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Alkotóházat avattunk
„Szeretettel köszöntöm községünk lakóit, 
a mûvészet képviselôit, és valamennyi 
megjelent vendégünket. Ünnep minden 
algyôi ember számára ez a mai nap, mert 
befejezôdött ennek az algyôi, utcaképet 
meghatározó épületnek a felújítása” – 
kezdte köszöntôjét Herczeg József, 
Algyô Nagyközség polgármestere. 

Az idei algyôi Anna napi búcsú 
elôtti napon, július 28-án tartották 
az Algyôi Alkotóház avatóünnep-
ségét. A kreatív algyôiek és a 
dél-alföldi régió alkotói számára 
alakítottak ki közösségi teret Al-
gyôn a Kastélykert utca 106. szám 
alatti polgári házból.

„Belák János és neje, Huszti Viktória 
településünk megbecsült polgárai voltak. 
Lakóházuk a XIX. század végén épült. 
Az ô tulajdonukban volt a ház szom-
szédságában lévô Elsô Algyôi Viktória 
Hengermalom, ami az 1970-es évekig 
mûködött. Mivel ez a ház meghatározó 
része a faluképnek, az önkormányzat 
2010-ben úgy döntött, hogy megvásá-

rolja késôbbi tulajdonosától, Tóth Sán-
dornétól és családjától. Így megôrzi az 
épületet az utókornak” – indokolta 
Herczeg József az önkormányzati 
lépést.

„Az élet nagy vállalkozásai legtöbb-
ször nem hôstettek, hanem apró türe-
lemjátékok eredményeként jönnek létre” 
– idézte Márai Sándort az algyôi 
polgármester, mikor elárulta: ne-
hézségek árán készült el ez az új 
szellemei alkotómûhely. „Ebben a 
percben még egy épületnek tûnik, de 
ennél sokkal több lehetôséget rejtenek 
ezek a felújított falak, melyek közé hely-
béli alkotók költöznek. Az ô feladatuk, 
hogy életet leheljenek az épületbe, hogy 
az Alföld ihletet adó légkörében olyan 
alkotások szülessenek a következô száz 
évben, amelyek szülôföldünk hírnevét 
viszik a világba” – mondta Herczeg 
József, majd fölsorolta, mi min-
denre alkalmas e mûhely. Például 
„sok segítséget nyújthat az általános 
iskolai oktatás színvonalának teljeseb-
bé tételéhez. Lehetôséget ad, hogy a 
szomszéd települések mûvészeivel, mû-
vészeti iskoláival felvegyük a kapcso-
latot, nekik is helyet biztosítva, ötleteket 
cserélve velük. Csak alkotóinkon múlik, 
hogy milyen messzire tudunk kitekin-
teni. A ház adottságai alkalmasak ré-
giós szerepkör betöltésére is, mert nya-
ranta tágabb környezetünk amatôr és 
profi alkotói is bemutathatják tudásuk 
legjavát itt – algyôi mûvésztelepként.” 

(Folytatás a 11. oldalon)

Igazgatási szünet a községházán
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Algyô Nagyközség Kép-
viselô-testülete a 144/2012. 
(IV.25.) Kt. határozatával 2012. 
augusztus 1–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 az al-

gyôi polgármesteri hivatal zárva 
tart. 

Haláleset anyakönyvezése ese-
tén az ügyintézés folyamatos, füg-
getlen az igazgatási szünettôl. 

További információ: Algyô 
Nagyközség Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal (6750 Algyô, 
Kastélykert utca 40.), telefonszám: 
62/517-517, e-mail: ph@algyo.hu, 
honlap: www.algyo.hu. 

Ünnepeljünk együtt a szaporhegyi keresztnél!
Államalapítási Nemzeti Ünnepünk 
alkalmából Algyô és Sándorfalva 
civil szervezetei augusztus 17-én 

17 órai kezdettel megemlékezést 
tartanak a tavaly visszaállított sza-
porhegyi keresztnél.

Indulás 16 órakor az algyôi Fa-
luház elôl (lovaskocsival, kerék-
párral, autóval).

Ménesi Lajosné
Gyevi Art Kulturális Egyesület, 

elnök
Telefonszám: 06/30/516-1307

Miénk 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. tér-
foglaló kavalkádját Algyô Fô terén, 
a szökôkútnál.

Bemutatkoznak mindazon civil 
szervezetek, magánszemélyek, cso-
portok, fiatalok és idôsek, akik dal-

lal, tánccal, zenével, verssel, vagy 
más produkcióval szeretnék meg-
mutatni magukat. Szeretnének ha-
gyományt teremteni azzal is, hogy 
a közönség által legjobbnak ítélt 
produkciót egy, az Alkotók Köre 
által készített alkotással díjazzák.

A téren lehetôséget nyújtanak 
kézmûves termékek kiállítására, 
bemutatkozásra, illetve vásárra is.
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Anyakönyvi hírek
Születések:

 
Kövér Imre márK – született: 2012. 07. 
20., édesanya: Nacsa Judit, édesapa: 
Kövér Imre.

GrItto AmANdA KeNdrA – született: 
2012. 07. 22., édesanya: Kiss marianna, 
édesapa: Gritto robert.

tombátz ároN márK – született: 2012. 
07 25-én, édesanya: vidács orsolya éva, 
édesapa: tombátz balázs László.

LydIA JosephINe pLAtt – született: 2012. 
06. 12-én, édesanya: Kovács Judit, édes-
apa: david platt.

Jó egészséget kívánunk!

Házasság:

bodó zoltán István és Csiszár mercédesz 
magdolna 2012. 06. 30-án;
varga Attila sándor és Kiss bernadett 2012. 
06. 30-án;
Gray paul John és oláh orsolya Katalin 
2012. 07. 20-án;
Czirok sándor és szabó szabina 2012. 
07. 27-én
házasságot kötött.

sok boldogságot kívánunk!

Halálozás:

Lévai mihály 2012. 07. 04-én;
Gercsó Ferenc 2012. 07. 14-én;
Kuzslicz pálné született: éliás mária erzsé-
bet 2012. 07. 17-én 
elhunyt.

béke poraira!

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgármes-
ter Algyô Nagyközség Polgármes-
teri Hivatalában (6750 Algyô, 
Kastélykert utca 40.) minden héten 
szerdán 14–17 óra között fogadó-

órát tart. Idôpontok: 2012. augusz-
tus 8., augusztus 15., augusztus 22. 
További ionformáció: Polgármes-
teri Hivatal, telefonszám: 62/517-
517; e-mail: pm@algyo.hu, alpm@
algyo.hu; honlap: www.algyo.hu. 

Algyô négy közintézményével csatlakozott  
a nemzetközi Kulturális Örökség Napjaihoz

Nemzeti koordinátorként a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal 
felhívást juttatott el Algyô Nagy-
község Önkormányzatához az Eu-
rópa-szerte ismert és népszerû Kul-
turális Örökség Napjairól. A 
rendezvény idôpontja: 2012. szep-
tember 15–16. (szombat-vasárnap), 
melyhez a 224/2012. (VI.27.) Kt. 
határozat értelmében az idei évben 
Algyô nagyközség is csatlakozott. A 
központi téma az örökölt üzenet, a 
Szakrális Mûvészetek Hete, vala-
mint a szellemi kulturális örökség 
elemeinek bemutatása helyi szinten. 

Az Európa Tanács védnökségé-
vel már 48 országban rendezik meg 
az egyre nagyobb népszerûségnek 
örvendô örökségi napokat. A prog-
ram célja, hogy a lakosság, a nagy-
közönség figyelmét ráirányítsák az 
országos és helyi szellemi öröksé-
gekre, az épületek értékeikre, kie-
melten azokéra, melyek máskor 
részlegesen, idôlegesen, illetve csak 
a társadalom egyes rétegei által 
látogathatók, esetleg év közben 
folyamatosan zárva vannak. 

A Kulturális Örökség Napjai ren-
dezvényhez való csatlakozás jó al-
kalom arra, hogy Algyô is országos 
sajtómegjelenés mellett mutathassa 
be helyi értékeit és felhívja a figyel-
met azok sérülékenységére, mulan-
dóságára, a kihaló népi mestersé-
gekre, a megôrzés fontosságára. 

Algyô a nemzetközi regisztráci-
ót követôen számos ingyenes mar-
keting és reklámlehetôséggel élhet, 
kapcsolódva a település turisztikai 
koncepciójához. 

Az algyôi programot 2012. szep-
tember 15-én, szombaton 9–16 óra 
között rendezik. Az intézményve-
zetôk, a társadalmi szervezek, va-
lamint a lakosság bevonásával az 
alábbi helyi épületeket választották 
ki: a rómaikatolikus Szent Anna temp-
lom és annak harangtornya, az Algyôi 
Tájház (Herke István emlékszoba, be-
mutatófészer, gyógynövénykert), az Al-
gyôi Alkotóház (helyi kézmûves bemu-
tatózás), valamint a település új 
iskolája, az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola és annak ’C’ típusú torna-
csarnoka. 

A 224/2012. (VI.27.) Kt. határo-
zat 3. pontja értelmében a rendez-
vényt az Algyôi Faluház, Könyvtár és 
Tájház munkatársai szervezik. Kérik 
a lakosságot, az érdeklôdô vendégeket, 
hogy a megtekinteni kívánt épületet 
megnevezve az alábbi elérhetôségeken 
elôzetesen jelentkezzenek be! A Faluház 
telefonszáma: 62/517-172, e-mail: 
faluhaz@algyoktv.net. A kijelölt épü-
letekben e napon biztosított lesz a 
szakmai idegenvezetés, az érdek-
lôdôk apró ajándéktárgyakat, 
egyéb meglepetéseket kaphatnak. 

A hivatalos honlap: www.orok-
segnapok.hu. B.L.N.

4 millió forint  
ökoreferenciára az algyôi  

örökös ökoiskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Is-
kola az NFÜ Új Széchenyi-terv, „Re-
ferencia-intézmények országos há-
lózatának kialakítása és felkészítése” 
címû pályázatán a TÁMOP-3.1.7-
11/2-2011-0240. sz. „Ökoreferencia 
a Dél-alföldi Régióban” projektjével 
4 millió forint támogatást nyert. A tá-
mogatási összeget továbbképzésre, 
oktatásra, renferencia-intézmény 
portfolió összeállítására és eszköz-
beszerzésre fordíthatja az algyôi 
„Örökös Ökoiskola”. 

A projekt kezdô idôpontja: 
2012.04.01. és megvalósításának 
határideje: 2013. 01. 31. 

További információ: Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola, Iván 
Zsuzsanna igazgató, 6750 Algyô, 
Sport u. 5., T.: 62/517-192, al-
gyoisk@freemail.hu, www.algyoisko-
la.hu, www.algyo.hu. Algyôn szolgálnak és védenek

„Szolgálunk és védünk!” – ez a ma-
gyar rendôrség szlogenje. Az algyôi 
körzeti megbízottak neve és elér-
hetôsége: Tóth Gábor rendôr fô-
törzsôrmester – 06 20 209 5319, 
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôr-
mester 06 20 209 5318, Mihálkovics 
János rendôr fôtörzsôrmester. Az 
algyôi körzeti megbízottak fogadó-
óráinak idôpontja: hétfôn 14 órától 

16 óráig, szerdán 16 órától 18 óráig. 
A körzeti megbízottak fogadóórái-
nak helye: 6750 Algyô, Kastélykert 
utca 44. KMB iroda Rendôrségi 
segélyhívó számok: 107, 112. Tiszai 
Vízi rendészeti Rendôrkapitányság 
Szolnoki Rendôrkapitányság tele-
fonszám: 56/375-145, honlap: www.
police.hu Vízi rendészeti Rendôrôrs 
Szeged telefonszám: 62/420-528
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33 napirendi pontról tárgyalt az algyôi képviselô-testület 
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete legutóbb július 
25-én ülésezett. A munkát Herczeg József polgármester irányította. 

Kft.-k tájékoztatója
Algyô nagyközség a további mun-
kahelyteremtés reményében 13 
millió forint tagi kölcsönt nyújt az 
Algyô Park Kft.-nek csarnoképí-
tésre. A tagi kölcsön visszafizetési 
határideje: 2017. augusztus 31., 
a kölcsön éves kamata a minden-
kori jegybanki alapkamatnak meg-
felelô összeg.

A képviselôket Ratkai Imre mun-
kaszervezeti vezetô tájékoztatta a 
Szegedi Kistérségi Többcélú Tár-
sulás 2011. évi tevékenységérôl és 
az idei tervekrôl. A szakember el-
mondta, hogy 2013. január 1-jétôl 
a szakszolgálat állami feladatellátás 
lesz, jelenleg a végrehajtási rende-
letekre várnak. Tavaly 5 milliárd 
forintból gazdálkodott a társulás, 
melyhez jelentôs anyagi támogatást 
nyújtott az algyôi önkormányzat 
is. A tájékoztatót a képviselôk tu-
domásul vették. 

