segítségével ismerkedhetünk meg
a Gemenci erdô állat- és növényvilágával, vagy a Duna mederváltozásaival. A megállótól 200 méterre lévô megfigyelôtoronyból
figyelhetjük meg a fokozottan
védett területen élô vízimadarakat,
vagy a mocsárréten tartózkodó
vadat.
Az erdôségbôl visszafelé is kisvasúttal mentünk. Az állomáson
örömmel integettünk az alsósoknak, mert mi már tudtuk, hogy
milyen csodás utazás részei lesznek
ôk is. Következô állomásunk Baja
volt. Elsétáltunk a Duna és a Sugovica találkozásánál emelt
Türr-emlékmûhöz és kilátóhoz.
Nem hagyhattuk ki a kilátó közelében található játszóteret sem,
ahol egy kalózhajót sikerült elfoglalnunk. Ezt követôen a belvárosban sétáltunk és sokan közülünk kiültek egy-egy fagyizó
teraszára. Mindenki csodás élményekkel gazdagodott, köszönjük.
Horváth Viktória 2.a,
Kucsera Edina,
Horváth Laura
és Szekeres Laura
5.osztályos tanulók
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A Kovács Antal Alapítvány díjazottjai
A Kovács Antal Alapítvány felesége Vitéz Berta emlékére kuratórium tagjai a 2011/2012-es tanévben a következô diákokat
jutalmazták versenyeredményeikért: Tóth Gergely 2.a osztályos tanulót a területi matematika versenyen elért II. helyezéséért és a
MOZAIK Kiadó országos, levelezôs
matematika versenyén elért XXV.
helyezéséért; Bogdán Bence 2.a osztályos tanulót a területi matematika versenyen elért III. helyezéséért; Nagy Olga 2.b osztályos
tanulót a MOZAIK Kiadó országos,
levelezôs matematika versenyén
elért XXVI. helyezéséért; Németh
Réka 2.b osztályos tanulót a MOZAIK Kiadó országos, levelezôs
matematika versenyén elért
CXXVII. helyezéséért; Varga Enikô
3.a osztályos tanulót a területi matematika versenyen elért VI. helyezéséért; Kertész Tekla 3.b osztályos tanulót a Herman Ottó
országos, levelezôs természetismereti versenyen elért I. helyezésért
és a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján elért XVI.
helyezéséért; Gyömbér Mihály 4.a
osztályos tanulót a Bonifert Domonkos levelezôs matematika versenyen való sikeres szerepléséért;
Major Ernô 4.a osztályos tanulót a
Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei fordulóján elért LV. helyezéséért; Kucsera Edina 5. osztályos
tanulót a kistérségi matematika
versenyen elért III. helyezéséért,
a Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei fordulóján elért XXIV. helyezéséért; Németh Éva 6.b osztályos

tanulót a kistérségi matematika
versenyen elért IV. helyezéséért, a
Bonifert Domonkos levelezôs matematika versenyen elért XXII.
helyezéséért, a MOZAIK Kiadó
levelezôs matematika versenyen
elért XLVII. helyezéséért, a Zrínyi
Ilona matematika verseny megyei
fordulóján elért XXI. helyezéséért;
Bezdán Dóra 7.a osztályos tanulót
a kistérségi matematika versenyen
elért VI. helyezéséért, a Hevesy
György kémiaverseny megyei fordulóján elért XVI. helyezéséért;
Ilia Róbert 7.a osztályos tanulót a
Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei fordulóján elért LIV. helyezéséért; Hegyi Levente 7.a osztályos tanulót a MOZAIK Kiadó országos, levelezô internetes
versenyén elért XLV. helyezéséért;
Ország-Sugár Ákos 7.b osztályos tanulót a MOZAIK Kiadó országos,
levelezô internetes versenyén elért
XXVII. helyezéséért; Kalcsú Tünde
8. osztályos tanulót a kistérségi
matematika versenyen elért IV.
helyezéséért; Furka Barbara 8. osztályos tanulót a kistérségi matematika versenyen elért III. helyezéséért; Farkas Dávid 1.b, Kiss Virág
2.a, Lantos Szabina 3.a, Kertész Tekla
3.b és Pipicz Dominika 4.b osztályos
tanulókat a „Kis Fürkész” országos,
levelezôs természetismereti- és
természetvédelmi versenyen csapatban elért III. helyezésért; Nagy
Olga 2.b, Kertész Tekla 3.b és Nagy
Natália 4.a osztályos tanulókat a
„Csak együtt létezhetünk” címû
megyei természetismereti vetélkedôn csapatban elért II. helyezésért;

Jernei Richárd 2.b, Kertész Tekla 3.b
és Gyömbér Mihály 4.a osztályos
tanulókat az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola és a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola „szôlô” elnevezésû regionális
vetélkedôjén csapatban elért II.
helyezésért; Szekeres Anna, Szekeres
Laura, Horváth Laura és Kucsera
Edina 5. osztályos tanulókat a
SÜNI országos, levelezôs természetismereti csapatversenyen való
sikeres szerepléséért; Horváth
Laura 5. osztályos, Németh Éva 6.b,
Bezdán Dóra 7.a és Szekeres Dzsenifer 8. osztályos tanulókat az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola és a
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola „szôlô” elnevezésû
regionális vetélkedôjén csapatban
elért II. helyezésért; Horváth Laura
és Kucsera Edina 5. osztályos, Ország-Sugár Ákos 7.b és Mandász Vivien 8. osztályos tanulókat a SZTE
Ságvári Endre Gyakorló Általános
Iskola és az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola „Tisza” elnevezésû regionális vetélkedôjén csapatban elért III. helyezésért; Horváth
Laura 5. osztályos, Németh Éva 6.b,
Bezdán Dóra 7.a és a Kalcsú Tünde
8. osztályos tanulókat a Móra-hét
„Csizmazia György komplex természetismereti emlékversenyének”
kistérségi döntôjén csapatban elért
V. helyezésért; Bezdán Dóra 7.a és
Kalcsú Tünde 8. osztályos tanulókat
a röszkei Orbán Dénes Általános
Iskola „Orbán Dénes Emléknapján” megrendezett területi fizika
versenyen csapatban elért I. helyezésért; Csamangó Krisztián 7.b és

