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Újévi köszöntô
Kedves Algyôiek!
Minden év végén, amikor a himnuszunkat elmondjuk, „víg esztendôért”
fohászkodunk, ám hogy így lesz-e, azt
csak utólag tudjuk megállapítani.
Mivel az elmúlt év számtalan történetbôl, sikerbôl és kudarcból állt, elmondhatom, hogy nem könnyû megítélni azt,
milyen évet zártunk. Mindezekrôl magunknak kell számvetést készíteni.
Minden ember számára a saját életének az eseményei a legfontosabbak,
amelyek azonban beágyazódnak a család,
majd a település, a nemzet történéseibe
is. Így tetteink nemcsak részét képezik,
hanem alakítják is a közösségünk sorsát.
A világban zajló gazdasági válság
következményeitôl Algyô sem tudja magát
függetleníteni, mivel mindez nagyon sok
család életét erôsen befolyásolja. A bajokon azonban csak akkor tudunk úrrá
lenni, ha bízunk önmagunkban, ha
felelôsen gazdálkodunk, ha odafigyelünk
egymásra és összefogunk.
Tudjuk, hogy 2012 sokunk számára küzdelmekkel teli év volt, melyben
számos nehézséggel, problémával kellett
szembenézni. Azonban ha reálisan
akarjuk megítélni az elmúlt esztendôt,
nem szabad elfelejtenünk, hogy ôseinket
és az itt élô idôsebb generációt az élet a
jelenlegieknél sokkal súlyosabb gondok
elé állította, amelyeket Ôk sikerrel megoldottak. Ehhez képest mi szerencsésebbeknek mondhatjuk magunkat. Új
vállalkozások települtek Algyôre új
munkahelyeket hozva létre, településünk
a megvalósult beruházásoknak köszönhetôen élhetôbbé, vonzóbbá vált.

Ámbár gondjaink akadnak majd
bôven, közös erôvel megodhatók lesznek
az új esztendôben is. A képviselôtestület és a hivatal dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy Algyô
gazdasági stabilitását megôrizve, az
adóterhek növelése nélkül fejleszteni
tudjuk településünket, az Önök megelégedésére. Természetesen a jövôbeni
elképzeléseink sem valósulhatnak meg
felelôsségvállalás és összefogás nélkül.
Ôszintén remélem, hogy közösségi
életünk idén még az elmúlt évinél is
gazdagabb lesz, ezzel is erôsítve összetartozásunkat. Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani
mindazoknak, akik sikereink megvalósulásában segítségünkre voltak: adófizetôinknek, képviselôtársaimnak,
intézményvezetôknek, munkatársaiknak, önkormányzati dolgozóknak, valamint annak a sok algyôinek, akik
szívükön viselték településünk sorsát.
Tisztelt Algyôiek!
Terveink kiapadhatatlanok, lendületünk töretlen, és bár az új esztendô
számos feladatot tartalmaz mindanynyiunk számára, én bízom abban, hogy
egymást segítve, támogatva, egymás
tanácsait meghallgatva „víg esztendôt”
teremthetünk magunknak.
Kérem ehhez az Önök támogatását
és bizalmát 2013-ban is. Kívánok mindannyiuknak egészséget, kitartást, egyéni és közösségi vágyaik teljesüléséhez sok
sikert, és nagyon boldog Új esztendôt!
Herczeg József
polgármester

Ivóvízminôségjavítás Algyôn
A vízmû évek óta azokat a kútjait
üzemelteti, amelyekbôl az elôírt
arzén-határértéknél kevesebbet
tartalmazó víz nyerhetô ki. Ammóniumtartalma azonban rétegeredetû és az elôírt határérték feletti, ám egészségre messze nem
ártalmas. Az ivóvízminôség-javító
program követelményeinek azonban Algyônek is meg kell felelnie.
Az ezt elôsegítô uniós forrásra Szeged és Algyô közösen pályázott.
Országszerte most lépnek a
megvalósulás fázisába a kormány
és az EU által támogatott ivóvízminôség-javító programok. A Szeged-Algyô Ivóvízminôség-javító

Önkormányzati Társulás keretében a közös vízbázison üzemeltetett ivóvízhálózat vízminôségének
javítására, a hálózat korszerûsítésére, egyes csomópontok felújítására és a 651 kilométer hosszú
csôvezetékrendszer tisztítására,
valamint Algyô település biztonságos vízellátásának érdekében új
nyomvonalon kiépítendô bekötô
gerincvezeték megépítésére öszszesen bruttó 3 099 588 223 forint
áll rendelkezésre. A betervezett
munkákat 2015. január 31-ig kell
befejezni.
Folytatás a 2. oldalon!