Korábbi képviselôi kérésnek 
megfelelôen dr. Dobó Katalin, az 
akciócsoport vezetôje részletes tá-
jékoztatást nyújtott a Déli Napfény 
Nonprofit Kft. mûködésérôl. Jog-
szabály-változás miatt az Nkft. 
egyesületi formában látja el pályá-
zatkezelô tevékenységét. Az ország 
egyik legeredményesebb, a Déli 
Napfény Leader Egyesület közös-
ségeként közel 1 milliárd forintot 
nyertek a dél-alföldi, délvidéki te-
rületre, Algyô közel 97 millió forint 
pályázati támogatást és segítséget 
kapott az elmúlt évben. Az egye-
sület továbbra is az alulról jövô 
kezdeményezésekért, helyi fejlesz-
tésekért, pályázati támogatásokért 
dolgozik. Az egyesület beszámoló-
ját a képviselôk tudomásul vették. 

Változó térítési díj
Jogszabály-változások miatt szük-
ségessé vált a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételérôl, valamint a fize-
tendô intézményi térítési díjakról 
szóló 20/2004. (XI. 5.) önkormány-
zati rendelet felülvizsgálata. Az 
elfogadott rendelet megtekinthe-
tô a www.algyo.hu/onkormanyzat/
rendeletek menüpont alatt. 

A Waldorf 2000 Kft. az infláció 
mértékével megegyezô, 5%-os nor-

matíva emelést kért a gyermekét-
keztetési nyersanyagokra. A módo-
sított, a gyermekek védelmérôl 
szóló 12/2000. (V.23.) önkormány-
zati rendelet értelmében 2012. 
szeptember 1-jétôl a gyermekek 
napközbeni ellátásának (gyermek-
étkeztetés) térítési díjai az alábbiak 
szerint változnak (nettó árak). Az 
óvodai ellátás esetén tízórai: 63 Ft/
nap, ebéd: 185 Ft/nap, uzsonna: 
63 Ft/nap, összesen: 311 Ft/nap. 
Az iskolai napközis ellátás esetén 
tízórai: 74 Ft/nap, ebéd: 231 Ft/
nap, uzsonna: 74 Ft/nap, összesen: 
379 Ft/nap. Az iskolai menzai ellá-
tás esetén: nettó 231 Ft/nap. Böl-
csôde: nettó: 292 Ft/nap. A szemé-
lyi térítési díjat az intézményvezetô 
állapítja meg a nyersanyagköltség, 
az ÁFA összegének és az igénybe-
vett étkezések számának, valamint 
a rendeletben megjelölt kedvez-
ményeknek a figyelembevételével. 
Az alkalmazottak térítési díja: nettó 
450 Ft/nap. A gyermekétkeztetés 
térítési díjainak változásáról az in-
tézményvezetôk a szülôket és az 
érintetteket szóban, illetve az in-
tézmények hivatalos honlapján tá-
jékoztatják. A módosított önkor-
mányzati rendelet megtalálható a 
www.algyo.hu/onkormanyzat/rendele-
tek menüpont alatt. 

Algyôi pedagógiai ív
Dr. Blahó János közoktatási szakértô 
méltató szavai mellett a képviselôk 
elfogadták az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola éves beszámolóját. 
A szakmai anyagokból kiderül: az 
új iskola épülete a XXI. századi 
minôségi oktatás helyszíne a tele-
pülésen és a térségben egyaránt. Az 
intézmény az év folyamán Örökös 
Ökoiskola címet szerzett, alapdo-
kumentumait a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelôen aktualizálták, 
színvonalas az oktató-nevelô munka. 
Az országban is egyedülálló szakmai 
programok egyre több beiratkozó 
tanulót és szülôt is vonzanak, éppen 
ezért a települési marketingstraté-
giában is kiemelt szerepet kap az új 
iskola pedagógiai munkájának nép-
szerûsítése. 

A Szivárvány Óvoda nevelési éve 
és beszámolója is országos minta-

értékû, térségi feladatkörének bô-
vítése és megerôsítése, hivatalos 
gyakorlóhelyszíni bejegyzése to-
vább erôsíthet a Montessori-peda-
gógiai munkát folytató intézményt 
– fogalmazott dr. Blahó János köz-
oktatási szakértô. Megvalósult a 
korábban célul kitûzött „pedagó-
giai ív”, így a településen bölcsôdés 
kortól a középiskoláig átfogó, jog-
szabályoknak megfelelô és magas 
szintû nevelô-oktató munka való-
sul meg. Az óvoda várható beru-
házásaival pedig tovább erôsíthe-
ti a minôségi nevelô munkáját. 

A térségi szerepkör erôsítése, 
valamint a meglévô infrastruktu-
rális adottságok és az utánpót-
lás-nevelés biztosítása érdekében 
intézményátszervezés keretében az 
Algyôi Fehér Ignác Általános Isko-
lában a 2012/2013. tanévtôl 1. és 
5. osztályban, felmenô rendszerben 
közoktatási típusú sportiskolai kép-
zés valósul meg. A közremûködô 
sportszakági szervek: a Magyar 
Labdarúgó Szövetség, a Magyar 
Kézilabda Szövetség és a Magyar 
Úszó Szövetség, melyeknek megyei 
és helyi szervezeteivel együttmû-
ködve valósulhat meg a tanulók 
sportiskolai keretek közötti képzé-
se. A képviselô-testület a közokta-
tási típusú sportiskolai képzést, az 
ehhez szükséges pedagógia prog-
ram módosítását, a kerettantervet 
és a helyi tantervet jóváhagyta. 

Pályaavatás a lovasnapokon
Támogatási pótigénnyel élt az Al-
gyôi Lovasklub az idei lovasnapok 
megrendezésével kapcsolatban. A 
döntés értelmében 300.000 forint 
póttámogatást kap a civil szervezet, 
hogy a lovasnapokon az országosan 
elismert díjugrató és akadályhajtó 
pontszerzô lovas versenyzôk részé-
re külön pénzdíjat oszthasson ki. 
Az idei lovasnapokat 2012. augusz-
tus 11–12.-én szervezik meg. A 
rendezvény különlegessége a sza-
badidôközponttal szembeni terü-
leten kialakított országos minôsé-
gû pálya avatása lesz. A képviselôk 
kérésére szakértôk bevonásával 
tanulmány fog készülni a helyi lo-
vassport hosszú távú fejlesztésére 
az egyes szakterületek (gyermek 
ügyességi verseny, tereplovaglás, 
lovas iskola, lovas terápia, stb.) 
megvizsgálásával. 

A távhô nem versenyképes
A költségvetési elôirányzatként 
megképzett alapok, tartalékok, 
céltartalékok szabályozása érde-
kében módosult a 2012. évi költ-
ségvetésrôl szóló 6/2012. (III.05.) 
önkormányzati rendelet. A teljes 
szöveg megtekinthetô a www.algyo.
hu/onkormanyzat/rendeletek menü-
pont alatt. 

A Magyar Energiahivatal tör-
vénymódosítási szándék miatt fel-
kérte a helyi önkormányzatokat, 
hogy a képviselô-testületek állás-
foglalást adjanak ki a távhô ármeg-
állapításával kapcsolatban. A döntés 
értelmében az algyôi képviselô-tes-
tület az alábbi helyi problémákat 
fogalmazta meg. A közösségi táv-
hôszolgáltatás jelenleg nem ver-
senyképes a földgáz alapú egyéni 
fûtési megoldásokkal szemben. 
Jogszabály-változás esetén a lakos-
sági szolgáltatás ára akár 15%-kal 
is csökkenhetne, azonban az árha-
tóság által alkalmazott árképlet nem 
ismert, így nem kontrollálható. A 
távhôszolgáltatás jelenlegi szabá-
lyozása nem ösztönzi az energia 
megtakarítású tárgyi beruházáso-
kat. Az észrevételeket az önkor-
mányzat a Magyar Energiahivatal 
részére továbbítani fogja. 

Csatornacsatlakozás 90 háznak
Algyôn az ingatlanok 97%-a már 
rácsatlakozott a kiépített belterületi 
csatornahálózatra. A fennmaradó 
3%, 90 ingatlan tulajdonosa számá-
ra pedig az önkormányzat lehetô-
séget biztosít a rácsatlakozásra, me-
lyet különösen fontossá tesz a 
környezetszennyezés megszüntetése, 
valamint a kiróható talajterhelési díj 
megfizetési kötelezettsége. A döntés-
hozók egyetértenek az érintettek 
hivatalos írásos megkeresésével és 
kiértesítésével. A szennyvízcsatorna 
ingatlanokba történô bekötésének 
támogatására és a 2013. december 
31-ig történô teljesítése esetén az 
érintett lakosság részére átvállalja a 
tervezés, engedélyezés, ügyintézés 
költségeit. A támogatás vissza nem 
térítendô, melyet abban az esetben 
kell az érintett ingatlantulajdonos-
nak visszafizetnie, ha a teljesítés 
határidejéig a csatornahálózatra tör-
ténô csatlakozás nem fejezôdik be.

Folytatás a 4. oldalon! 
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Folytatás az 5. oldalról!

A kezdési határidô: 2012. augusztus 
1., az 5 év elôtti aszfalt és útburkolat 
is bontható, azzal a feltétellel, hogy 
azt az érintett lakosnak kell megfi-
zetnie.

Helyi fejlesztések
Algyô Nagyközség a hatályos jog-
szabályok és törvénykezést betartva, 
a korábbi fenntartói döntés üteme-
zése szerint hajtja végre a helyi 
beruházásokat, fejlesztéseket. A 
képviselôk a 2012. év elsô félévi 
fejlesztésekrôl szóló beszámolóból 
megtudhatták, hogy megtörtént a 
Borbála fürdô és az iskola csurga-
lékvíz elvezetô rendszerének ki-
építése, a Téglagyári tó környeze-
tének kialakítása, a Kastélykert utca 
106. számú ingatlan felújítása. Pá-
lyázati pénzbôl megvalósult a vízi-
túra táborhely kialakítása és átadják 
az új lovas pályát. Megtörtént a 
Bartók Béla utcai játszótér és az 
iskola melletti parkoló közvilágítá-
sának kialakítása, engedélyeztetés 
alatt áll a Tutaj utca vízvezeték 
kiépítése. A belterületi utak kiépí-
tése közel 50 millió forintból való-
sult meg. A járdaprogram tovább 
folytatódhat és kiépítik a települé-
si köztéri kamerarendszert. Az is-
kola orvosi szobáját felszerelték, a 
fürdôben és az iskolában defibril-
látor segít az azonnali életmentés-
ben. A Búvár utcában 4 kandelábert 
helyeztek ki, a szabadtéri fitnesz 
park kialakítása megkezdôdött. A 
szabadidôközpontban 600 adagos 
konyha bôvítéséhez szükséges en-
gedélyezetés folyamatban van, a 
Borbála fürdô további bôvítése még 
tárgyalásos szakaszban jár. A Bóbi-

ta Bölcsôde pályázati pénzbôl bô-
vülhet és 13 buszmegálló lesz fel-
újítva. Az önkormányzat számos 
ingatlant vásárolt, a DNY-i lakó-
park közmûvesítésének tervmódo-
sítása folyamatban van. A brikettá-
ló rendszer kiépítése ôszre 
fejezôdhet be, a közterületi fásítás 
és virágosítás rendben zajlik. Par-
koló épülhet az óvodához és a Pol-
gármesteri Hivatalhoz, valamint a 
szabadidôközpont szennyvízelve-
zetô rendszere is kiépülhet. A bér-
lakás felújítás, a lôtér és ovifalu 
kialakítása rendben zajlik. 

Nagyon leromlott a 01285. hely-
rajzi számú, úgynevezett „irmai út” 
állapota. Az önkormányzat úgy 
döntött, hogy 3 árajánlatot kér be 
és felújítja az érintett útszakaszt. Az 
irmai utat használó cégek részérôl 
is hozzájárulást vár Algyô, ameny-
nyiben nem fizetnek: 20 tonnás 
súlykorlátozó táblák kerülnek ki. 

A DINAMIX Ifjúsági Kerekasz-
tal kérésére felújították a BMX és 
görkorcsolya pályát, közel 800 
ezer forint értékben. Megtörtén-
het a meglévô sporteszközök fel-
újítás és karbantartása, a pálya 
kötelezô hitelesítése, valamint új 
eszközöket szereznek be. 

Vezetôi követelmények
A tulajdonosi érdekek érvényesí-
tése szempontjából szükségessé 
vált a helyi gazdasági társaságok 
vezetôivel szembeni, valamint az 
intézményvezetôk teljesítmény-
értékelésével kapcsolatos szem-
pont- és követelményrendszer 
kidolgozása. Fontos megvalósítan-
dó célok többek között a pályáza-
ti aktivitás erôsítése, a bevétel-
növelés, a lakossági szolgáltatások 

növelése, nyereségorientált, magas 
színvonalú szakmai tevékenység. 
A felügyelô bizottsági tagok elô-
zetes véleményét bekérve a bizott-
ságok szeptemberben tárgyalják 
újra a teljes kritériumrendszert. 