Furka Barbara 8. osztályos tanulókat a röszkei Orbán Dénes Általános Iskola „Orbán Dénes Emléknapján” megrendezett területi
fizika versenyen csapatban elért
II. helyezésért; Bezdán Dóra és Bodó
Máté 7.a , Ország-Sugár Ákos 7.b
és Csamangó Krisztián 7.b osztályos tanulókat a VADON országos,
levelezôs természetismereti csapatversenyen való sikeres szerepléséért; Bezdán Dóra 7.a , Ország-Sugár
Ákos 7.b, Mandász Vivien és Terhes
Fanni 8. osztályos tanulókat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Carbon-Detektív nemzetközi
projektben csapatban elért különdíjért. Az algyôi iskola diákjai egy
az alapítvány logójával ellátott
mappát kaptak és a helyezésükért
járó összegekért könyvutalványokat. Az alapítvány tagjai nevében
ezúton is szeretnénk megköszönni
az algyôi iskola pedagógusainak:
Iván Zsuzsannának, Almásiné Császár
Piroskának, Kériné Bódi Juditnak,
Ördöghné Pungor Erzsébetnek, Torma
Tibornénak, Szebeni Lászlónénak,
Csauth Zsuzsannának, Koczka Ágnesnek, Hegyi Gabriellának, Zsoltné Kender Tündének, Malustyik Mihálynénak, Huszkáné Németh Csillának,
Talla Szilviának és Némethné Bognár
Veronikának az egész éves fáradozásukat, a gyerekek tehetséggondozását és a versenyekre való felkészítését.
Erdélyiné Szûcs Judit
a „Kovács Antal Alapítvány,
felesége Vitéz Berta emlékére”
kuratórium elnöke

Defibrillátorok az azonnali
életmentés szolgálatában Algyôn
A hirtelen szívmegállás vezetô halálok Magyarországon: hazánkban
fél óránként hal meg valaki a hirtelen halál következtében. Éppen

ezért szakorvosi javaslat és kérelem
alapján Algyô Nagyközség Képviselô-testülete megvizsgálta, hogy
a túlélési esélyek növelése, az
azonnali életmentô segítségnyújtás
érdekében hol helyezhetôk el automata defibrillátok készülékek a
településen.
A szakemberek javaslatai alapján a 379/2011. (XI. 30.) Kt. határozat értelmében a Képviselô-testület hozzájárult 2 db.
Lifepack 1000 típusú, bifázisú,

félautomata, EKG monitor nélküli defibrillátor készülék vásárlásához összesen 1 millió 358 ezer 999
Ft. értékben. A készülékek nagy
forgalmú, nyilvános helyeken: az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola aulájában és a Borbála fürdô
medenceterében kerültek kihelyezésre. Az intézmények munkatársai kötelezô életmentô tanfolyamon vettek részt, így bárki
azonnali segítséget nyújthat a defibrillátorok használatával.

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani dr. Zentay Attila orvosigazgatónak, Pintér Lajos gazdasági vezetônek, dr. Cserjés Andreának
és dr. Kékes-Szabó Juditnak, az Országos Mentôszolgálat Dél-alföldi
Regionális Mentôszervezet szakembereinek, valamint dr. Molnár
Máriának, dr. Bakó Ildikónak és az
intézményvezetôknek a folyamatos
szakmai segítségnyújtásért.
B. L. N.
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Idôsek védelmében…: Bûnmegelôzési tanácsok
Az idôskorúak sérelmére elkövetett deliktumuk legnagyobb része
vagyon elleni bûncselekmény.
Ezek közül is elsôsorban lopás (alkalmi lopás, zseblopás, betöréses
lopás, besurranásos lopás, trükkös
lopás, pénzváltásos lopás, kórházi
lopás) csalás, sikkasztás és rablás
áldozatává válnak ezen korosztály
tagjai.
Az elkövetôk a sérelmükre elkövetett bûncselekmények során
azt használják ki, hogy az áldozatok jószívûek, hiszékenyek, egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott
bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás. Az idôs emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból,
hiszékenységükbôl adódóan kön�nyebben megtéveszthetôek.
A biztonság nagyon sok esetben
nem pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése!
Személyi biztonsága és értékei
védelmében az alábbiakat javasoljuk:
Zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére mit tehetünk?
Bevásárlását lehetôség szerint nappalra idôzítse!
Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon, tömegközlekedési eszközökön, mert
ezek a zsebtolvajok számára ideális elkövetési terepet jelentenek!
Vásárláskor ne tegye táskáját,
pénztárcáját a pultra!
Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne
tegye táska, kosár tetejére, annak
külsô zsebébe, azokat belsô zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson!
Soha ne tartsa bankkártyája
mellett PIN azonosító kódját, mert
ennek ismeretében a tettes akár
hitelkeretét is felveheti valamely
ATM automatából!
A pénzkiadó automata által kiadott kontroll szelvényt vegye magához, mert számos információt
tartalmaz számlájáról!
Közelében folyamatosan gyanús
viselkedést tanúsító személy(ek)
megjelenése esetén ellenôrizze
értékei meglétét, és ha tetten érte
a zsebtolvajt hangosan kérjen segítséget a közelben tartózkodó