Módosul az algyôi
autóbusz közlekedés
Felülvizsgálták a Tisza Volán Zrt. és Algyô Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodásokat. A 2012 évben bekövetkezô törvényi
szabályozások módosulása a helyközi – távolsági közlekedés díjainak
alkalmazásában is változásokat hozott, amelyek következtében a 10
évvel ezelôtt született, az algyôi nyugdíjasok átalánydíjas helyközi
utazását szabályozó, illetve a zónázási kedvezményrôl szóló megállapodások 2013 évtôl történô további fenntartása nem biztosítható.
Az algyôi önkormányzati képviselô-testület 2012 decemberi ülésén
vitatta meg és jóváhagyta a kényszerû változásokat. A tárgyaláson
a nagyközség önkormányzata elérte, hogy az algyôi helyközi autóbuszok ezentúl a Mars térrôl induljanak és ott legyen végállomásuk.
Folytatás a 16. oldalon!
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Algyõi tükör

Ivóvízminôségjavítás Algyôn
Folytatás az 1. oldalról!
A magyar kormány és az EU által
támogatott ivóvízminôség-javító
programok azért szükségesek, hogy
Magyarország teljes mértékben
megfeleljen az EU által támasztott
ivóvíz minôségi követelményeknek.
Erre az uniós csatlakozási szerzôdés
értelmében az eredeti határidô
2009 volt, a módosított pedig 2012.
Magyarország az átmeneti eltérésre vonatkozó újabb kérelmet
nyújtott be az Európai Bizottsághoz
2011. november 10-én az ivóvízben
található arzén, fluor és bór határértékeire vonatkozóan, amit a közelmúltban az Európai Unió hivatalosan elutasított. A kérelem
elutasításával az ivóvíz arzéntartalmát 2012. december 25-ét követôen
10 µg/l mennyiségre kell mérsékelni (ez a bór esetében 1 mg/l, míg a
fluorid esetében 1,5 mg/l). Jelenleg
hazánkban az arzén literenkénti
mennyisége a legkritikusabb, hiszen
több mint 300 településen mintegy
800 000 személyt érint. A Kormány
több minisztérium bevonásával stratégiát készít elô az EU-s döntés által
elôidézett helyzet kezelésére.
A Szegedi Vízmû Zrt. szolgáltatási területén Algyôt ez nem érinti, nálunk tehát rendkívüli intézkedésre nincs szükség!
Algyô ivóvízkészlete közel tízezer
éves, a vízmû évek óta azokat a
kútjait üzemelteti, amelyekbôl az
elôírt arzén-határértéknél kevesebbet tartalmazó víz nyerhetô ki. Az
arzén átlagos mennyisége a fogyasztóinknál a megengedett határérték alatt van. A Szegedi Vízmû
Zrt. által szolgáltatott ivóvízben az
arzéntartalom a fogyasztói mintavételi helyeken átlagban 7 µg/l.
Az algyôi ivóvíz ammóniumtartalma rétegeredetû és az elôírt
határérték feletti, ám egészségre
messze nem ártalmas. Az ivóvízminôség-javító program követelményeinek azonban nekünk is
meg kell felelni. Az ezt elôsegítô

90. szülinap
90 éves lett Belovai Péterné. Az algyôi Belovai Péternét 2012. december 13-án 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Herczeg
József polgármester is.