Épület a Gyeviépnek és a lö-
vész egyesület

A megnövekedett feladatellátás 
miatt, a közmunkaprogram mel-
lett szükségessé vált a GYEVIÉP 
Nkft.-nél a munkaerô növelése. A 
döntés értelmében az Nkft. a 2012. 
évi közmunkás létszám hiányzó 
részét 5 fô állományi létszámmal 
pótolja, az erre fordított többlet-
költséget az év végi értékelésnél 
veszi figyelembe. 

A képviselô-testület a Kastélykert 
utca 51. számú és a belterület 
1480/3 hrsz-ú ingatlant a GYEVIÉP 
Nkft. részére telephelybôvítés cél-
jából üzemeltetésre átadta, egyúttal 
a mûhely céljára hasznosítandó 
csarnok építési engedélyéhez szük-
séges tulajdonosi hozzájárulást 
megadta. 

Az önkormányzat a Kastélykert 
utca 44. szám alatti ingatlant az 
Algyôi Lövész Egyesület részére 
használatba adta. Az egyesület fon-
tos célkitûzése a lôelméleti isme-
retek átadása a fiatal korosztály 
számára, versenyzési lehetôségek 
biztosítása, az utánpótlás-nevelés. 

Egészségre nevelni!
Az önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani a korábban elfogadott 
település egészségterv és annak 
akciótervéhez kapcsolódóan a 
TÁMOP -6.1.2/11/1 „Egészségre 
nevelô és szemléletformáló élet-
mód programok – lokális színte-

rek” címen. A fôbb tevékenységi 
körök: a dohányzásleszokást segí-
tô program indítása Algyôn, 
stressz kezelô és lelki egészség-
megôrzô programok rendezése, a 
lakosság egészséges életmódra 
nevelése, a rendszeres testmozgás 
települési népszerûsítése, valamint 
elsôsegély nyújtási és baleset meg-
elôzési programok megvalósítása. 
A programsorozat idôtartama 
6–12 hónap, a lakosság teljes be-
vonásával. 

A korábbi képviselô-testületi 
döntés értelmében az Algyôi Falu-
ház, Könyvtár és Tájház, valamint 
Forgóné Canjavec Eszter sportme-
nedzser elkészítette az Európai 
Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
tervezett algyôi programját, me-
lyet a képviselôk jóváhagytak. A 
teljes program az Algyôi Hírmon-
dó augusztusi számának utolsó 
oldalán olvasható. 

A DAOP-2.1.1/J-12 pályázati 
lehetôséget kihasználva a Szabad-
téri Technikai Parkra megvalósít-
hatósági tanulmányt készíttet az 
önkormányzat. A parkban többek 
között haditechnikai park valósul-
hatna meg a szabadidôközpontnál. 

A képviselôk jelentést fogadtak 
el a lejárt határidejû határozatok-
ról, majd tájékoztatót hallgattak 
meg a két ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrôl. 

Zárt ülésen tárgyaltak a TÜK 
bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról, a kitüntetô 
címek adományozásáról, továbbá 
4 ingatlan megvásárlásáról, vala-
mint elbírálták az Egészségház 
utcai bérlakásokra benyújtott pá-
lyázatokat. 

B.L.N.

Írjon véleményt a közösségellenes magatartásokról!
2012. április 15-én lépett hatályba 
az új szabálysértési törvény. Ettôl 
az idôponttól kezdve nem minô-
sülnek szabálysértésnek az önkor-
mányzati rendeletekben meghatá-
rozott szabálysértések. A fôvárosi, 
megyei kormányhivatalok lettek 
az általános szabálysértési hatósá-
gok. 

Az új önkormányzati törvény le-
hetôséget biztosított az önkormány-
zatok számára, hogy fellépjenek a 

közösségi együttélés szabályaival 
ellentétes magatartásokkal szem-
ben, és rendeleteikben olyan, úgy-
nevezett tiltott, közösségellenes 
magatartásokat határozzanak meg, 
amelyeket más jogszabályok nem 
rendelnek büntetni. Ilyen, közös-
ségellenes magatartások lehetnek 
például az üzletek éjszakai nyitva-
tartási rendjének, a közterület hasz-
nálat, a települési tisztaság szabá-
lyainak a megsértése. (A 

mezôgazdasági haszonállat tartása, 
2012. október 1. napját követôen 
nem korlátozható önkormányzati 
rendeletben.)

A tiltott közösségellenes maga-
tartás elkövetôjével szemben 50.000 
forintig terjedô helyszíni bírság, 
vagy 150.000 forintig terjedô köz-
igazgatási bírság szabható ki. Ki-
vételesen, az összes körülmény 
mérlegelésével, bírság helyett fi-
gyelmeztetés is kiszabható.

A fentebb leírtakra tekintettel, 
2012. augusztus 31. napjáig várjuk 
a Tisztelt algyôi lakosok, civil szer-
vezetek javaslatát, véleményét a 
közösségellenes magatartások kö-
rére, azok tartalmára vonatkozóan 
postai úton, az Algyô Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala 6750 Algyô, Kastélykert u. 
40. címre, illetve a ph@algyo.hu 
e-mail címre. 

Dr. Varga Ildikó jegyzô
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Tudnivalók  
az óvodai térítési díjról

Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tületének 26/2012(VIII.03.) ren-
delet melléklete A gyermekek 
napközbeni ellátása (gyermekét-
kezés) térítési díjai:

2012. szeptember 1-jétôl
Óvodai térítési díjak:
Napközis térítési díj (tízórai, ebéd 
uzsonna) 395 Ft
Napközis térítési díj 50% 198 Ft
Tízórai 80 Ft
50% térítési díjat fizet: három 
vagy többgyermekes családok tar-
tósan beteg gyermeket nevelô 
család emelt családi pótlékra jo-
gosultak

Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult: a gyermek, 
ahol a családban az egy fôre jutó 
jövedelem nem éri el a 37 050 Ft-
ot, egyedülnevelô szülô esetén az 
egy fôre jutó jövedelem nem éri 
el a 39 900 Ft-ot.
Óvodai étkezési térítési díj támoga-
tásra jogosult a gyermek, ahol a 
családban az egy fôre jutó jövedelem 
nem haladja meg a 42 750 Ft-ot.
(Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményhez és az étkezési térítési 
díj támogatás igényléséhez szük-
séges nyomtatvány az óvoda gaz-
dasági irodájában vagy az önkor-
mányzatnál kérhetô.)

Népi Játékok Tábor a Könyvtárban
Népi játékok táborban vehettünk 
részt huszonegyen a Könyvtárban 
egy héten át: július 16-tól 20-ig a 
könyvtárosok, Adél és Noémi, ve-
zetésével. 

Egy hét alatt nagyon sok mindent 
tanultunk, például fagolyókból ké-
szítettünk nyakláncot és táskát batik-
oltunk. Kedden pancsoltunk a Bor-
bála Fürdôben, pizzáztunk az 
Olajbogyóban, majd szerdán egy 

rövid erdei sétát tettünk a Tiszánál, 
valamint a játszótéren voltunk. Mint 
hab a tortán: csütörtökön még Vi-
segrádra és Szentendrére is eljutot-
tunk. Ide sok szülô is elkísért min-
ket. Visegrádon megnéztük a 
Fellegvárat, ahová kisbusz vitt fel 
minket, de visszafelé már gyalog, az 
erdôn át jöttünk. Ebéd után Szen-
tendrére, a Skanzenbe mentünk, 
ahol sok-sok régiséget láthattunk. 
Aki akart, még emléket is vásárol-
hatott. Nagyon hosszú volt az út, de 
megérte! Szerintem mindenki sok 
élménnyel lett gazdagabb. Köszönet 
Anti bácsinak, hogy elvitt minket a 
hosszú útra és köszönjük a szerve-
zôknek ezt a szép hetet!

Kovács Angelika,  
4/a osztályos tanuló

Kirándulás a Vadasparkba

Az Algyôi Szivárvány Óvodában a 
mindennapjaink meghatározója 
a környezet tevékeny megismeré-
se, az ott szerzett élmények, isme-
retek játékba ágyazott feldolgozá-
sa. Különleges alkalom az 
élményszerzésre a Boldog Gyer-
mekkor Alapítvány által támoga-
tott immár hagyományossá vált 
Vadasparki kirándulás Szegeden, 
hiszen ott mint sok más korszerû 
állatkertben, kiemelten fontos fel-
adatnak tekintik a környezeti ne-
velésben való aktív részvételt. 

A látnivalók gazdag tárháza 
várta az idén is a két nagycsoport 
gyermekeit. Különösen a nagy-

macskák ejtették ámulatba a gye-
rekeket. A gepárdot szinte meg 
tudták volna simogatni, hiszen 
csak egy üvegfal választott el tôle 
bennünket. Teljes pompájában 
csodálhattuk meg a hópárducot, 
a leopárdot, az oroszlánt, a hiúzt, 
a jaguárt, a vadmacskát is. Külön-
leges élmény volt a pingvinek és 
a szurikáták csapatának megfigye-
lése. A gyerekek törekedtek rá, 
hogy biztosan megnézzünk min-
den állatot, olvassunk el mindent 
róluk a tájékoztató táblákon. Fá-
radtan, de felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk haza. 

Óvodapedagógusok

Gyógynövények az Egyesített Szociális Intézményben
Az Ezerjófû Egészségvédô Közhasz-
nú Egyesület képviseletében Berek 
Ágota havi rendszerességgel, 4 al-
kalommal látogatott el az Idôsek 
Klubjába (Piac tér 17.). Megismer-
tetett bennünket a gyógynövények 
pozitív hatásaival, alkalmazási te-
rületükkel. Ízelítônek szárított 
gyógynövényeket hozott, melyek-
bôl ízletes teát készítettünk. Az utol-

só alkalommal ellátogattunk a Táj-
házban lévô gyógynövény kertbe, 
ahol élôben is megfigyelhettük a 
növényeket. 

Sok hasznos ismerettel lettünk 
gazdagabbak a népi gyógymódok 
alkalmazásáról, melyet beépíthe-
tünk mindennapi életünkbe. 

Bakosné Fodor Edit
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Kirándulás a Balaton-felvidéken
Kétnapos kirándulást szervezett a 
Mozgáskorlátozottak Algyôi cso-
portja.

Július 10-én reggel 6-kor indult 
a különjáratú buszunk a faluháztól. 

Úti célunk elsô állomása Tihany 
volt, ahová déli 12 órakor érkez-
tünk. Csodálatos idôben szemléltük 
a Tihanyi apátságtól a Balaton gyö-
nyörû panorámáját. A falu köz-
pontjából a Mádl Ferenc térrôl 
induló városnézô vonattal körbe-
mentünk a településen még fokoz-
va a gyönyörû látványt, amit Tihany 
egyéb látványosságai nyújtottak.

Örményesen a falu turisztikai 
nevezetességét a ma is mûködô-
képes vízimalmot néztük meg. 
Nagyon érdekes volt a régi gabo-
naôrlés ezen formájába betekin-
teni, kicsit megismerni azt.

Ezután indultunk a következô 
állomásunkra, Veszprémbe, ahol 
elfoglaltuk szálláshelyünket egy 
szép modern kollégiumban. A cso-
magjaink elhelyezése és egy kis 
frissítô tusolás után, szabadprog-
ram keretében városnézés volt 
Veszprém belvárosában, persze 
akik az egész napos utazás illetve 

nézelôdés után még bírták ener-
giával.

A pihentetô alvás után másnap 
reggel folytattuk kirándulásunkat, 
Badacsonyba mentünk.

Itt is megnéztük a környék ne-
vezetességeit, majd tovább men-
tünk Keszthelyre.

Keszthelyen a Festetics kastély, 
múzeum megtekintése volt a prog-
ram. A kocsi múzeumot és a Baba 
Múzeumot is megnéztük, majd a 
kastély gyönyörû parkjaiban sétál-
gattunk, megcsodálva a szépen 
gondozott virágokat, a hatalmas 
lombkoronával rendelkezô, és a 
nagy melegben hûvöst nyújtó öreg 
fákat.

Keszthely után indultunk haza 
a Balaton déli partján. Nagyon 
meleg volt, ezért Balaton-Mária-
fürdôn a szabad strandon meg-
álltunk fürödni a Balatonban. Na-
gyon jól esett a felfrissülés, bár a 
Balaton vize kimondottan meleg 
volt. Mintegy két órányi fürdés 
után, délután 4 órakor, kellemesen 
elfáradva indultunk haza, sok szép 
látvánnyal és közös élménnyel gaz-
dagodva.