személyektôl! Ne szálljon szembe
a támadóval!
Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit! Gépkocsiját, annak ablakait ne hagyja
nyitva!
Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sürgôsen
cseréltessen zárat otthonán!
Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le azt!
Elutazáskor fokozottan vigyázzon értékeire, mert pályaudvarokon, vonatokon jellemzôek a csomaglopások!
Le-és felszálláskor ügyeljen táskáira, azokat ne bízza ismeretlenekre!
A vállra akasztható táskát ne
csapja a háta mögé, hanem tartsa
a teste elôtt, vagy szorosan a hóna
alatt, így észrevétlenül senki nem
nyúlhat hozzá.
Idegen kérésére ne váltson fel
pénzt!
Besurranásos lopások
megelôzésére mit tehetünk?
A besurranásos lopásokat jellemzôen családi házaknál és földszinti
lakásoknál követik el, ezért célszerû rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig
zárva tartani akkor is, ha otthon
tartózkodik! A kapu, bejárati ajtó
zárjában soha ne hagyja benn a
kulcsot!
A ház ablakait, melléképületeit
tartsa zárva, ha elmegy otthonról!
Otthonának kulcsait ne rejtse el
az ajtó közelében, az elkövetôk
ismerik a „dugi” helyeket!
Bejárati ajtajára szereltessen
megfelelô biztonsági zárakat!
Ha csengetnek, ellenôrizze, ki
keresi, használjon széles látókörû
optikai kitekintôt!
Ajtaját ne tárja ki idegennek!
Gondolja át indokolt-e az idegen
jövetele, miért kér iratot, értéket,
pénzt öntôl! Kérjen igazolványt,
ellenôrizze azt, illetve a megadott
telefonszámot, közben ne engedje be az idegent!
Ne tartson otthon 100 000 Ft feletti összeget, tegye inkább bankba!
Az értékekeit ne hagyja elôl,
zárja el, lehetôleg lemez- vagy
pénzkazettákba! Ha rajtakap egy
besurranó tolvajt, a helyzetet mér-

legelve gondolja át, hogy szembeszáll-e vele.
Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet szentel
nekik, ôk is jobban fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége.
Betöréses lopás elkerülése érdekében mit tehetünk?
Szereltessen több ponton záródó
ajtót, mely megfelelô mechanikai
szilárdsággal bír!
Amennyiben anyagi lehetôségei
megengedik, egészítse ki a lakás
védelmét egy elektromos érzékelô-riasztó berendezéssel, mely a
nap 24 órájában jelzést ad esetlegesen valamely vagyonvédelmi cég
felügyeleti pontjára!
A bejárati ajtóra és a névtáblára
célszerû csak a vezetéknevünket
kiírni. Ezzel megelôzhetô, hogy a
potenciális bûnözôk rájöhessenek,
hogy egyedül álló nôvel van dolguk!
Olyan helyen szerezze be a vagyonvédelmi eszközöket, ahol szakszerû tanácsadást kap!
Ne nyisson ajtót éjszaka ha bármilyen zajt hall, inkább hívja a
RENDÔRSÉGET! (telefonszám:
107)
Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségû készpénzt!
Jelentôsebb értéktárgyairól (ékszer, mûtárgy, mûszaki cikkek stb.)
készítsen házileltárt, feltüntetve
azok egyedi jellemzôit, leírását,
azonosítási számát stb!
Téves kapcsolásra hivatkozó telefonáló esetén mindig kérdezzünk
rá, hogy milyen számot tárcsázott.
Soha nem valljuk be senkinek,
hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk el magunkról semmit idegeneknek.
Ha észlelte hogy sérelmére betörés történt, azonnal értesítse a
rendôrséget, ne várjon reggelig,
a helyszínt ne járkálja össze, ne
változtassa meg, mert a nyomok
rögzítését ez nagyban megnehezíti!
Rablások elkerülésére
mit tehetünk?
A közterületen elkövetett rablások
megelôzése érdekében sötétedés
után lehetôleg kerülje az elhagyatott, néptelen helyeket!

Fokozott figyelmet tanúsítson,
ha nagyobb összeget vesz fel bankban vagy valamelyik automatánál,
hiszen sok esetben az elkövetôk
kifigyelik ki vesz fel pénzt, követik,
majd megtámadják. Ezért a bankban minél elôbb tegye biztos helyre a pénzt, anélkül, hogy mások
figyelmét felkeltené!
Ékszereit az utcán rejtse a ruha
alá, és csak annyi pénzt hordjon
magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
Ha az utcán veszélyeztetve érzi
magát, mielôbb menjen olyan
helyre, ahol több ember tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel!
Megtámadása esetén ôrizze meg
nyugalmát, ne tegyen félreérthetô,
hirtelen mozdulatokat, és adja át
azt, amit a rabló kér. Mindenképpen célszerûbb a szituáció feloldása helyzetelhagyással (meneküléssel), mint ellenállással. Amennyiben
ez nem sikerül, segítségkéréssel
hívhatja fel magára a figyelmet!
A rendôri tapasztalatok azt mutatják, hogy az idôs személyeket
gyakran a lakásuk közvetlen környezetében az utcán, lépcsôházban,
sôt a lakásaik ajtajában támadják
meg, ezért otthon se veszítse el
éberségét!
Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne
az ajtóban kezdje el keresni, hanem
készítse elô, majd az ajtót azonnal
zárja be maga után!
Ismeretlen személlyel ne szálljanak be a liftbe, valamint kihalt
lépcsôházban ne közlekedjenek
gyanúsnak tûnô idegenekkel!
Kórházi lopások elkerülésére
mit tehetünk?
Kórházban csak minimális értéket tartson magánál!
Ékszereit, értékes óráját hagyja
otthon!
Mobil telefonját tartsa magánál,
vagy elzárva!
Táskáját, iratait, ne hagyja felügyelet nélkül, a betegszobában
mindig tartózkodjon valaki!
Amennyiben mûtét- vagy hos�szabb kezelés elôtt áll, értékeit
bízza a személyzetre, szobatársaira, vagy látogatójával küldje haza!
ELÉRHETÔ SEGÍTSÉG: 107,
112
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Hirdetések, felhívások