uniós forrásra Szeged és Algyô
közösen pályázott. A pályázat önerôt is megkövetelt, ám ennek
kiváltására az önkormányzat az
állami önerôalapból kért és kapott
támogatást, összesen 78 379 287
forintot. A projekt ezzel az összeggel 100 %-os támogatottságúvá
vált, azaz saját forrást immár nem
kell bevonni.
A Szeged-Algyô Ivóvízminôség-javító Önkormányzati Társulás keretében a közös vízbázison
üzemeltetett ivóvízhálózat vízminôségének javítására, a hálózat
korszerûsítésére, egyes csomópontok felújítására és a 651 kilométer
hosszú csôvezetékrendszer tisztítására, valamint Algyô település
biztonságos vízellátásának érdekében új nyomvonalon kiépítendô
bekötô gerincvezeték megépítésére összesen bruttó 3 099 588 223
forint áll rendelkezésre.
A betervezett munkákat 2015.
január 31-ig kell befejezni.
Az ivóvíz minôségi követelményeit kormányrendelet írja elô, a
minôség megôrzése a Szegedi
Vízmû kiemelt feladatai közé tartozik. A Szegedi Vízmû Zrt. kezelésében lévô ivóvízbázis, illetve a
Társaság által szolgáltatott ivóvíz
megfelel az ivóvíz minôségi követelményeirôl és az ellenôrzés rendjérôl szóló 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben szereplô ivóvíz
minôségi paramétereknek.
A Szolgáltató az ivóvíztermelés
és ivóvíz-szolgáltatás területére
2010 óta ivóvízbiztonsági rendszert mûködtet az ISO 22000 szabvány szerint. 2012 májusától a
Szegedi Vízmû Zrt. az Országos
Tisztifôorvosi Hivatal (OTH) által
elfogadott Ivóvíz-biztonsági Tervvel is rendelkezik. A minôségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezô
Vízmû akkreditált laboratóriumában rendkívül szigorú szabályok
szerint vizsgálják az ivóvíz fizikai
és kémiai paramétereit. A bakteriológiai elemzéseket a Szegedi
Tudományegyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézete
végzi. Az ÁNTSZ a Vízmû laboratóriumától függetlenül szúrópróbaszerûen ellenôrzi a víz minôségét.
Mindezek alapján kijelenthetjük,
hogy az algyôi ivóvíz biztonságos
és egészséges.

2013 január • Hírmondó

Reformátusok
figyelmébe
Szeretettel hívunk minden környékben lakó érdeklôdôt az algyôi
református Istentiszteletekre!
Találkozzunk minden hónap
negyedik vasárnapján délelôtt 11.
órakor az algyôi Római katolikus
templomban!
Legközelebbi alkalom: 2013.
01. 27-én 11:00 órakor.
Információ: Czirokné Botár Éva
református lelkész, mobiltelefon:
06-30/405-8160, e-mail: botare@t-online.hu, honlap: www.parokia.hu/lap/ref-szeged-petofi-telep

A rendôrség telefon
számai, fogadóórái
A körzeti megbízottak közül
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmester
telefonszáma: 06 20 209 5319;
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 209
5318;
Mihálkovics János rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 852
0666 .
A körzeti megbízottak fogadóórát
tartanak hétfôn 14-tôl 16 óráig,
szerdán 16-tól 18 óráig Algyôn a
Kastélykert utca 44. szám alatti
KMB irodában.
A rendôrségi segélyhívó számok:
107, 112.

Polgármesteri
és alpolgármesteri
fogadóórák
a községházán
Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyô,
Kastélykert utca 40.) minden
héten szerdán 14–17 óra között
fogadóórát tart. Legközelebbi idôpontok: 2012. január 16., 23.;
február 6., 13. A soros, nyílt képviselô-testületi ülés idôpontja:
2012. január 30. (szerda) 9 óra.
INFO: a Polgármesteri Hivatal
telefonszámán: 62/517-517, e-mail: pm@algyo.hu, alpm@algyo.hu,
honlap: www.algyo.hu.

Anyakönyvi hírek
Születések

Fodor Péter – született: 2012. 11. 28.,
édesanyja: Nemes Andrea, édesapja: Fodor
Attila.

Juhász JázmiN – született: 2012. 12.
01., édesanyja: Gellai Györgyi, édesapja:
Juhász Norbert

LAJer mArtiN AdriáN – született: 2012.
12. 06., édesanyja: Németh Lívia ibolya,
édesapja: Lajer sándor.

rAdu rebekA – született: 2012. 11. 06.,
édesanyja: Lázar Carmen, édesapja: radu
damian eugen.