Vízhez szoktak a nagycsoportosok
Óvodánkban hagyomány, hogy az 
elballagó, iskolába induló óvodá-
saink a tanév végén, júniusban 

– Algyô Nagyközség Önkormány-
zata támogatásával – vízhez szok-
tatáson vesznek részt a Gyevitur 
Kft. Borbála Fürdôben. Az idén 
két ballagó nagycsoport gyermekei 
várták izgatottan, hogy Kriszta 
nénitôl tanuljanak: a Micimackó 
és a Méhecske csoport pajtásai. 
Célunk ezzel a tevékenységgel, 

hogy a gyermekeket megismertes-
sük a víz hatásaival, a vízben való 
mozgás törvényszerûségeivel, meg-
alapozzuk úszásképességüket, víz-
biztonság érzést alakítsunk ki ben-
nük. Tanítjuk a gyermekeket arra, 
hogyan viselkedjenek az uszoda 
területén, a vízben. Ismerjék meg 
a veszélyeket (csúszós kô, meden-
ce közelsége). Vannak olyan gye-
rekek (Forgó Dani, Vanyó Peti), 
akiknek ez a foglalkozás már nem 
újdonság, ôk szívesen segítenek a 
gyakorlatok bemutatásában, büsz-
kélkedhetnek úszó tudományuk-
kal. Az óvodások megtapasztalják 
a lebegés élményét, és azt, hogy a 
vízben más mozogni: szaladni ne-
hezebb, ugrálni könnyebb. Bátran 
belemerítik már az arcukat, sze-
müket, tanulják a siklást. Termé-
szetesen az önfeledt játék sem 
maradhat el.

Óvadapedagógusok

Sportpályák a települési szintû sportéletért
Az Algyôi Sportkör 36 millió 444 
ezer 879 forint támogatást nyert 
a DAOP 5.1.3-2011 kódszámú pá-
lyázaton. A pályázat tartalma sze-
rint 1 füves focipálya, 400 méteres 
salakos futópálya, gerelyhajító 

pálya és súlylökô kör épülhet a 
Sportközpont melletti területen. 
A képviselô-testület az Algyôi 
Sportkör számára 4 millió 400 ezer 
forintnyi önerôt biztosított a be-
ruházás megvalósítására. P. H.

Barangolás a Mátrában
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület tagjai ezen a nyáron ismét útra 
keltek, hogy felfedezzék hazánk 
szépségeit. A három napos kirán-
duláson Mátrafüredre látogattunk, 
ahol két felejthetetlen éjszakát töl-
töttünk el a Tornyos Panzióban. 
Innen indultunk el minden nap a 
csodálatos táj meghódítására.

 A Kékes kilátójából átkémlel-
hettünk a szomszédos ország he-
gyeire, és elmondhattuk, a boldog-
ság felhôiben úsztunk, mert mint 
a tejszínhab úgy vett körül minket 
a gyorsan kúszó felhôk hada. Az 
alföldi ember számára lélegzetel-
állító ez az élmény! A bátrabbak, 
köztük én is, Kékestetôrôl egészen 
Mátrafüredig (8 kilométer), a 
„Mária Útja” nevû erdei gyalog-

ösvényen tértünk vissza szállásunk-
ra, ahol jól esett a pihenés! 

Hazafelé a gyöngyösi Mátra Mú-
zeumba „pihentünk” meg, ahol 
ámulattal jártuk körbe a fogadó te-
remben kiállított óriási mamut csont-
vázat és csodálkozva néztük végig a 
kiállító termek gazdag állat, növény 
és ásványtani gyûjteményeit. 

Algyôre érkezve, mindenki fá-
radtan, de élménnyel telve szállt 
le a buszról, melyet Tóth István 
türelmes sofôrünk vezetett biztos 
kézzel a kanyargós hegyi utakon. 

A közösen szerzett élmények 
szorosabbra fûzik egyesületünk 
tagjaiban az összetartozás érzését, 
és újult erôvel, feltöltôdve nézünk 
az újabb feladatok elé.

Bai Istvánné egyesületi tag
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Algyôn is szedték
Az országos „TESZEDD” hulladék-
gyûjtési akcióban – június 2-án, 
szombaton délelôtt – két algyôi 
civilszervezet közösen vett részt. A 
Faluvédô Egyesület és a MATASZ 
Algyôi klub tagjai 25 fôvel, 48 zsák 

szemetet gyûjtöttek össze az Ir-
ma-majori út és a Vasútállomás 
környékérôl. Az önkéntesek mun-
kájukkal településünket óvták, 
szépítették. Köszönet érte!

A. H.

Búcsúztak a Micimackók
Június 8-án, pénteken délután a 
Micimackó csoport is búcsút vett 
a Szivárvány Óvodától. Mûsoruk 
igazán meglepetés volt számunkra, 
hiszen elôször az elmúlt évek fel-
lépéseibôl láttunk egy aranyos egy-
veleget. Majd ezután következett 
az újabb meglepetés, míg a gyere-
kek átöltöztek, mi nosztalgiázhat-
tunk a gyerekekrôl „régen és most” 
készült képekkel, mely nagyon 
megható volt. Verses mûsorrészük-

ben igazi leendô kisiskolásként 
láthattuk ôket. Színvonalas szerep-
lésüket nagy tapssal és megannyi 
örömkönnyel jutalmaztuk. Köszön-
jük szépen az óvó néniknek: Búsné 
Lami Anikónak, Görög Annamáriának 
és a dajka néninek: Vidács István-
nénak Ildikónak, hogy ilyen nagy-
szerû évzáró ünnepséggel zárhat-
ták gyermekeink az óvodás éveket.

Szabóné Tóth Zsuzsanna  
szülô

Köszönet az „ovi zsarujának”
Óvodánk „Közlekedj okosan”Jó 
Gyakorlatának kiegészítéseként 
csatlakoztunk az országos szintû 
OVI-ZSARU programhoz. A gyer-
mekek nagy örömmel vettek részt 
az izgalmas, érdekes programban, 
melynek lebonyolításában Horváth 

Zoltán rendôr fôtörzsôrmester volt 
a segítségünkre. Az óvodás gyer-
mekek nevében szeretnénk meg-
köszönni a programban való aktív 
részvételét. A nyárra kívánunk Neki 
és munkatársainak jó pihenést! 

Gyermekek és Óvónôk

Folytatódik az esélyegyenlôségi munka  
az algyôi iskolában

Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta sikeresen pályázott a 26/2012. 
(V. 9.) KIM rendeletben foglaltak 
alapján az oktatási esélyegyenlô-
séget szolgáló támogatásra. Az Al-
gyôi Fehér Ignác Általános Iskola 
448.000 forint támogatást nyert az 
intézményben zajló képesség-ki-

bontakoztató és integrációs szak-
mai tevékenységekre, valamint 
251.968 forint támogatást ítéltek 
meg számára a pedagógusok ki-
egészítô illetményére felhasznál-
ható támogatási összegre. 

Bereczné Lázár Nóra közoktatási, 
ifjúsági és sportreferens

Az alapító köszönete
Az Algyôi Hírmondó útján szeretném 
hálás köszönetemet kifejezni Algyô 
Nagyközség Önkormányzatának, ami-
ért védnökséget vállalt magánalapít-
ványom, a „Kovács Antal Alapítvány, 
felesége, Vitéz Berta emlékére” felett.

Alapítványom célja az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola legszorgalma-
sabb tanulóinak jutalmazása, vala-
mint a nehéz anyagi helyzetben élô 
gyermekek szociális támogatása, to-
vábbtanulásuk ösztönzése.

Az alapítvány pénzügyi gazdálko-
dását az általam felkért kuratórium 
intézi. A névsort és az alapítvány sza-
bályzatát a Szegedi Törvényszék 2012. 
május 7-én elfogadta, majd a szüksé-
ges módosításokkal együtt 1473/2012. 
szám alatt jóváhagyta.

A kuratórium tagjai: Horváthné 
Kunstár Andrea elnök, biológia-kémia 
szakos tanár, Malustyik Mihályné, 
matematika-kémia szakos tanár, Né-
methné Bognár Veronika tanár, egye-
temi oktató, Tóthné Molnár Ágota 
tanítónô, Koczka Ágnes, iskolai könyv-
táros.

Ezúton is köszönöm a kuratórium 
tagjainak, hogy társadalmi tevékenység 
formájában vállalták a feladatokat!

Bízom abban, hogy magánalapítvá-
nyom hosszú éveken át szolgálja majd 
szülôfalum iskolája tanulmányi szín-
vonalának emelését, valamint az algyôi 
gyerekek sikeres szereplését a tanulmá-
nyi-, mûvészeti- és sportversenyeken. 

Kovács Antal
nyugalmazott tanár, alapító 

Itt a nyár…!!!
A lopás illetve zseblopás nagy része 
kellô odafigyeléssel megelôzhetô 
lenne. A zseblopásokat jellemzôen 
az utcán, tömegközlekedési esz-
közökön, piacokon, bevásárló köz-
pontokban követik el. Lehetôség 
szerint kerüljék a túlzsúfolt helye-
ket, táskájukat szorítsák maguk-
hoz, pénztárcájukat tegyék biztos 
helyre! Buszon, villamoson a táskát 
húzzák maguk elé és fogják szo-
rosan! Gyakori elkövetési mód, 
hogy a közterületen lévô padokra, 
éttermek nyitott teraszain a szé-
kekre lerakott táskákat és egyéb 
értékeket emelik el a szemfüles 
alkalmi tolvajok. A leggyakoribb 
zsákmány a mobiltelefon valamint 
a pénztárca, amiben gyakran a 
sértett nehezen pótolható iratai is 
benne vannak. Ezért célszerû a 
pénzt több kisebb címletben, több 
helyen, a személyes iratokat pedig 
a kulcsoktól elkülönítve tárolni! 
Ha mégis úgy alakul, hogy az ira-
tok mellett a lakáskulcsot is eltu-
lajdonítják, sürgôsen cseréljék le 
a zárat.

Bankkártyájukat soha ne tartsák 
a PIN kóddal együtt! Igyekezzenek 
azt megjegyezni, vagy a kártyától 
jól elkülönített helyre, nem felis-
merhetô módon feljegyezni. Fon-
tos, hogy a kártyát a lopás tényének 
felfedezése után azonnal tiltsák le.

Ha gépjármûvel közlekednek, a 
jármû ajtaját, az ablakokat, és a 
napfénytetôt zárják be, amikor ki-

szállnak a kocsiból. Az indítókulcsot 
mindig tartsák maguknál, olyan 
biztonságos helyen, hogy azt idege-
nek ne tudják jogtalanul megsze-
rezni. Amennyiben lehetôség van 
rá, parkoljanak kijelölt parkolóban, 
az esti órákban ott, ahol világítás 
van. Mielôtt jármûvüket a parkoló-
ban hagyják, gyôzôdjenek meg 
arról, hogy abban látható helyen 
nem hagytak semmilyen tárgyat! 

A nyári szezonban rendkívül 
közkedvelt strandok sajnos nem 
csak a felhôtlen szórakozás szín-
terei, de a tolvajok kedvenc vadász-
területei is. A nagy tömeg alkalmas 
arra, hogy észrevétlenül emeljen 
fel valaki egy táskát, és azzal pil-
lanatok alatt a kijárat felé induljon. 
A tolvajok nem nézik, hogy mit 
visznek el, a kisebb, értéktelenebb 
dolgoktól kezdve a nagyobb érté-
ket képviselô tárgyakon át minden 
mozdíthatót eltulajdonítanak. 
Strandoláskor értékeiket helyezzék 
el értékmegôrzôben, illetôleg fel-
váltva vigyázzanak a csomagokra, 
táskákra. Strandolás alkalmával - 
hacsak nem feltétlenül szükséges 
- értékes tárgyakat semmiképp se 
vigyenek magukkal!

A védekezés legjobb módszere 
a megelôzés. Ne adjanak esélyt a 
bûnözôknek!

Csongrád Megyei  
Rendôr-fôkapitányság

dr. Jászai Linda r. hadnagy,  
sajtószóvivô
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Rendôrségi jó tanácsok nyárra
Fürdôzôk figyelmébe!

Fürödni a kijelölt fürdôhelyen, 
illetôleg ott szabad, ahol a fürdés 
nem esik tiltó rendelkezés hatálya 
alá! A kijelölt fürdôhely határa a 
parton 60x30 cm méretû, fehér 
alapú, kék hullámzó vízen fekete 
felsôtestet ábrázoló táblával, a 
vízen vörös-fehér függôlegesen 
csíkozott, henger alakú, legalább 
50x50 cm-es bójákkal van meg-
jelölve.

A kijelölt fürdôhely határát jelzô 
táblán kék mezôben fehér nyíllal 
és a távolság (méter, kilométer) 
feltüntetésével van a fürdôhely 
hossza jelölve. A 120 cm-nél mé-
lyebb víz határát tavakon „120 cm” 
feliratú tábla jelöli.