„Aki mindenbôl elhisz egy kicsit, az végül semmit
sem fog hinni.” (C.H. Spurgeon)

REFORMÁTUSOK
FIGYELMÉBE!
Szeretettel hívunk minden érdeklôdôt az újra induló
algyôi református Istentiszteletekre
Találkozzunk minden hónap utolsó vasárnapján
de. 11. órakor a
Római Katolikus templomban!
Legközelebbi alkalmak:
2012. 07. 29. 11.00.
2012. 08. 26. 11.00
2012. 09. 30. 11.00
Információ: Czirokné Botár Éva
református lelkész
06 30/405-8160
botare@t-online.hu
www.parokia.hu/lap/ref-szeged-petofi-telep

Felhívás

katonai hagyományôrzô
csapat alakul
Katonai hagyományaink ôrzése, a hôsi halált
halt honvédok emlékének és lehetôség szerint
sírjainak ápolása az utódok egyik legszentebb
kötelessége. Az Isonzótól a Donig, Przemysltôl
a boszniai hegyekig nyugszanak eleink jelölt
vagy jelöletlen sírokban. Szerencsére egyre
több szervezet vállalja föl a hagyományok és
a sírok felkutatását, megôrzését, ápolását. Szeretnénk, ha Algyô is részt vállalna ebbôl a
nemes feladatból! Ezért keressük azokat az
érdeklôdôket, akik egy elsô világháborús hagyományôrzô csapat munkájában, missziójában
részt kívánnak venni. A jelentkezéseket a Faluház elérhetôségeire várjuk: 62/517-172, faluhaz@algyoktv.net!

Családi ház
tehermentesen
eladó
Algyô Sport u. 2
szám alatt.
Ár.: 28 millió Ft.
Érdeklôdni Kneip
Ágnes
06 70/314-48-16
szám alatt.

Algyô, Tápé,
Sándorfalva
külterületén jó minôségû
termôföldet
bérelnék, vásárolnék.
Elôre fizetek.
Ár: megegyezés szerint.
Telefonszám: 06-20-591-88-48

„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
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Tûzifa eladó:
tölgy és bükk
Érdeklôdni:
06-20/455-72-31,
06-30/571-36-40

Homlokzati és
gurulóállvány bérelhetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést és
festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

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

Térkôelem-gyártás Algyôn!
A Gyeviép Nkft. megkezdte
a térkôelemek
gyártását és forgalmazását.
Térkövek, lábazati kövek
gyártása egyedi megrendelésre is!
Érdeklôdni:
Algyô, Kastélykert u. 49. alatt
a Szolgáltatóházban vagy
a 62/765-900-as
telefonszámon lehet.

www.gyeviep.hu
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Algyõi tükör

Bölcsis hírcsokor
Nyári megújulás
A bölcsôde 08.15-tôl 09.10-ig zárva
tart. A bölcsôde épülete megújul.
Kialakítanak egy új csoportszoba
és minden szobához fürdôszoba
kapcsolódik majd. Az eddigi engedélyezett 26 férôhely 36-ra
bôvül. A bôvítéssel megszûnik a
csoportok túltelítettsége és a várólista. Még jobb feltételekkel tudja
az intézmény fogadni a kisgyermekeket.
*
Térítési díj
A bölcsis térítési díj befizetésére
várhatóan szeptember 12-én (szerdán) lesz lehetôségük a szülôknek,
gondviselôknek.
*
Gyereklétszám
Szeptembertôl, azaz a 2012-2013.
nevelési évre 32 kisgyerek jelentkezésére számít a bölcsôde. A 20132014 nevelési évre jelentkezettek
száma 26 fô. Erre a nevelési évre

folyamatosan lehet jelentkezni személyesen a bölcsôde irodájában,
vagy az 517-368-as telefonon. A
2014-2015 nevelési évre eddig egy
kisgyermek jelentkezett.
*
Szülôi értekezlet
Azon gyerekek szüleinek tartottak
szülôi értekezletet június 18-án,
akik 2012-2013 nevelési évben
kívánják igénybe venni az intézmény szolgáltatását. Jankovicsné
Veres Katalin az ESZI intézményvezetôje tájékoztatta a szülôket a
bölcsôde bôvítésének tervérôl.
A szülôi értekezlet második felében pedig a bölcsôdekezdéssel
kapcsolatos feladatokat teendôket
beszélték meg a szülôkkel.
*
Itt a nyár!
„Minden bölcsôdés gyermekünknek és családjának kívánunk jó
pihenést a nyárra!” – az algyôi
Bóbita bölcsôde munkatársai
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Életképek az algyôi bölcsôde
elmúlt egy évérôl