Apróhirdetések

Kerékpárok teljes körû javítását rövid határi dôvel vállalom. Használt, jó állapotban
lévô kerékpárok értékesítése.
Telefon: 06-20/431-8503.
*
Gyermekfelügyeletet és idôs ember gondozását vállalok. Tel.: 06-20/5757-922.
*
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos kertes (nyaralónak vagy
vállalkozásra is alkalmas) családi ház eladó,
vagy – értékegyeztetéssel – kisebb csongrádi házra/lakásra vagy szegedi lakásra
cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni: a 30/38-02-139 számú mobilon.
*
Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfortos, kertes (nyaralónak vagy vállalkozásra
is alkalmas) magánház eladó, vagy – értékegyeztetéssel – szegedi 1,5 szobás lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint.
Érdeklôdni: a 30/380-2139 mobilszámon.
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Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk: napelemek termelhetik az áramot
A tavalyi utolsó önkormányzati képviselô-testületi ülést 2012. december 17-én tartották Algyôn. A képviselôk huszonöt témát vitattak
meg. A munkát Herczeg József polgármester irányította.
Megalkotta az algyôi képviselô-testület a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet – az államháztartási törvény elôírásaira
figyelemmel. Új elvekre épül az idei
önkormányzati költségvetés, a feladatok új struktúrájában kell gondolkodni. Ezért az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben kell
biztosítani mindazokat a forrásokat,
amelyek nem szerepeltek a nagyközség 2012. évi költségvetésében
és új feladatként jelennek meg.
A rendelet-alkotással a képviselô-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a helyi
önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza,
milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül. A 2013. évi
költségvetési rendelet megalkotásáig és elfogadásáig terjedô idôszakban rendkívül szigorú szabályok
betartását követeli meg a gazdálkodás. A központi kapcsolatokból származó források, az állami támogatások jelentôsen csökkennek, ennek
ellenére a kötelezô feladatokat el
kell látni, az ezekhez szükséges kiadások fedezetét biztosítani kell.
Ennek az átmeneti idôszaknak a
gazdálkodásáról a polgármester beszámol a képviselô-testületnek.
A hulladékszállításról
Módosította az önkormányzati képviselô-testület a települési szilárd
és folyékony hulladékkezelés szállítási díját is tartalmazó köztisztasági rendeletét. Ennek oka a hulladékokról szóló új törvény,
amelynek egyik legfontosabb új
eleme, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-jétôl miniszteri rendelet határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy
nincs mód a szolgáltatást Algyôn
ellátó Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. kezdeményezésére
2012-ben a hulladékszállítási díjemelésre. Ezt megerôsítette a megyei kormányhivatal törvényességi
felügyelete is. Ezért az algyôi önkormányzat visszavonta a 2012.
november 30-i rendeletét, így áremelést csak idén januártól lehet

érvényesíteni, 4,2 százalékos mértékben, központi rendelkezés alapján. A folyékony hulladékszállítás
(az úgynevezett „szippantás”) díja
a köbméterenkénti 3336 helyett
3476 forint + áfa.
Fejleszti a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerét
Algyô. A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt vesz abban a Környezet
és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázatban, amelynek
célja a szelektív hulladékbegyûjtés
korszerûsítése – többek között – a
házhoz menô, edényes rendszer
kialakításával. A tervek szerint Algyôn 400 házi komposztálót, valamint 1800, a szelektív hulladékgyûjtésre alkalmas 120 literes kukát,
2 konténer, 1 traktor és az ehhez
csatlakoztatható ágaprító gép kerülne – a program várhatóan 2014ben indulna.
Az algyôiek orvosi ellátása
Folytatódik Algyôn az úgynevezett
iskolatej program: az önkormányzat támogatásával a népszerû 2 deci
kakaó mellé a diákok 1–1 kiflit is
kapnak. Ennek költségeit a 2013.
évi költségvetési rendelet is tartalmazza majd. Az idôközben (2012.
december 27-én) megjelent iskolatej támogatási rendjérôl szóló miniszteri rendelet miatt még egyeztetések szükségesek az iskola új
fenntartójával, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Módosították a képviselôk – kormányrendelet hatására – a házi- és
gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történô ellátására
kötött megállapodást. A szakorvosokkal kötött szerzôdések közül
– Kassné dr. Bakó Ildikó kezdeményezésére – a doktornô rendelési
ideje módosult: páros héten délelôtt 8–12, páratlan héten délután
12:30.16:30 között várja a pácienseket; illetve korrigálta helyetteseit is: az eredetileg megjelölt helyettesek mellett dr. Szabó Attila
háziorvos, valamint dr. Bella Magdolna Veronika aneszteziológus is
támogatja a munkáját.