Állatot a fürdôhely területére 
bevinni tilos! A fürdôhely területén 
a fürdési szezonban horgászni nem 
szabad!

Hat éven aluli, továbbá úszni 
nem tudó 12 éven aluli gyermek 
csak felnôtt közvetlen felügyelete 
mellett fürödhet a szabad vizek-
ben.

Gyermek és ifjúsági csoportok 
esetén a csoport vezetôjének a 
fürdôzôk létszámának megfelelô 
számú, úszni tudó és vízi mentés-
ben jártas felnôtt személyekbôl 
figyelô és mentô ôrséget kell állí-
tania.

A Balatonon minden év 04. 
01–10. 31-ig viharjelzô szolgálat 
mûködik. A viharjelzô állomások 
körbe a Balaton partján 29 több 
irányból jól látható helyen vannak 
elhelyezve.

Az I. fokú viharjelzés – percen-
ként negyvenötször felvillanó sárga 
színû fényjelzés – esetén a parttól 
500 méternél nagyobb távolságra 
tilos fürödni.

A II. fokú viharjelzés – percen-
ként kilencvenszer felvillanó sárga 
fényjelzés – esetén fürödni tilos.

Csónakázók figyelmébe!
Csónakot az vezethet, aki: 16. élet-
évét betöltötte, úszni tud, a veze-
tésben kellô gyakorlattal rendel-
kezik, ismeri az 57/2011. (XI.22.) 
NFM rendelet rendelettel közzé-
tett Hajózási Szabályzat rendelke-
zéseit és az igénybe vett vízterület 
sajátosságait. Gépi meghajtású 
csónak esetén a vezetô legalább 
17 éves kell, hogy legyen. Csónak-

kal a parttól vagy más kikötôhely-
rôl elindulni, és menetirányt vál-
toztatni akkor szabad, ha az a vízi 
közlekedés más résztvevôit nem 
zavarja, és vízben tartózkodó sze-
mélyt nem veszélyeztet.

A csónak kötelezô felszerelése a 
következô. A csónakban tartózko-
dó 16. életévüket be nem töltött 
személyek és úszni nem tudó fel-
nôttek együttes számának megfele-
lôen, de legalább 1 mentômellény. 
Legalább 1 evezô, 1, a csónak hor-
gony nélküli tömegének legalább 
5%-ával egyenlô tömegû horgony 
(a horgony a mederhez történô 
ideiglenes rögzítésre alkalmas, más 
számára veszélytelen kialakítású 
eszközzel, tárggyal helyettesíthetô), 
1 legalább 1 liter ûrméretû víz-
merô, kikötésre és horgonyzásra 
alkalmas megfelelô állapotú kötél 
vagy lánc - legalább 10 méteres. 
Továbbá: 1 elektromos üzemû, 
fehér fényû, szükség szerinti irány-
ba fordítható fényforrás. A csónak 
üzemben tartójának nevét és lak-
címét (telephelyét) tartalmazó – a 
csónaktesten tartósan rögzített – 
tábla, ha a csónakban tûz- vagy 
robbanásveszélyes anyagot szállí-
tanak, akkor megfelelô 8A, illetve 
34B oltásteljesítményû tûzoltó ké-
szülék - 1 db.

Fürdés céljából a vízi jármûvet 
csak a vezetô engedélyével szabad 
elhagyni, a vízi jármûvet elhagyó 
fürdôzôt mindaddig követni kell 
– mentésre készenlétben – amíg 
az nincs teljes biztonságban. 

Csónak csak a parttól számított 
legfeljebb 1500 m széles vízterü-
leten közlekedhet. A Balatonon 
belsôégésû motorral hajtott csó-
nakot üzemeltetni tilos!

A Balatonon minden év 04. 
01–10. 31-ig viharjelzô szolgálat 
mûködik. „Figyelmeztetés az elô-
vigyázatosság betartására” jelzés-
nél percenként 45-ször felvillanó 
sárga színû fényjelzés: (I. fokú 
viharjelzés) a csónakok szükség-
helyzet kivételével csak a parttól 
számított 500 m távolságon belül 
közlekedhetnek! „Figyelmeztetés 
a fenyegetô veszélyre” jelzésnél 
percenként 90-szer felvillanó sárga 
színû fényjelzés (II. fokú vihar-
jelzés) esetén a csónakok szükség-
helyzet kivételével nem közleked-
hetnek!

Éjszakai idôszakban csónakkal 
közlekedô személy fehér színû 
fény láthatóvá tétele által hívja fel 
jelenlétére a hozzá közeledô vagy 
a közelében közlekedô hajók fi-
gyelmét.

Hasznos tanácsok vízi jármûvet 
használóknak

Vízbôl-mentés esetén a vízi jármû 
vezetôje illetve utasa a mentômel-
lényét vegye fel, a mentendô sze-
mélynek dobjon oda valamilyen 
felúszó tárgyat (mentôgyûrû, men-
tôlap, fenékdeszka stb.) majd fo-
lyásirányban vagy szél alatt köze-
lítse meg a bajba jutottat. A személy 
csónakba emelésekor fordítson 
figyelmet arra, hogy a csónak ne 
boruljon fel, és a kiemelt személy-
sérüléseket lehetôleg ne szenved-
jen. Ha a vezetô úgy ítéli meg, hogy 
a mentést nem tudja végrehajtani, 
hívjon segítséget (telefonon a Ba-
latonon a 1817-es valamennyi há-
lózatból elérhetô segélyhívó, a 
84/310-712 vezetékes, illetve az 
általános 112 segélyhívó számo-
kon).

Veszélyhelyzet közeledtekor vagy 
annak bekövetkezte esetén a men-
tômellényt vegyék fel, és haladék-
talanul induljanak el a legközeleb-
bi part felé. Ha a partra jutás 
sikertelen, hívjanak segítséget és 
hajtsák végre a következôket: 

a csónakot horgonyozzák le 
hosszú horgonykötéllel és össze-
csukott horgonnyal,

üljenek vagy feküdjenek le a 
csónak aljába úgy, hogy a vízi 
jármû súlypontja minél alacso-
nyabban legyen,

a befröccsenô vizet folyamato-
san távolítsák el, de a hirtelen 
mozdulatokat kerüljék,

szükség esetén a felesleges tár-
gyakat (pl. horgászfelszerelés) dob-
ják ki,

a segítség megérkezéséig vagy 
a partra sodródásig ôrizzék meg 
nyugalmukat.

A vízi jármû felborulása esetén 
ne hagyják el a borult vízi jármûvet 
– mivel az felúszó képességgel kell, 
hogy rendelkezzen – abba kapasz-
kodva várják meg a segítséget. Erôs 
szél esetén fejüket minél maga-
sabbra emeljék ki a vízbôl a víz-
pára belégzésének elkerülése ér-
dekében.

Vízbetörés esetén folyamatosan 
távolítsák el a vizet a csónakból – 
kisebb lyukakat ideiglenesen akár 
egy ruhadarabbal is eltömíthetnek 
– és haladéktalanul menjenek a 
partra. Szükség esetén a nehéz 
illetve feleslegesnek ítélt tárgyakat 
dobják ki (a mentôeszközök soha 
ne szerepeljenek ezek között).

Veszélybe jutáskor a következô 
módon kérjenek segítséget, ha a 
közelükben mások is tartózkod-
nak:

körkörösen mozgatott zászlóval/
lobogóval vagy más alkalmas tárgy-
gyal;

körkörösen mozgatott fénnyel;
a morze ábécé szerinti . _ _ _ . 

(SOS) jelek együttesébôl álló fény-
jelzéssel;

kátrány, olaj stb. égetésével ke-
letkezô lánggal;

vörös színû kézilámpával;
kinyújtott karok felülrôl mind-

két oldalról lefelé történô lassú 
mozgatásával.

Hasznos tanácsok  
fürdôzôknek

Gyengén úszók csak sekély vízben 
fürödjenek.

A szélben elsodródott fürdôesz-
közök, felfújható vízi játékeszközök 
után ne ússzanak, mert az életüket 
veszélyeztetik, ha ezt mégis meg-
teszik és elsodródnak, maradjanak 
a felfújható eszközön, míg a segít-
ség megérkezik, és ne hagyják el 
azt.

A fürdés vagy vízi jármû hasz-
nálata elôtt alkoholt vagy más ha-
sonlóan ható szert (kábító vagy 
pszichotróp anyagot) ne fogyasz-
szanak.

Ne közvetlenül étkezés után 
menjenek a vízbe úszni, fürdeni.

Felhevült testtel ne ugorjanak 
hirtelen a vízbe, elôtte mosakod-
janak le.

Vízi jármûvön vagy felfújható 
fürdôeszközön, gumicsónakban, 
gumimatracon a vízterületen ne 
aludjanak el.

Ismeretlen vízterületen óvato-
san mérjék fel a meder jellemzôit, 
a vízmélységet a fürdés elôtt.

Csongrád Megyei  
Rendôr-fôkapitányság,

dr. Jászai Linda r. hadnagy,  
sajtószóvivô
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Itt a parlagfû, hogyan védekezzünk?
Az ÁNTSZ lakossági tájékoztatót 
adott ki arról, hogyan ismerhetô 
fel az allergiát okozó parlagfû, és 
arról is, hogy terjedése ellen mit 
tehetünk.

A parlagfû
A parlagfüvet hazánkban elôször 
az 1920-as években Somogy me-

gyében észlelték. Az áruszállítási 
útvonalak mentén szétterjedt a déli 
megyékben, majd az ország északi 
része felé is eljutott. Amikor az 
éghajlathoz hozzászokott a növény, 
robbanásszerû terjedésnek indult. 
Az eltelt évek alatt Magyarország 
lett Európa parlagfûvel legszeny-
nyezettebb területe! A parlagfû 
terjedését elôsegíti, hogy jól tud 
alkalmazkodni a környezetéhez és 
az egyik legnagyobb probléma, 
hogy nincs természetes ellensége. 

A növény fejlôdése márciusban 
indul, a virágzás július közepétôl 

az elsô fagyig tart. A parlagfû pol-
lenje az egyik legagresszívabb al-
lergénünk! Egyetlen növény 8 
milliárd pollenszemet is képes 
termelni, melyek széllel, akár 
100–500 kilométer távolságra is 
eljuthatnak! A parlagfû magja ta-
lajban 30 évig is megôrzi csírázó-

képességét! Csongrád megyében 
Szegeden található egy pollen-
csapda (Bukard csapda), amely a 
nap 24 órájában detektálja 32 nö-
vény pollenkoncentrációját, köz-
tük a parlagfûét és 2 gomba spóra 
koncentrációját.

Hatása az emberi szervezetre
A parlagfû jelentôs mértékû el-
szaporodása komoly népegészség-
ügyi problémát okoz. Már az 1 
köbméter levegôben található 30 
pollenszem is súlyos tüneteket 
okozhat az arra érzékeny szemé-

lyeknél. A parlagfû allergia elsô-
sorban szénanáthás és asztmás tü-
neteket okoz, de elôfordulhatnak 
ekcémás tünetek is. Leggyakrabban 
a szem viszketése, könnyezése, a 
folyamatos tüsszögés, orrfújás je-
lentkezik az adott egyénnél. Min-
den esetben érdemes szakember-
hez fordulniuk azoknak, akik 
szeretnének enyhülést ezekre a 
tünetekre. A kezelés azonban csak 
a tünetek csökkentését képes el-
érni. Fontos a problémát okozó 
allergén azonosítása, a szervezet 
állapotának felmérése, a részletes 
allergiavizsgálat. Ezek ismeretében 
tud a kezelô orvos megfelelô terá-
piát elrendelni a tünetek csökken-
tése érdekében. 

Tanácsok pollenallergiásoknak
A pollenallergiások minél keve-
sebb idôt töltsenek a szabadban! 
Akkor is érdemes napszemüveget 
viselniük a szemük védelme érde-
kében.

Tartózkodjanak a kerti mun-
káktól és a fûnyírástól!

Segíthet a naponta többszöri 
arcmosás, illetve a lefekvés elôtti 
hajmosás, ezzel a pollenszemcsék 
egy része eltávolítható.

A lakást a hajnali órákban vagy 
kiadós záport követôen célszerû 
szellôztetni. Egyébként mind a 
lakásban, mind az autóban zárt 
ablak mellett célszerû tartózkodni.

A lakás takarításánál a legjobb 
a nedves lemosást alkalmazni, akár 
naponta többször is.

Célszerû naponta cserélni, mosni 
a ruhákat, nedves ruhával törölni 
a cipôket.

Az ágynemûk, ruhák szabadban 
történô szárításáról mondjunk le!

Ne fogyasszunk görög-, sárga-
dinnyét, uborkát, tököt, banánt, 
zellert, mert ezek a keresztallergia 
révén súlyosbíthatják az allergiás 
tüneteket. 