Roadshow az energiáról

Algyôn indult április 28-án a
„Megújuló energetikai és energiahatékonysági megoldások gyakorlati alkalmazásának népszerûsítése a dél-alföldi lakosság körében”
címû, az Európai Unió által támogatott projekt, amely kedvezményezettje az Archenerg Klaszter.
A roadshow-n az érdeklôdôk megismerhették a megújuló energiaforrásokat, az energiahatékony
módszereket.
A „Ne etesd az energiavámpírt!”
fölszólítást a középpontba állító
kreatív kampány célja, hogy a lakosság széleskörû ismereteket szerezzen az energiahatékony módszerekrôl, melyekkel nemcsak
kiadásaikat csökkenthetik, hanem
környezetünket is kímélik. Hazánk
szerencsés fekvése miatt több megújuló energiaforrás is rendelkezésünkre áll. A Dél-Alföldön egyre
elterjedtebb a geotermikus- és a
napenergia hasznosítása. Az energiahatékony megoldásokról weboldalon (energiavampir.eu), Facebook-oldalon, reklámfilmekbôl,
valamint Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megye. A roadshow-n
tájékozódhattak az érdeklôdôk,

akiket színes programok, kvíz,
szakmai bemutatók, környezetbarát és kreatív nyeremények vártak.
Az algyôi rendezvényen több
százan fordultak meg az Archenerg Klaszter, és a projekt népszerûsítésében segítô Factory
Creative Studio Kft. sátrában. A
legnépszerûbb az a süketkabin
volt, amely hangszigetelt üvegbôl
készült, és amelyet szakértôink
kívül és belül is decibelmérôvel
láttak el. A gyerekek és felnôttek
egyaránt szívesen eresztették ki a
hangjukat az üvegfalak között, a
decibel versenyt a kicsik nyerték.
Kiderült az is, hogy a brummogó
apukák kevésbé hangosak, mint
azok, akik magas hangon tudnak
sikítani. A 130 decibelt senki sem
érte el, a beállított rekordot a következô rendezvényen, Jánoshalmán mindenki megpróbálhatja
megdönteni. A gyerekek közül
egyéniben Farkas Ádám rengette
meg leginkább a falakat a hangjával (125 decibel), a felnôttek
közül a projekt kommunikációs
szakértôje, Kecse-Nagy Sándor állított rekordot 127 decibellel.

Aranyos Parlandó
„Daloló filmkockák” címû mûsorával Arany minôsítést szerzett a
Parlando Énekegyüttes a II. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud fináléjában.
A népdalkörök, énekkarok és
néptáncosok döntôjét június 2-án
rendezték a zsúfolásig megtelt
keszthelyi Balaton Színházban.
Már az elsô szám alatt ütemes taps
jelezte a nézôsereg szimpátiáját, s
az ismert filmslágereket együtt
énekelte a 600 fôs közönség. A
mûsor végén hangos üdvrivalgás,
majd sok-sok gratuláció jelezte, jó
úton jár a csapat, szükség van a
hasonló mûsorokra, szórakoztatásra. Másnap délben a hévízi Városháza dísztermében került sor
az eredményhirdetésre és díjátadásra. Az elôzetes titkon remélt
várakozásainknak megfelelôen a

Parlando „bearanyozódott”, s a
közönség után a szakmai zsûri is
a legjobbnak minôsítette énekegyüttesünket.
Jó volt újra Hévízen algyôinek
lenni! A gratulációk mellett számos meghívást kaptunk az ország
szinte valamennyi részébôl. Nagyon szeretnének bennünket újra
látni, hallani saját falujukban, közösségükben, rendezvényeiken.
Konkrét megállapodások is születtek, mely szerint augusztusban
három nap alatt három északalföldi, kelet-magyarországi településen ad önálló estet a Parlando
együttes. Így számunkra a nyár
továbbra is munkával és gyakorlással telik. S aki szeretne meghallgatni bennünket, szeretettel
várjuk július 14-én a Szatymazon,
a Barack-fesztiválon!
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Pályázat garázsra
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô, Egészségház
u. 42. szám alatti ingatlanon lévô,
2. számú, kb. 16 m2 alapterületû
garázs, legfeljebb 5 évre történô
bérbeadására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét, a garázsban tárolandó, a pályázó tulajdonát képezô gépjármû forgalmi
engedélyének másolatát,
a nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó a pályázati feltételeket
elfogadja,
a bérleti díjra valamint a bérleti idôre tett konkrét ajánlatot.
A pályázók közül azok részesülnek elônyben, akik a magasabb

összegû bér fizetését vállalják.
(A bérleti díj kiinduló összege: 6579
Ft/hó). A bérlôt a pályázók közül a
Képviselô-testület választja ki.
A pályázatok elbírálásának ideje:
2012. júliusi Képviselô-testületi
ülés. Az eredményrôl az érintettek
írásban értesülnek. Az értesítés
kézhezvételétôl számított 5 napon
belül köthetô meg a garázsbérleti
szerzôdés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlôkijelölés hatályát veszti.
A pályázatokat Algyô Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyô,
Kastélykert u. 40) kell benyújtani
2012. július 18-án 12 óráig.
Herczeg József s.k.
polgármester

Otthonra találtak és gépjármûvet kaptak
az algyôi faluvédôk
Június 29-én, pénteken vette birtokba az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület a fehér iskola egyik
termét. A faluvédôk ezentúl innen
indulnak szolgálatba. Ugyancsak

ezen a napon vehette át Bai István,
az egyesület elnöke Herczeg József
polgármestertôl az új autót, ami
elengedhetetlen feltétele a polgárôrség hatékony munkájának.

Pályázat lakásra
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô, Egészségház
u. 42. szám alatti 2. számú, 3.
számú, valamint 4. számú üres
bérlakások költségalapú, legfeljebb 5 évre történô bérbeadására.