Megállapította a háziorvosi rendelôk 2013. évi közmûdíját is az
algyôi képviselô-testület. Ennek
az összegnek egy részét az önkormányzat vállalja, hogy kifizeti.
Nagyító alatt
az önkormányzati cégek
Tájékozódtak a képviselôk a Gyevitur Kft. múlt évi munkájáról.
A cégnek az algyôi önkormányzat
– tavaly augusztusi döntése nyomán – tagi kölcsönt nyújtott, hogy
benyújthassa „Üzleti célú szállásfejlesztés”, illetve az Egészségügyi
turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban
címû pályázatát. E pályázatok elbírálásának eddigi „csúszása” miatt
a tagi kölcsönt meghosszabbította.
A Gyevitur Kft. szabadidô központja (Téglás utca 151. szám) a
konyha és a szálló felújítását és
bôvítését a mai kör igénye szerint
tervezi. Így például a konyha a
600 adagos közétkeztetés és a szálló vendégeit is szolgálná, ahhoz
egy 50 személy befogadására alkalmas terasz és konferencia terem
is kapcsolódna – de úgy, hogy ott
100 személyes rendezvény is megvalósulhasson.
A másik önkormányzati érdekeltségû cég, az Algyôi Kábeltelevízió
Üzemeltetô Kft. múlt évi 9 hónapjáról is beszámolót kapott a képviselô-testület. Megállapították: a
versenyhelyzetben a tervezettekhez
képest kevesebb a cég árbevétele,
nyereségessége. Ez indokolta, hogy
két erotikus csatorna mûsorkínálatát kivették az analóg kínálatból, és
csak a digitális minicsomagban tegyék elérhetôvé. A két új csatorna
– a Super TV2 és az RTLII – még
nem szerepel a kínálatban, mert
csak – a fogyasztók által nem vállalható – áremeléssel járna. A helyi
kábelszolgáltató nehéz helyzetbe
került, melynek oka az, hogy a mûsorszolgáltatóknak a multik számára olyan kedvezményeket nyújtanak,
amelyekkel a nagyobbakat – a kisebb kábelesekkel szemben – rendkívüli versenyelônyhöz juttatták.
Mindez az AKTV Kft-t is mûködési
stratégiájának átgondolására készteti.
Az önkormányzati képviselôk
úgy döntöttek, a 3 gazdasági társaság (Gyevitur Kft. AKTV Kft.,

Gyeviép Nonprofit Kft.) közül a
Gyevitur Kft. és a Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetôje 1–1 havi
illetményét kapja meg 2012. évi
munkájának jutalmául.
Megújuló energiák
Az Európai Unió tagállamai elkötelezték magukat, hogy a jelenlegi 85 százalékról 20 százalékra
növelik a megújuló energiák használatát, az energiahatékonyságot
pedig 20 százalékkal növelik. Erre
Magyarországon, illetve Algyôn a
legjobb megoldás: a napelemes
rendszerek kiépítése. A napenergiából napelemes rendszerrel elôállított elektromos energiát az
elektromos hálózatot üzemeltetô
EDF Démász Zrt. 100 százalékban
köteles átvenni, és a MEH által
meghatározott aktuális ellenértéken kifizetni a termelônek.
A napelemes energiatermelô
rendszer telepítését támogató KEOP-pályázat benyújtásáról döntöttek az algyôi önkormányzati képviselôk. A napenergiából elektromos
energiát elôállító napelemes rendszer tervezésének kiindulópontja,
hogy egy 500 kilowattos rendszer
éves kalkulált teljesítménye 550
megawattóra. Ennek telepítéséhez
körülbelül 1 hektárnyi terület szükséges. Rendelkezésre áll is egy
„szántó”, amely alkalmas Napelem-parknak. A kialakított rendszer az önkormányzat által fizetett
közvilágítási hálózat díját, esetleg
az önkormányzati intézmények (faluház, könyvtár, fürdô, iskola) energiaköltségét csökkentené. A 45
millió forint önrészt igénylô projekt
2,6 év alatt megtérülne. Ezért is
támogatta megvalósítását az önkormányzati képviselô-testület.
Az intézményekre történô napelemes energiatermelô rendszertelepítés, az ezt támogató pályázati lehetôségekrôl is tájékozódtak a
képviselôk. Megállapították: a
polgármesteri hivatal, a Bóbita bölcsôde, a Szivárvány óvoda tetejére
telepíthetô napelemes rendszer.
Ezzel az intézmény éves energia
költségét lehetne csökkenteni – az
50 millió forintos pályázati beruházáshoz szükséges önrész körülbelül 3 év alatt megtérülne.
Folytatás az 5. oldalon!
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Köszönetmorzsák
Amikor találkozom emberekkel,
óhatatlanul szóba kerülnek napi
gondjaik. Mindenki más-más problémával néz szembe, sokan vannak,
akik szeretethiány, és egyre többen,
akik a napi megélhetés gondjaival
küzdenek. Az algyôi Vöröskereszt
tagjai, és személyesen én magam
is, igyekszünk feltérképezni, hogy
kinek milyen segítségre van szüksége. Figyelmünk fôként azokra
irányul, akik szociális, egészségügyi, vagy egyéb okból kifolyólag
nehezebb körülmények között
élnek. Az emberek nagyon nehezen nyílnak meg. Ez érthetô, hiszen
senki sem szeret arról beszélni,
hogy esetleg a legalapvetôbb dolgokban is hiányt szenved. Azonban
mindenkit biztosíthatok, hogy
emiatt senki ne érezze magát feszélyezve, s ne feledjék el: csak úgy
tudunk segíteni, ha elmondják a
problémáikat! Nagyon fontosnak
tartom, hogy településünkön jól
mûködjön az úgynevezett jelzôrendszer. Ezért kérjük, hogy segítsenek: ha ismerôsök, szomszédok
körében tudnak hátrányos körülmények között élôkrôl, jelezzék
felénk, hogy segíthessünk. A minél
több nyitott szem és fül számunkra azt jelenti, hogy olyan dolgokat
is észrevehetünk és meghallhatunk, amire csak a szolgáló szeretet
képes. Így sikerült örömet szerezni karácsonyra egy mozgássérült
algyôi kisfiúnak, akit helyi vállal-