Mit tehetünk a parlagfû ellen? 
A terjedés hatékony megakadá-
lyozásához fontos a parlagfû fel-
ismerése! Folyamatosan irtsuk a 
parlagfüvet! A kisméretû növényt 
gyökerestül húzzuk ki, de csakis 
kesztyûben! Kaszálás esetén cél-
szerû a fiatal növény gyökérnyaki 
részénél elvágni a szárat, mivel így 
nem tud újrahajtani. Ha ezzel el-
késtünk, rendszeres, legalább há-
romszori kaszálás hozhat csak 
eredményt.

Mindenkinek kötelessége a par-
lagfû irtása!

Hazánkban minden év július 
elsejétôl ellenôrzik a hatóságok a 
parlagfû irtás elvégzését. Ameny-
nyiben a lakos nem tesz eleget 
kötelezettségének, közérdekû vé-
dekezés keretében elrendelik a 
terület gyomtalanítását. Ennek 
költségét ráterhelik a terület tu-
lajdonosára, valamint bírságolás-
ra is sor kerülhet. 
Dr. Gera Katalin megyei tisztiorvos, 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Egészségfejlesztési Osztály

A parlagfû irtása közérdekû védekezés!
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérôl szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 50. §-a rendelkezik 
a közérdekû védekezésrôl. 

Parlagfû elleni közérdekû véde-
kezést kell elrendelni, ha a föld-
használó a parlagfû elleni védeke-
zési kötelezettségének nem tesz 
eleget. A kötelezettség teljesítésé-
nek helyszíni ellenôrzésérôl a föld-
használó elôzetes értesítése mel-
lôzhetô. A közérdekû védekezés 
elvégzése során a hatóság, valamint 
a közérdekû védekezést elvégzô 
vállalkozó feladata végrehajtásának 
keretei között az érintett területre 
beléphet, ott a szükséges cselek-

ményeket elvégezheti. Ha a parlag-
fû elleni közérdekû védekezést 
kultúrnövény károsodása nélkül 
nem lehet elvégezni, a parlagfû 
elleni közérdekû védekezés abban 
az esetben rendelhetô el, ha az 
adott területen a kultúrnövény tô-
száma nem éri el az agronómiailag 
indokolt tôszám 50%-át és a par-
lagfûvel való felületi borítottság a 
30%-ot meghaladja. A parlagfû 
elleni közérdekû védekezés során 
az érintett kultúrában okozott ká-
rokért a földhasználó kártalanítás-
ra nem tarthat igényt. Fenti jog-
szabály kimondja továbbá, hogy a 
földhasználó köteles az adott év 

június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfû virágbimbójának kialaku-
lását megakadályozni, és ezt köve-
tôen ezt az állapotot a vegetációs 
idôszak végéig folyamatosan fenn-
tartani. 

A jogszabály értelmében közér-
dekû védekezést kell elrendelni, 
ha a termelô, illetve a földhaszná-
ló védekezési kötelezettségének 
az azt elrendelô hatósági határozat 
ellenére sem tesz határidôre ele-
get. A közérdekû védekezést az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
rendeli el. A közérdekû védekezés 
elrendelését követôen a költségek 
tizenöt napon belüli megtérítésé-

re kell kötelezni a mulasztás el-
követôjét. A kötelezett nem fize-
tése esetén a közérdekû védekezés 
költségei adók módjára kerülnek 
behajtásra az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szerv javára. A költségek 
behajtásáról az állami adóhatóság 
gondoskodik. Amennyiben a költ-
ségek megtérítésére kötelezett a 
közérdekû védekezéssel érintett 
ingatlan tulajdonosa és az ingatlan 
közös tulajdonban áll, a költségek 
megtérítéséért valamennyi tulaj-
donos egyetemlegesen felel.

A hatóságok 15.000 forinttól 5 
millió forintig bírságolhatnak. 

P.H.
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„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

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, TÁPÉ, 

SÁNDORFALVA 

KÜLTERÜLETÉN JÓ MINÔSÉGÛ 

TERMÔFÖLDET 

BÉRELNÉK, VÁSÁROLNÉK.

ELÔRE FIZETEK. 

Ár: megegyezés szerint.

Telefonszám: 06-20-591-88-48

Családi ház 
tehermentesen 

eladó 
Algyô Sport u. 2 

szám alatt.
Ár.: 28 millió Ft.
Érdeklôdni Kneip 

Ágnes 
06 70/314-48-16 

szám alatt.

Pályázat
Állami támogatás fûtéskorszerûsítésére

Augusztus 27-tôl kondenzációs, 
illetve megújuló energia alapú 
fûtôberendezések kiépítésére ve-
hetnek fel állami támogatást ter-
mészetes személyek, a 2007 elôtt 
épült lánc-, sor,- iker – és legfel-
jebb négylakásos társasházban 
lakók, valamint családi házak tu-
lajdonosai – közölte az illetékes 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
A pályázaton nyerhetô támogatás 
–amit megvalósulás után, kifizetett 
számlák ellenében folyósítanak –a 
beruházási érték 40 százaléka; gáz-
kazán esetében legfeljebb 850 
ezer, megújuló energiás – például 
napkollektor-, hôszivattyú-, brikett 
– vagy pellet alapú –berendezés 
esetén 1,5 millió forint lakáson-
ként. 

Az Új Széchenyi Terven belül 
felvehetô támogatás forrása köz-
lésük alapján az állami költség-
vetés. A www.kormany.hu internet-
oldalról letölthetô dokumentumok 

szerint a keretösszeg 864,4 millió 
forint. A pályázatkezelô az Émi 
Nonprofit Kft., a kérelem elekt-
ronikusan lesz benyújtható.

Az Orbán-kormány harmadik 
alkalommal hirdet a lakosságnak 
energiatakarékossági támogatást. 
A közönség érdeklôdése a kiírástól 
függôen erôsen hullámzik. A ko-
rábbiaknál kisebb keretû, a lehe-
tôségeket viszont szélesebbre táró 
mostani kiírásra valószínûleg 
megint inkább roham várható.

A panellakók viszont a jelek sze-
rint ebbôl a pályázatból is kima-
radnak. Azért, hogy e kör még az 
elôzô kormány által nyertesnek 
hirdetett pályázói ténylegesen 
pénzhez is jussanak, az Orbán-ka-
binet tavaly igyekezett forrásokat 
teremteni. A fennmaradók igényi-
nek kielégítésérôl viszont egyelô-
re nem esik szó. 

Forrás: 
sajtóhír (M.I.)

megHÍvÓ
gAzdAKöröK cSOngrád megyei SzövetSÉge

ÉS Az Algyôi gAzdAKör

Tisztelettel meghívjuk Önt a Gazdakörök Csongrád Megyei szövetsége 
elnökség soron következô ülésére.

ideje: 2012. augusztus 10. péntek 10 óra

Helye: Algyô, Faluház Búvár u 5.

Megnyitó: Gubacsi zoltán Algyôi Gazdakör elnöke

Köszöntôt mond: Herczeg József, Algyô nagyközség polgármestere

napirendek:
Aktuális agrárinformációk.

Elôadó: Futó Tamás igazgató Kormányhivatal, Földmûvelésügyi 
Igazgatóság

Jelenlegi támogatások, pályázati lehetôségek és a támogatások 
kifizetésének helyzete

Elôadó: pinjung Emil kirendeltség vezetô MVH szeged

Beszámoló az elmúlt elnökség óta eltelt idôszakról.
Elôadó: Kispál Ferenc elnök, Gazdakörök Csm-i. szövetsége.

Tájékoztató aktuális Agrárpolitikai kérdésekrôl.
Elôadó: dr budai gyula vm államtitkár, MAGOSZ szövetségi 
igazgató, Országgyûlési képviselô.

Tájékoztató az új Magyar Agrár,- élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról.

Elôadó: Jakab istván, mAgOSz elnöke, Országgyûlési képviselô, 
az országgyûlés alelnöke.

Tájékoztató a nemzeti Földalap (nFA) földhaszonbérletek eddigi 
tapasztalatairól, és pályáztatási feladatairól.

Elôadó: dr. Sebestyén róbert az nemzeti Földalap elnöke.

Hozzászólások, kérdések

Ebéd, az Algyôi Gazdakör szervezésében

Algyô, 2012. 07. 30.  Gubacsi Zoltán s.k.
 elnök
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Alkotóházat avatott Algyô
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Algyôi Alkotóház, vagyis „a 
kincs a kezünkben van, és ha jól ki-
használjuk adottságainkat, akkor az 
itt létrejövô alkotások településünk 
hírnevét fogják gazdagítani. A cél 
tehát a közös munka élményének meg-
tapasztalása mellett a népmûvészet 
hagyományainak ápolása, mind szé-
lesebb körben történô megismertetése, 
jelentôs értékek létrehozása” – hang-

súlyozta avató beszédében Herczeg 
József, Algyô polgármestere. Kö-
szönetet mondott mindenkinek, 
aki hozzátett valamit az Alkotóház 
születéséhez. A térségi alkotók idô-
szaki kiállításáról azt mondta: a 
fölvonultatott és bemutatott tár-
gyak bizonyítják, hogy „a mûvé-
szetet nemcsak a múzeumokban 
találjuk, mert a szépség ott van 
mindenütt: a tárgyak felületén, az 
emberek arcán…”

Kulturális seregszemlévé alakult 
az Alkotóház megnyitásának ün-

nepe, hiszen az udvari színpad mû-
sorban több algyôi alkotó csoport 
– a Parlandó Énekegyüttes, az Al-
gyôi Hagyományôrzô Citerazene-
kar, az Algyôi Hagyományôrzô 
Együttes és az algyôi Gyöngyvirág 
Néptánccsoport – is közremûkö-
dött. A kreatív algyôiek és a nagy-
község körüli térség közös Alkotó-
háza kialakítását segítôk munkáját 
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
elnöke, Ménesi Lajosné oklevelekkel 
köszönte meg. 

A régió alkotóinak tehetségét 
és teljesítményét reprezentáló ki-
állításon bemutatkozott a Békés 
Megyei Népmûvészeti Egyesület, 
a Napsugaras Dél-Tiszamenti 
Népmûvészeti Kulturális Egyesü-
let, a Tápéi Gyékényes Mûhely, 
továbbá Barkos Beáta és Simon Mik-
lós, valamint a Gyevi Art Kulturá-
lis Egyesület alkotói. A kiállítást 
megnyitó beszédében Mód László 
néprajzkutató hangsúlyozta a nép-
mûvészet megújulására ad esélyt 
az Alkotóház. 

Az avató ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével számos algyôi 
érdeklôdô, köztük néhány önkor-
mányzati képviselô – például Mol-
nár Áron, Némethné Vida Zsuzsanna, 
Tormáné R. Nagy Mária. Eljött a 
ház korábbi tulajdonosa, közössé-
gi hasznosításának ötletadója: 
Hajdú Béláné Tóth Mária és család-
ja is. A családfô is örömmel kons-
tatálta: „jó kezekbe került az egy-
kori Belák-ház. Nagyon szép lett.” 
Több jól ismert helyi alkotó is 
aktívan kivette részét a szervezô-
munkából és a vendéglátásból, így 
születése pillanatában „teljes fegy-

verdíszben” mutatkozhatott be az 
algyôieknek az új közösségi tér, az 
Alkotóház.

„Milyen teljesítményre képesek a helyi 
alkotók?” – kérdezett vissza Ménesi 
Lajosné, mikor körbevezette az ér-
deklôdôket az Alkotóház elsô, ha-
gyományteremtô térségi kiállításán. 
Az elôtérben megnézhették Ma-
gyarné Varga Anna festményét a 
Belák-féle házról, illetve elolvas-
hatták az alkotó kutatómunkájának 

eredményeként az épület történe-
tét vázoló írását. Beljebb lépve, 
jobbra a fazekaskorongozón be-
mutatót tartott Balasi Mariann, aki-
nek egyedi textilmunkái és festmé-
nyei számos algyôinek szépíti meg 
a mindennapjait és otthoni környe-
zetét is. Mellette dolgozott Pignicz-
ki Kata, aki a szegedi Tömörkény 
szakközépiskola diákjaként tanulja 
a mûvészi munka alapfogásait, de 
járt az algyôi Oláh Ernô fafaragó 
szakkörére is. Tápai (például a gyé-
kényszobrász Török Gizella) és sze-
gedi alkotók (többek között a Nap-
sugaras egyesülethez tartozó 
gyöngyfûzô Kovács Csilla, Kerekes 
Ferencné és lánya) munkái mellett 
Békés megyébôl gyönyörû hímzé-
sek érkeztek (például Kovács Imré-
né, Zsíros Gézáné, Dr. Illés Károlyné 
keze nyomán). Megcsodálhattuk 
Gáborné Fekete Katalin gyönyörû 
gyappjúszönyegeit, tarisznyáit. Fel-

sorolni is nehéz a Békés megyébôl 
kiállított sok-sok (90) alkotást. Az 
algyôiek munkái méltó társai voltak 
a vendégekének, Molnárné Süli-Za-
kar Zita díjnyertes Vízimanói, Tóth 
Gyula kádár hordócskája, Bereczné 
Lázár Nóra és tanítványai hímes 
tojásai, melyek a közelmúltban egy 
országos kiállításon is jelen voltak.