*
*
1. A pályázaton részt vehetnek: önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezô házaspárok, élettársi
kapcsolatban élô és egyedülálló személyek keresô tevékenységet folytatnak, vagy
más állandó jövedelemmel
rendelkeznek és az együtt
élôk havi nettó jövedelme
legalább 100 000 Ft/hó a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár legalább
egy éve állandóan bejelentett
lakóhellyel rendelkeznek Algyôn 4 havi bérleti díjnak
megfelelô összegû óvadékot
fizetnek meg
*
2. A
 z elbírálás során elônyt élveznek
azok a pályázók, akik: vállalják,
hogy 5 évnél rövidebb idô
alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon
megoldják. lakáselôtakarékossági szerzôdéssel rendelkeznek egy vagy több gyermeket
nevelnek elsô lakásszerzôk

Rákóczi telepen jártunk
2012. május 31-én az ismét meglátogattuk a Rákóczi telepen élô
családokat. Az összejövetelre a volt
TSZ irodában került sor. Elôször
Molnár Katalin tartott beszámolót,
amelyrôl így nyilatkozott:
„Molnár Katalin, mint az EMVA
6-122-01-01 jogcímkódú „Fiatal
Mezôgazdasági termelôk
számára nyújtandó támogatás”
kedvezményezettje, 2012. május
31-én 9 órakor pályázati
beszámolóval és kóstolóval egybekötött nyílt napot tartottam.
A beszámolót követôen a résztve-

vôk elôadást hallhattak Munka- és
tûzvédelem a mezôgazdaságban,
valamint a Helyes mezôgazdasági
gyakorlat témakörökben. Ezúton
szeretném megköszönni az ESZI
közremûködését, illetve minden
kedves résztvevô jelenlétét.”
Az intézmény dolgozói vércukor
és vérnyomásmérést tartottak, várakozás közben az adomány ruhákból válogathattak a jelenlévôk.
A szociális ellátásokról, támogatásokról és az ügyintézés menetérôl
is tájékoztattuk az érdeklôdôket.
Egyesített Szociális Intézmény

még nem telt el lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette 60 napon túli köztartozása
áll fenn. Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.

*
3. Kizáró okok: A pályázó(nak): a
szerzôdés megkötésének idôpontjában kiskorú lakást,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen
foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétôl számítva 10 év még nem telt el,
korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható
magatartás miatt szûnt meg,
lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év

4. A lakások adatai: Algyô, Egészségház u. 42. emelet 2. sz.
50,8 m2 alapterület, 1,5 szoba
komfortfokozata: összkomfort bérbeadás jogcíme: költségalapú lakbér 24 739 Ft/hó,
további években a képviselô-testület által meghatározottak szerint. Algyô, Egészségház u. 42. emelet 3. sz.
79,5 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort bérbeadás jogcíme: költségalapú lakbér 38 716 Ft/hó,
további években a képviselô-testület által meghatározottak szerint. Algyô, Egészségház u. 42. emelet 4. sz.
79,5 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort bérbeadás jogcíme: költségalapú lakbér 38 716 Ft/hó,
további években a képviselô-testület által meghatározottak szerint.
*
5. A pályázatokat Algyô Nagyközség Polgármesteréhez
(6750 Algyô, Kastélykert u. 40)
kell benyújtani 2012. július
18-án 12 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetô
pályázati adatlap kitöltésével.
*
6. A pályázatok elbírálásának
ideje: 2012. júliusi Képviselô-testületi ülés. Az eredményrôl az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétôl számított 5 napon belül
köthetô meg a lakásbérleti
szerzôdés, amennyiben erre
pályázó hibájából nem kerül
sor, a bérlôkijelölés hatályát
veszti.
Herczeg József s.k.
polgármester
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Orvosi rendelési idôpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Július 9–13-ig 8:00–12:30
Július 16–20-ig 12:30–16:30
Július 23–27-ig 8:00–12:30
Július 30–aug. 3-ig 12:30–16:30
Augusztus 6–10-ig 8:00–12:30
Augusztus 13–17-ig 12:30–16:30

RENDEL:
Július 2–06-ig 7:30–12:00
Július 9–13-ig 12:30–16:30
Július 16–20-ig 7:30–12:00
Július 23–27-ig 12:30–16:30
Július 30–aug. 3-ig 7:30–12:00
Augusztus 9–10-ig 12:30–16:30

Telefonszám: 62/267-202 • 06-30/635-47-17
Dr. Bakó Ildikó szabadságon lesz 07.23. és 08. 03. között,
ebben az idôszakban Dr. Tóth Mária helyettesíti.

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!

GYEVI PATIKA

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08
Szabadság miatt július 02 - Július 13-ig
Dr. Kálmán Antóniát Dr. Tóth Mária helyettesíti.

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

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

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.

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

Dr. Molnár Mária

Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl !

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.

Adj lehetôséget magadnak, és
Gyere el Isten szent jelenlétébe,
Ahol imádkozunk a gyógyulásodért.

csecsemô és gyermekszakorvos

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

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô, Géza u. 1.
Minden csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes
Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06 20/2046-66-138
E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály
Web: www.ksze.org
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Algyôi alkotókat is beválogattak
az AMKA országos kézmûves pályázatába
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA) az IPOSZ-szal és a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozatával
együttmûködve Magyar Kézmûvesség – 2012. és A víz világa- kézmûves szemmel címmel kettôs,
nyílt pályázatot hirdetett. A pályázaton hazai és határon túli magyar
alkotók egyaránt részt vehettek
olyan egyedi alkotással, mely természetes alapanyagból, kézmûves
technikával készült.
Az országos kézmûves pályázatba algyôi alkotókat is beválogattak:
a víz témakörben indult a Gyevi
Art Kulturális Egyesület Alkotók
Körébôl Molnárné Süli-Zakar Zita
Vízi manók címû agyag kisplasztikájával és Magyarné Varga Anna
Tiszavirágzás címû akvarelljével.