kozók és magánszemélyek adományából , egy speciális kerékpárral
leptünk meg.

Az elmúlt év során több algyôi
vállalkozó is tanúbizonyságát adta
szociális érzékenységének, amit
ezúton szeretnék megköszönni.
Köszönet illeti a Lipóti Pékség szegedi üzletének tulajdonosát Szekeres Zsolt vállalkozót és családját, akik
több mint egy éve szinte napi rendszerességgel szállítják a megmaradt
kenyeret és péksüteményeket, amit
a Vöröskereszt eljuttat a nehéz körülmények között élô családokhoz.
A Polip Kft a szállításhoz szükséges
csomagolóanyagot biztosította. A
Mangalica húsbolt vezetôje, Varga
Péter két alkalommal biztosított
pörkölt-alapanyagot, amibôl 100
fôre tudtunk ebédet készíteni.
Vámos Zoltán cukrászmester szintén
100 ember számára a finom deszszertet ajánlotta fel. Köszönjük
nagylelkû felajánlásaikat!
Szoros kapcsolatban állunk az
önkormányzat helyi intézményeivel, azok vezetôivel is. Az Egyesített
Sociális Intézmény munkatársainak

Zenei hírek
A Pro Musica Alapfokú Mûvészeti Iskola karácsonyi koncertjeit
december 19-én az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskolában, december 17-én és 21-én Szegeden, az
iskola hangversenytermében ( Fô
fasor 68.) tartották.
A rendezvényeken – melyek
egyben a félévi nyilvános vizsgák
is voltak – minden növendék sze-

repelt. Az algyôi hangversenyen a
közönség hallhatott komolyzenei
mûveket zongora tolmácsolásában, valamint gyermekdalokat
furulya és ritmushangszerek kíséretében. A gyerekek kamaramuzsikálása az együtt zenélés örömét
fejezte ki. A mûsor karácsonyi
dalok éneklésével ért véget.
Dr. Gergely Klára

Mikulás járt az algyôi bölcsiben
Mikulás járt a Bölcsôdében 2012.
december 6-án. A gyermekek izgatottan várták, énekszóval köszöntötték, majd a bátrabbak odamentek

hozzá a finomságokkal teli csomagokért. Az intézménytôl könyveket
kaptak a csoportok. Minden ajándékot örömmel fogadtak a gyerekek.