Munka közben figyelhettük meg 
– többek között – Szalmáné Simon 
Évát, akinek föltett szándéka, hogy 
Szabó János bácsit kérdezve és mes-
terfogásait megtanulva átmenti a 
jövônek az algyôi kosárfonás ha-
gyományát. De szorgosan öltöge-
tett Izbékiné Cseuz Gabriella és a 
foltvarró kör több tagja is. Mellet-
tük Greksáné Kurucz Irma gyurma-
ékszerek készítésébôl tartott be-
mutatót.

Az elôtérbe visszatérve olvastuk 
a házirendet, amely rögzíti: az 
Alkotóház feladata, hogy „megfe-
lelô környezetet biztosítson a helyi és 
esetenként a más településekrôl ide 
érkezô kézmûves alkotóknak. Helyet 
biztosít kézmûves szakmai rendezvé-
nyek (továbbképzések, szakkörök, tá-
borok, szimpóziumok, tárlatok) szá-
mára”. Az Algyôn a Kastélykert 
utca 106. szám alatti Alkotóház az 
Algyôi Faluház, Könyvtár és Táj-
ház fenntartásában mûködik, a 
szakmai tevékenységet a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület koordinálja.

Az Algyôi Alkotóház elôzetes 
egyeztetés alapján tart nyitva. 
Egyeztetni a Gyevi Art Kulturális 
Egyesület Alkotó Körével lehet a 
+3670/341-9461-es telefonszá-
mon.

P. I.

A cél tehát a közös munka 
élményének megtapasztalása 
mellett a népmûvészet hagyo-
mányainak ápolása
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Érettségit adó, valamint önálló, szakmai végzettséget nyújtó OKJ-s és an-
gol akkreditált képzésére várjuk a jelentkezôket  

az Algyôi Könyvtárban 
ÉrettSÉgi 
A képzés 2 éves. Amennyiben a jelentkezô legalább befejezett 10. osztállyal rendelkezik, az elsô tan-
év átugorható, így mindössze 1 tanév alatt szerezheti meg érettségi bizonyítványát. Ez alapján, aki nem 
rendelkezik még befejezett 10. osztállyal, annak összesen 340 000 Ft költséggel , aki pedig rendelkezik 
befejezett 10. osztállyal, annak 200 000 Ft költséggel kell számolnia. A vizsgadíjak megfizetésére a vizsgák 
idôpontjáig van lehetôség, a tandíj pedig 3 havi részletekben, 30 000 Ft-onként.
Minden tanév szeptember 1-jétôl, június 30-áig tart.
OKJ-s KépzésEInK:
érettségivel rendelkezô tanulni vágyóknak ajánljuk OKJ-s képzéseinket, melyek 23 éves kor alatt, elsô 
szakma megszerzése esetén ingyenesek. Mivel a fôiskola Angliában akkreditált intézmény, így a tanulóknak 
lehetôségük van Angliában elfogadott végzettség megszerzésére is. Ez esetben a tanfolyam során intenzív 
angol kurzuson vesznek részt, és tananyagaikat is angolul kapják meg. Ebben az esetben csak az angol 
kurzus és Angliában elfogadott vizsga plusz költségét kell megfizetniük, amely mindössze havi 15 000 Ft. 
Így az év végi sikeres vizsgát követôen magyar és angol végzettséget kapnak egyszerre.
turizmuS-vendÉglátáS:

• Hosztesz  • Idegenvezetô  • panziós, falusi vendéglátó 
• szállodai portás, recepciós  • protokoll és utazás ügyintézô  •  Vendéglátó és idegenforgalmi 

szakmenedzser
egÉSzSÉgügyi:

• Általános ápoló  • Ápolási asszisztens  • Gyakorló ápoló  
• Csecsemô- és gyermekápoló • Diagnosztikai technikus  • Egészségügyi asszisztens 
• Gyógyszertári asszisztens  • Mentôápoló  • Egészségügyi laboráns

üzleti, menedzSment:
• Üzleti szakmenedzser • Kereskedelmi szakmenedzser • Reklámszervezô szakmenedzser  
•  Gazdálkodási  • Vállalkozási ügyintézô  •  Befektetési tanácsadó  

menedzserasszisztens 
• Irodai asszisztens  • Logisztikai mûszaki menedzserasszisztens

rövidebb SzAKKÉpzÉSeK:
• 40 órás Kisvállalati vezetôi tanfolyam. 
A képzés interaktív módon történik a könyvtár számítógépein keresztül, az CEAs Angol-magyar Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Gimnázium keretén belül. 

bôvebb táJÉKOztAtáS KÉrHetô A KönyvtárbAn.
Algyô, Kastélykert utca 63. • Telefonszám: 62/ 517-170

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid határ-
idôvel 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.

*

Algyôn, régi építésû ház 8,5 millió Ft-ért 
eladó. 
Érdeklôdni: 06/30 2398948

*

4 db parapetes, lemezes gázkonvektor 
eladó Algyôn. 
ár: 5000 Ft/db. 
Érdeklôdni: 06-20/933-35-86

*

elôJegyzÉS cSirKÉre!
Fehér húshibrid:   2,2 kg, 460 Ft/kg
Érkezik: augusztus 27-én, hétfôn reggel 5 órakor.
Fehér húshibrid:   2,5 kg, 460 Ft/kg
vörös húshibrid:   2 kg, 575 Ft/kg
Kettôs hasznosítású:   1,5 kg, 645 Ft/kg
tojó jérce:   1,2 kg 745 Ft/kg
Érkezik: szeptember 8-án, szombaton 9 órakor.
Kopasztás   100 Ft/db

Érdeklôdni: Algyô, Berek u. 22. • Telefon: 267-093

PaPír Világ
Minden, ami egy irodába, munkahelyen, 

tanuláshoz kell, nálunk megtalálja!

Kedvezményes TANSZERVÁSÁR!

Kedves Szülők!
Az algyői iskola által kért tanszerek, 1–8. osztályig 
egységcsomagban, kedvező áron, kényelmesen besze-
rezhetők Algyőn, a Papírvilág és Egészségkuckóban!

•   Minden csomaghoz apró meglepetéssel kedveske-
dünk.

•   Már Június 15-től felkészülten várjuk kedves 
vásárlóinkat!

•   Ticket Service és Sodexo beiskolázási utalványt 
elfogadunk.

•   Minden 2500 Ft feletti vásárlónk sorsoláson vesz 
részt.

Keressen minket a Búvár utcában,  
a Pagoda ABC mögött!

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 ha-
gyományôrzô csapat munkájában, missziójá-
ban részt kívánnak venni. a jelentkezéseket a 
Faluház elérhetôségeire várjuk: 62/517-172, 
faluhaz@algyoktv.net!
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Algyôn jártak középiskolába, sikeresen érettségiztek

Végzett az elsô Algyôn középisko-
lába járó osztály: 16 algyôi felnôtt 
– köztük a hatodik ikszen túljutott 
férfi, az anya és fia, a házaspár – 
érettségizett. Az ingyenes képzést 
a Kiskundorozsmai Középfokú 
Oktatásért Alapítvány szervezte. 

– Barátokká váltunk, sokat segí-
tettünk egymásnak a tanulásban: 
aki elfáradt vagy lemaradt a tan-
anyagban, azt közösen biztattuk és 
segítettük – meséli Kecskemétiné Hegyi 
Edit. A három gyerekes családanya 
elismeri: munka után nehéz beülni 
az iskolapadba. Vele is megesett, 
hogy elaludt, késve érkezett az 
órára. De biztatták a gyerekei, az 
édesanyja, a kolléganôi is. És most 
nagyon örül, hogy újból és újból 
erôt vette magán, megszerezte az 
érettségit. Közalkalmazottként egy 
kategóriát ugrott a besorolása, illet-
ve bártan tervezheti, hogy például  
a munkájához illeszkedô szakápolói 
OKJ-s tanfolyamra jelentkezzen. 

– Közel harmincan kezdték négy 
évvel ezelôtt a tanulást: az órákat az 
algyôi iskolában tartottuk, szegedi 
középiskolák neves pedagógusai tar-
tották a színvonalas órákat. Az érett-
ségizôk elmondták: annak is köszön-
hetik, hogy eljutottak az áhított 
oklevél megszerzéséig, hogy helyben 
tanulhattak, nem kellett ezért he-

tente három alkalommal Szegedre 
utazni – osztotta meg velük tapasz-
talatát az alapítványi iskola vezetôje. 
Máhig József hozzátette: az ingyenes, 
de komoly tanulómunkával meg-
szerezhetô érettségi bizonyítvány 
forintosítható. Volt diákjaik közül 
többen ennek az oklevélnek köszön-
hetik a fizetésemelést, vagy a maga-
sabb beosztást. Többen olyannyira 
kedvet kaptak a tanuláshoz, hogy 
magasabb szintû iskolába léptek. 

Jelenleg 5 algyôi jár a 10. osz-
tályba. Számukra is segítséget je-
lentene, ha melléjük jelentkezné-
nek például olyanok, akik régi 
szakmunkás-bizonyítványukat sze-
retnék megfejelni, illetve a tudá-
sukat felfrissíteni. Ha helyben még-
sem lesz elegendô középiskolás 
diák, akkor a 11. osztályba lépô 
algyôieknek Kiskundorozsmára 
kell majd ingázniuk.

Augusztus 15-ig a 06 20 291 79 
15 számú telefonon is jelentkez-
hetnek azok, akik szeptembertôl a 
hét 3 napján délután tartott órákon 
algyôi iskolapadban ülve szeretné-
nek továbbtanulni. A szakember 
hangsúlyozta: a pályamódosítás-
hoz, a többletfizetéshez, a munka-
helyhez, a OKJ-s képzésekhez el-
engedhetetlen belépôt jelent az 
érettségi. P. I.

Régi-új alpolgármesterünk:  
Némethné Vida Zsuzsanna

„Némethné Vida Zsuzsannát válasz-
totta alpolgármesterré az algyôi 
képviselô-testület 2012. július 17-
én, kedden délután, zárt ülésen. 
A Herczeg József polgármestert se-
gítô új fôállású helyettes független 
képviselô, és számára nem isme-
retlen a megbízatás: korábban két 
cikluson át, 2002-tôl 2010-ig dr. 
Piri József mellett már ellátta ezt a 
feladatot. 

A képviselô-testület Némethné 
Vida Zsuzsanna alpolgármesternek 
a jogszabályok elôírásait figyelem-
be véve 351.715 forint illetményt 
állapított meg, megbízatását fog-
lalkoztatási jogviszonyban látja el. 
A Képviselô-testület az alpolgár-
mesternek tisztségével összefüggô 
költségeire átalányt állapított meg, 
melynek mértéke az illetményének 
15%-a, azaz 52.757 forint” – olvas-
ható Algyô Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatal közleményében. 

– Négy unokája társaságában látták 
a leggyakrabban az algyôiek az utób-
bi két évben. Az aktív nagymamaságot 
miért cserélte föl a képviselôségnél 
aktívabb közéleti munkát igénylô al-
polgármesterségre? – kérdeztük Né-
methné Vida Zsuzsannát.

– Fölkért az alpolgármesteri fel-
adatra Herczeg József polgármes-
ter, a képviselôtársaim rábeszéltek, 
a családom pedig „közérdekbôl 
elengedett” – nevet föl Zsuzsika. 
Emlékeztet, hogy több mint két 
évtizede, Szeged algyôi részön-
kormányzatának a megválasztása 
óta vállal közéleti szerepet. Sôt – 
számolunk gyorsan utána – azt is 
mondhatjuk, hogy e visszatéréssel 
ünnepli a jubileumot. Idén októ-
ber 1-jén lesz 15 éve, hogy Algyô 
visszakapta önállóságát, a novem-
ber 16-án tartott önkormányzati 
választáson Vida Zsuzsannát a har-
madik legtöbb szavazattal 31 jelölt 
közül emelték képviselôvé az al-
gyôiek, november 28-án pedig 
alpolgármesterré választotta a 
képviselô-testület – pontosítjuk az 
évfordulók napjait az Algyô a 
maga kenyerén címû emlékiratot 
lapozva.

– Áttörés volt a Szegedtôl való 
leválás elôkészítése. Megtisztelô-

nek és szép feladatnak éreztem 
mindig is a képviselôséget. De az 
utóbbi két év tapasztalata alapján 
el kell mondanom: sokkal nehe-
zebb képviselôként dönteni a helyi 
ügyekrôl, mint alpolgármester-
ként! Most látom csak, mennyire 
fontos, hogy helyzetbe hozzuk a 
képviselôt azzal, hogy láttatjuk 
egy-egy javaslat hátterét, a döntés 
elôkészítésének szempontrendsze-
rét – magyarázza Némethné Vida 
Zsuzsanna. Hozzáteszi: – Nem fe-
ledhetjük, hogy minden képviselô 
a családfenntartáshoz nélkülözhe-
tetlen pénzkeresô foglalkozása 
mellett végzi a közéleti munkát.