Az Algyôi Tojásmûhely vezetôje:
Bereczné Lázár Nóra ’Lapi motívumok gyimesvölgyi és hárompataki csángó írott tojásokon ’címû
pályázati anyagával, míg az Algyôi
Tojásmûhely tagjai: Bakos Dorina,
Balázs Petra, Balázs Dóra és Pigniczki Kata: ’Archaikus motívumok
gyimesvölgyi írott tojásokon’ tárgyú pályamunkájával szerepelhetnek az országos kiállításon.
A hivatalos megnyitóra 2012.
július 2-án hétfôn 14 órakor került
sor Budapesten a Vajdahunyad
várban, a Magyar Mezôgazdasági
Múzeum I. emeleti Konferenciatermében. A kiállítás 2012. július
1–20.-a között látogatható a földszinti kiállító-teremben.
Ajánlott internetes oldal: www.
amka.hu.
Gyevi Art Kulturális Egyesület
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Mackó Úr repülni akar
– Szilágyi Perjési Katalin új novelláskötete
Június 14-én mutatták be a szegedi Bálint Sándor Mûvelôdési Házban Szilágyi Perjési Katalin algyôi
tollforgató új novelláskötetét, a
Mackó Úr repülni tanul címût,
melybe 3 év novellatermése került
beválogatásra. Az örvendetes tényen túl – ez Katalin második
könyve – nagyon hangulatos irodalmi estnek lehettünk részesei,
hiszen az új kötet mellett az est
elsô felében részletek hangzottak
el a múlt évben megjelent Aranykalitka címû levélregénybôl is.
Fabulya Andrea, Beslin Anita, Kosztolányi József és Kiss Ernô olvasott
fel részleteket a kötetekbôl. Az

Algyôi alkotók a LÖSZ fesztiválon
A LÖSZ kulturális és népmûvészeti fesztivál június 9-én, a vásárhelyi Árpád utcai Tájházban és
környékén.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
alkotói is bemutatkozási lehetôséget kaptak: Szalmáné Simon Éva
kosárfonást mutatott be, Algyôi
Tojásmûhely tagjai: Bereczné Lázár

Mindketten versben vallottak
önmagukról: „Mikor gyenge voltam, akkor lettem erôs, / Felemeltem fejem estembôl felkelvén, /
Csoda az élet, olykor különös, /
Mint egy régi romantikus kalandregény” – írja Gábor. S Rita így
vall: „Volt idô, amikor mást hallottam, másképp láttam, / az az
idô, amikor a fellegekben szálltam.
/ Volt idô, amikor még a Nap is
szebben sütött, / amikor a toronyharang is hangosan ütött.” Elhangzott vers a magyar lét értelmérôl,
Trianon áldozatairól, a haza és
Isten szeretetérôl, szerepérôl.
Kár, hogy ezen a komoly, emlékezô irodalmi esten csak kevesen
vettek részt. Sajnáljuk, sajnálhatják!
tollforgatók

Nóra és Szabó Beáta asztalánál a
tojásírást próbálhatták ki a vendégek, valamint az érdeklôdôk megcsodálhatták Balasi Marianna egyedi textilmunkáit.
Ajánlott internetes oldalak: www.
hodmezovasarhely.hu, www.zoldszikla.hu.
Gyevi Art Kulturális Egyesület

Napforduló Ünnep
mûveskedés (a Gyeviart Egyesület
kézmûvesei Bereczné Lázár Nóra
vezetésével), végül tûzvarázslás és
tûzugrás (Karancsi Eszter és barátai
jóvoltából) szerepelt.

Ôseink hangja – felolvasó est az algyôi könyvtárban
Június 13-án a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre
nyilvános felolvasó estet tartott.
Ezúttal az est alaphangját a trianoni gyászos esemény adta. Az
„Ôseink hangja” címmel megtartott rendezvényen Török Rita és
Terhes Gábor versei hangzottak el,
melyekhez videofelvételek kapcsolódtak. Terhes Gábor súlyos mondanivalót hordozó hosszú verseit
ellensúlyozták Török Rita kön�nyedebb hangvételû és szerkezetû,
rövidebb írásai.
„Hallom a hegyeknek hatalmas
robaját, / Mikor Kelet felé fordulok
arcommal” – írja Gábor.
Ezzel szemben Rita: „Ôseink
hangját csak akkor hallani idelent
/ Ha a sámándob henceg, vagy épp
kesereg.”

írásokkal visszarepültünk a 20.
századi Nagyvárad romantikus világába, melyeket Zerkovitz Béla
hangulatos melódiái színesítettek
Kiss Ernô zongorajátékában.
A hangulatos felolvasások után
Beslin Anita beszélgetett Szilágyi
Perjési Katalinnal. Jelen volt az
esten Kenesei Aurélia, aki ajánlást
írt a kötethez, és online ismeretség
köti össze Katalinnal: „Úgy ajánlom
mindenkinek az írásait, mint édesanyáink szép szavát, mint kezének
finom, felejthetetlen illatát, mint a
fenyôk finomkodó susogását, s mint a
szülôföld porát, ami a szívünkbe ette
magát” – írja.