– Épp ezt, vagyis az információnak 
a hivatali apparátus és a képviselôk 
közti áramoltatását tekinti egyik fel-
adatának? – faggatjuk tovább. Ki-
derül: a kommunikáció mellett – 
többek között – a pályázati munka 
élénkítése, a fejlesztések és tervek 
koncepciózus rendezése a priori-
tások mentén, az intézmények tá-
mogatása, a nemzetközi kapcsola-
tok fonalának fölvétele és bôvítése 
is alpolgármesteri feladat. – Segí-
teni! Ezt a „szolgálatot” tartom a 
legfontosabbnak az alpolgármes-
terségben. 

– A kontroll? – kérdez vissza a 
régi-új algyôi alpolgármester. – A 
választók, akik az elmúlt két évben 
sem vették tudomásul, hogy „csak” 
képviselôként dolgoztam: az utcán 
és a boltban ugyanúgy megállítot-
tak és mondták a véleményüket, 
mint most az alpolgármesternek. 
Számíthatok a jegyzôre és a hiva-
tali dolgozókra is. És persze a kép-
viselôkre, akiknek mindegyike a 
település érdekében dolgozik, de 
az egésznek más és más szeletét 
tartja fontosnak, és saját meggyô-
zôdése mellett érvel. Nekem az a 
feladatom, hogy ezeket a férfiasan 
sarkos véleményeket és ellenvéle-
ményeket lágyítva segítsem a meg-
egyezést. Ehhez nem árt egy csepp 
nôi taktika és praktika, aminek 
bevetésével ugyanazt a cél érhetô 
el, de kevesebb konfliktussal – a 
település érdekét és a folytonos-
ságot képviselve. 

P. I.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEL:
páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
 páros héten délelôtt, páratlan héten délután

Augusztus 13–17-ig 12:30–16:30
Augusztus 21–24-ig 8:00–12:30

Augusztus 27–31-ig 12:30–16:30
Szeptember 3–7-ig 8:00–12:30

Szeptember 10–14-ig 12:30–13:60

Telefonszám: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

DR. KOVÁCs ÁGnEs 
fogszakorvos rendelése 

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

péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

LAKATOs ALBERTné DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

REnDELéSE MInDEn HétEn
Hétfô,szerda 12,30 órától 16,30 óráig ( délután)

Kedd, csütörtök, péntek 07,30 órától 11,30 óráig ( délelôtt)

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

DR. MOLnÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. péntek: 8–11 óra között.

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

TÖRÖKné DR. KÁLMÁn AnTÓnIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEL:
Augusztus 6–10-ig 12:30–16:30
Augusztus 13–17-ig 7:30–12:00

Augusztus 21–24-ig 12.30–16:30
Augusztus 27–31-ig 7.30–12:00
Szeptember 3–7-ig 12:30–16:30

Szeptember 10–14-ig 7:30–12:00

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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.

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 

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. 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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Táborok hétfôtôl péntekig

Július 2-án elkezdôdött az algyôi 
„Hétfô-Péntek” tábor. Az elsô 
napot ismerkedéssel kezdtük. Ren-
geteg színes program várt ránk. 
Volt kézmûves foglalkozás, fitness, 
fürdôzés a Borbála Fürdôben, ki-
rándulás, extrém sportbemutató, 
gyógynövényekkel való ismerke-
dés. Nagyon sokat bicikliztünk, 
mivel az iskolában kaptuk meg az 
ebédet. Rettentô hôség volt, de mi 
azt is legyôztük. Sok érdekes dolgot 
tanultunk a felnôttektôl. Nekem a 
legjobban az extrém sportbemu-

tató tetszett, amit Torma Tibor 
tartott. Délutánra nagyon elfárad-
tunk, sokszor kibújt belôlünk a 
kisördög. Azért a ránk felügyelô 
felnôttek rendet teremtettek köz-
tünk. Köszönjük a lehetôséget, 
hogy ez alatt a két hét alatt meg-
tornáztathattuk az agyunkat és a 
testünket is, ezáltal értelmet adva 
a nyári szünetnek. Szeretnénk, ha 
ez a tábor minden évben megis-
métlôdne.

Köszönettel a Gyerekek nevében:
Balázs Anna

Ünnepi mûsor a Szent Anna-napi búcsún

Hangversenyek a búcsú elôestéjén
Július 27-én, pénteken este a Falu-
ház színháztermében mutatták 
meg, mit tanultak a héten a II. 
Algyôi Zenetábor lakói. Zenepe-
dagógusok Pataki Andrea és Papp 
Miklós vezetésével hat gyermek 
(Bíbor Máté, Gáli Fanni, Gyurcsik 
Andrea, Kertész Laura, Süli Virág és 
Weichelt Csaba) tanulta a közös mu-
zsikálás fortélyait, merthogy a 
tábor vezetôi a csoportos muzsiká-
lásra fektették a legnagyobb hang-
súlyt. Ebben pedig a legfontosabb 
elem az odafigyelés, amely egyéb-
iránt nemcsak az együtt zenélésben 
fontos, de a hétköznapi életünkben 
sem volna szabad megfeledkez-
nünk róla. A közös zenélés az oda-
figyelést, a toleranciát, a koncent-
rációt is fejleszti. A koncerten a 
gyerekek és oktatóik, kiegészülve 
Horváth Andrea zongoramûvésszel 
Vivaldi, Claude Gervaise Boismor-
tier, Michael Praetorius, Sosztako-
vics, Eugene Bozza, Yurima és 
Ralph Vaughan Williams mûveibôl 
játszottak a közönségnek.

*

Másnap, július 28-án, szombaton 
este a Szent Anna-templom szol-
gált színhelyéül Zoltán Péter klari-
nétmûvész és Borsos Annamária 
zongoramûvész hangversenyének. 
A nagy érdeklôdés mellett meg-
tartott koncerten Zoltán Péter el-
hivatottan és avatottan vezette be 
hallgatóságát a zenetörténet kü-
lönbözô korszakaiba, a muzsikálást 
mindvégig magyarázó jegyzetek-

kel kísérve igazi zenei csemegében 
részesülhettek azok, akik jelenlé-
tükkel megtisztelték a két elôadó-
mûvészt. A szombat este Bachtól 
Weiner Leóig, Ivan Müllertôl Vit-
torio Montiig, Brahmstól Schu-
mannig széles zenei spektrumot 
fogott át. A. H.

Kézmûves- és bábtábor – másodszor
A Kézmûves tábor elsô napján 
megbeszéltük a teendôket, hogy 
a következô napokban mit fogunk 
csinálni. Elsô körben pajzsot fes-
tettünk a magyar és a török címe-
rek alapján. Mikor megszáradt, 
harcoltunk is velük.

Kakas- és szultán-bábokat ké-
szítettünk, kifestettük ôket, és még 
ruhát is csináltunk nekik. A bá-
bokhoz a hátteret elôször meg-
rajzoltuk, majd kifestettük. Csut-
kababát is készítettünk.

Amikor az összes kellékkel el-
készültünk, rengeteget kellett pró-

bálnunk. Három nap alatt meg-
tanultuk A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja címû népmese szöve-
gét – hibátlanul ment.

A kiállítást, amit a barkácsolt 
dolgokból állítottunk össze, július 
20-án a szülôk meg is tekinthették. 
Az érdeklôdôk az algyôi Anna-na-
pi búcsú ünnepi mûsorában néz-
hették meg az elôadásunkat.

Köszönöm, hogy részt vehettem 
a bábtáborban!

Gyurcsik Andrea



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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Mobilitás hét: szeptember 17–22.
Az Európai Mobilitás Héten, szeptember 17–22. között Algyôn többféle programon 
vehetnek részt a mozgás, a környezetvédelem elkötelezett hívei.
program:
Szeptember 17. (hétfô)
8 óra – ünnepélyes megnyitó.
8 óra 30 perc – aszfaltrajzverseny az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola elôtt.
19 óra – fitness a Faluházban.
Szeptember 18. (kedd)
16 óra – modern tánc gyerekeknek a Faluházban.
18 óra – jóga a Faluházban. 
Szeptember 19. (szerda)
17 óra – életreform Klub a Faluházban.
18 óra 45 perc – zumba® party a Faluházban.
Szeptember 20. (csütörtök)
16 óra – modern tánc gyerekeknek a Faluházban.
18 óra – jóga a Faluházban.
Szeptember 22. (szombat) – nEMzETKÖzI AUTÓMEnTEs nAp
8 és 10 óra között – „Biciklire, Algyô!” – biciklis falubejárás.
10 és 12 óra között – ügyességi és traffipaxos kerékpár-gyorsasági verseny a Csongrád 
Megyei Rendôr-fôkapitányság munkatársainak bevonásával.
12 óra – „Critical mass”.
13 és 16 óra között – kajak-kenu bemutató, a kajak-kenu sportág kipróbálása az Algyôi 
Sportkör Kajak-Kenu Szakosztályának szervezésében a Gyevi tavon (a 47-es számú fôút 
mellett). Elôzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetôségek valamelyikén: Ko-
paszné demeter Irén: 20/979-2212, kajakalgyo@invitel.hu (Algyôi Sportkör Kajak-Ke-
nu szakosztály, Kopaszné Demeter Irén, Kopasz péter).
13 és 16 óra között – horgászbemutató az Algyôi Természetvédô Horgász Egyesület ke-
zelésében lévô Gyevi Tónál (a 47-es számú fôút mellett). Horgászfelszerelés szükséges! 
16 óra – programzárás, ajándékok átadása – Juhász sándor, ASK elnök
„Legsportosabb társadalmi szervezet”-díj átadása.

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Augusztus 10. (péntek) 9–12 óra – vegyes vásár.
Auguszt us 13. (hétfô) 9–11 óra – vegyes vásár.
Augusztus 23. (csütörtök) 9–11:30 óra – vegyes vásár.
Augusztus 29. (szerda) 9–11 óra – vegyes iparcikk vásár.
Szeptember 10. (hétfô) 9–12 óra – vegyes vásár.

*
termékbemutató A FAluHázbAn:
AUGUSZTUS 10. (péntek) 10-tôl 12 óráig, 16-tól 18 óráig: Oriflame be-
mutató az emeleti klubteremben.
minden HÉten HÉtFôn, Szerdán ÉS SzOmbAtOn 7-tôl 11 óráig a Fa-
luház elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
minden cSütörtöKön 9-tôl 12 óráig a Faluház elôtti parkolóban játék, bi-
zsu, ajándéktárgyak vására!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
JAUGUSZTUS 13–17. (hétfô–péntek) – Ezerjófû tábor az 

Ezerjófû Közhasznú Egyesület szervezésében a Tájházban.
AUGUSZTUS 20. (hétfô), 10 óra – Szent István és az állam-

alapítás ünnepe – ünnepi szentmise a szent Anna-templom-
ban, az új kenyér megszentelése.

AUGUSZTUS 25. (szombat) – Miénk a tér! A Gyevi Art Egyesület mûvészeti 
estje a Fô téren.

SZEPTEMBER 7. (péntek) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában. 
Az Algyôi Foltvarrók Körének tárlata.

Nyári szünet a könyvtárban
Kedves Olvasóink!
A Könyvtár 2012. augusztus 6-tól 
20-ig zárva tart a nyári szünet 
miatt. Nyitás: augusztus 21-én, 

kedden. Megértésüket köszönjük!-
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 
naponta 9–12 és 13–18 óra között.
Könyvtárosok: Adél és Noémi

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô Napja alkalmából pályázatot 
hirdet két kategóriában - „Algyô, 
az én falum” címmel, tehát Algyô-
höz kapcsolódó alkotásokat vá-
runk.

1. kategória: irodalmi alkotások 
(vers, próza, mese, visszaemléke-
zés). 1 alkotással bárki nevezhet, 
korhatári megkötés nincs, azon-
ban a pályázat terjedelme maxi-
mum 3 gépelt oldal lehet. A pá-
lyázat 2012. szeptember 1-ig 
folyamatosan beküldhetô az aláb-
bi e-mail címre: mjuszti@gmail.com, 

vagy postai úton: Ménesi Lajosné, 
6753 Szeged, Éva u. 14.

2. kategória: kézmûves alkotások 
(rajz, festmény, kép, üvegfestés, var-
rás, fafaragás, szövés, fonás, kerámia, 
tûzzománc,…stb.) 1 alkotással bárki 
nevezhet, azonban az elbírálásnál 
elônyben részesülnek a természetes 
anyagokból készült alkotások.

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

GYAKE Tollforgatók Köre