Június 23-án, szombaton a hôség
és a Napforduló Ünnep jegyében
telt. A programban vásári bábjáték
(Szent György vitézrôl és a sárkányról), gyerekmûsor (Csiga Duó),
világzene (Ördögfû zenekar), kéz-
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Ismét miénk lesz az algyôi Fô tér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület augusztus 25-én (szombat) 17–20 óra
között ismét megrendezi az immár
hagyományossá vált „Miénk a tér”
elnevezésû III. térfoglaló kavalkádját
Algyô Fô terén, a szökôkútnál.
Várja mindazoknak a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek,
csoportoknak, fiataloknak és idôseknek a jelentkezését, akik dallal,
tánccal, zenével, verssel, vagy más
produkcióval szeretnék megmutatni magukat.
A téren lehetôséget nyújtunk
kézmûves termékek kiállítására,
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Szeretnénk hagyományt teremteni azzal is, hogy a közönség által
legjobbnak ítélt produkciót egy,
az Alkotók Köre által készített alkotással díjazzuk.
Valamennyi csoport és egyéni
fellépô a részvételrôl emlék-ajándékot kap.
Részvételi szándékát augusztus
1-jéig az alábbi elérhetôségeken
jelezheti:
Ménesi Lajosné – telefon: 0630/254-4632; e-mail: mjuszti@
gmail.com illetve: Algyôi Könyvtár
– Tel: 62/517-170; e-mail: bibl@
algyo.hu

Ismét elért Algyôre a Folkhíd
Június 21-én érte el Algyôt a folkhíd. A hagyományos néptáncfesztivál gálamûsorán ezúttal deszki,

szegedi és macedón fellépôknek
tapsolhattak a nézôk.

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Algyô Napja alkalmából pályázatot
hirdet két kategóriában – „Algyô,
az én falum” címmel, tehát Algyôhöz kapcsolódó alkotásokat várunk.
1. kategória: irodalmi alkotások
(vers, próza, mese, visszaemlékezés). 1 alkotással bárki nevezhet,
korhatári megkötés nincs, azonban a pályázat terjedelme maximum 3 gépelt oldal lehet.
Díjazás: I., II., III. díj névre
szóló gravírozott toll
A pályázat 2012. szeptember
1-ig folyamatosan beküldhetô az
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi Lajosné, 6753 Szeged, Éva u. 14.
2. kategória: kézmûves alkotások (rajz, festmény, kép, üvegfestés, varrás, fafaragás, szövés,
fonás, kerámia, tûzzománc,…stb)
1 alkotással bárki nevezhet, korhatári megkötés nincs, azonban

az elbírálásnál elônyben részesülnek a természetes anyagokból készült alkotások.
Díjazás: I.díj 5000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag
II. díj: 4000 Ft értékû kézmûves
ajándékcsomag
III. díj: 3000 Ft értékû kézmû
ves ajándékcsomag
Mindezeken felül a további IV–
V–VI. helyezetteknek ajándékkönyv, 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
u. 5.) vagy az algyôi könyvtárban
(Algyô, Kastélykert u. 63.)
Az eredményhirdetés és a pályamunkák kiállítása az Algyô Napja
rendezvénysorozat keretében lesz.
GYAKE
Tollforgatók Köre
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VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
JÚLIUS 11. (szerda) 9–11.30 – vegyes vásár,
JÚLIUS 13. (péntek) 9–12 – vegyes vásár,
JÚLIUS 18. (szerda) 9–12 – vegyes vásár,
JÚLIUS 24. (kedd) 9–12 – vegyes iparcikk vásár,
AUGUSZTUS 6. (hétfô) 9–12 – vegyes vásár.
*
Termékbemutató A FALUHÁZBAN:
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!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
JÚLIUS 9–13. (hétfô-péntek) – Hétfô-péntek Tábor II. a Tájházban.
JÚLIUS 16–20. (hétfô-péntek) – II. Kézmûves- és bábtábor
a Tájházban.
JÚLIUS 16–20. (hétfô-péntek) – Könyvtár tábor.
JÚLIUS 17. (kedd) 9–13 óráig – Ingyenes látásvizsgálat szakorvosokkal a földszinti kisteremben.
JÚLIUS 20., péntek, 18 óra – ÖBK vezetôségi ülés a kisteremben.
JÚLIUS 23–27. (hétfô-péntek) – II. Algyôi Zenetábor a Faluházban.
JÚLIUS 27. (péntek) 18 óra – a II. Algyôi Zenetábor zárókoncertje a Faluház
színháztermében.
JÚLIUS 28. (szombat) 10 órától – az Ôsgyeviek Baráti Körének találkozója
a Faluház színháztermében.
JÚLIUS 28. (szombat) 11 órától – az Alkotóház átadó ünnepsége (Kastélykert
u. 106.).
JÚLIUS 28. (szombat) 18 óra – Algyôi Szent Anna-napi Búcsú: hangverseny
a Szent Anna-templomban. Zoltán Péter klarinétmûvész koncertje.
JÚLIUS 29. (vasárnap) 15 óra – Algyôi Szent Anna-napi Búcsú: néptánc és
népzenei mûsor a templomkertben.

Kézmûves kirakodók kerestetnek
az algyôi Anna-napi búcsúba
Kézmûveseket, népmûvészeket, népi
iparmûvészeket várnak a szervezôk
a július 29-én (vasárnap) megrendezendô algyôi Szent Anna-napi
búcsú kézmûves kirakodóvásárába!
A jelentkezôk a Tájháztól a templomig terjedô útszakaszon (Kastélykert utca) állíthatják fel sátraikat. A
területet az algyôi önkormányzat
térítésmentesen biztosítja a színvonalas kézmûves termékeket áru-

sítók részére. A résztvevôknek a
sátrat, asztalt és széket maguknak
kell biztosítani, áramvételezési lehetôség nincs.
A helykijelölés idôpontja: július
26. (csütörtök) 9 órától kezdôdik
a Templomnál.
Jelentkezés: Algyô Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Molnár Lajos, telefonszám:
62/517-517.

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.