többsége Vöröskeresztes tag, akik
folyamatosan közvetítik a segítségkéréseket és aktívan részt vesznek
a munkában. Köszönjük a segítséget
a GYEVITUR Kft. vezetôjének, aki
több alkalommal is eljuttatta a napi
menûbôl megmaradt ebédet a Vöröskereszthez, így segítve a nehéz
helyzetben lévôket. Nagy segítséget
jelent, hogy a PRIMAGÁZ ZRT idén
is 20 db cseregázpalackot ajánlott
fel, ezzel is enyhítve a rászorulók
szociális gondjain. Így – a tagjaink
által a TESCO áruházban gyûjtött
élelmiszercsomaggal kiegészítve –
30 család karácsonyát sikerült szebbé varázsolni.
A világ, sajnos, megváltozott,
ma már nem az olyan igazi értékekre figyelünk, mint a szeretet,
becsület, tisztesség, hanem teljesen
mást tartunk fontosnak. Az a tény
azonban, hogy változik a világ,
nem jelentheti azt, hogy a hitünket
és az emberségünket is elveszítsük.
Szerencsére azt tapasztalom Algyôn, hogy az egyre érzéketlenebb
világunkban sem halt ki még a
mások iránti empátia. Nagyon sok
felajánlás érkezik magánszemélyektôl, a ruhától kezdve egészen
a bútorokig, amiket a GYEVIÉP
Nkft. segítségével a megfelelô helyekre tudunk szállítani. Így történt, hogy amikor felajánlották
egy szegedi lakás komplett berendezését, sikerült bebútorozni egy
Rákóczitelepen élô család tanyáját.

Köszönjük az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola tanulóinak, a szülôknek és a szervezésben résztvevôknek, hogy az elmúlt év folyamán játékgyûjtést szerveztek, nagy
örömet szerezve ennek eredményével sok gyereknek. Példaértékû, ahogy a pedagógusok a tengernyi munkájuk mellett karitatív
feladatot is felvállalnak, fejlesztve
ezzel is a gyerekek szociális érzékenységét.
Ha úgy alakul az életünk, biztosan mindenki megtalálja a lehetôséget arra, hogy jót tegyen, kifejezve ezzel is a megbecsülését a
másik iránt, mert „Jónak lenni jó”
– Algyôn is. Ehhez nem kellenek
fényes külsôségek, elég, ha kedves
szóval közeledünk egymáshoz, és
akkor Önöknek is – hozzám hasonlóan – felejthetetlen, megható
örömben lesz részük. Keresztény
emberként azt a sok élményt, amit
az elmúlt év során az embertársi
kapcsolataimban tapasztaltam, a
hitem megerôsítéseként éltem át.
A magam és a Vöröskereszt tagjainak nevében
„Bodog újévet kívánok az újesztendôben,
Fehér kenyér dagadjon a nyárfatekenôben.
Hús, kenyér és ruha legyen mindig bôven.
A patikát felejtsük el az újesztendôben.”
Herczeg Józsefné

A gyermekek számának alakulása
a Bóbita bölcsôdében
A 2012–2013. nevelési évre eddig
36 kisgyermek számára igényeltek
ellátást a szülôk az algyôi Bóbita
bölcsôdében. Jelenleg folyik a
gyermekek beszoktatása, 23 kicsi
részesül ellátásban.
A 2013–2014 nevelési évre az
elôjelentkezettek száma: a 36 férôhelyre 41 gyermek. Így várólista
alakult ki. A bölcsôde vezetôje kéri
a szülôket, hogy akik eddig még
nem jelentkeztek, de szeretnék
bölcsôdébe hozni gyermeküket
keressék a bölcsôde szakmai vezetôjét az 517-368-as telefonszámon,
hétköznap 8 és 16 óra között.

A 2014–2015. nevelési évre elôjelentkezettek száma: 16, a szabad
helyek száma 20.
A bölcsôdében a bôvítéssel kapcsolatos munkák a tervek szerint
haladnak. Kialakították az új csoportszobát és a fürdôszobát. Jelenleg a Margaréta csoport szobájának bôvítése folyik, valamint
elkészült az udvari játéktároló is.
A felújítás ideje alatt biztosítják a
gyermekek számára a bölcsôdei
szolgáltatást. A bölcsôde bôvítésével férôhelyek száma 26-ról 36-ra
bôvül.
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Intézményi hírek

Gyermekholmibörze Algyôn
Megtartották az elsô gyermekholmi-börzét Algyôn: gyermekruhák,
játékok cseréltek gazdát. A résztvevôk

jól érezték magukat, ezért a szervezôk
úgy tervezik, hogy 2013 márciusában
is szerveznek hasonló rendezvényt.

Madárkarácsony
Az óvodánk játszóudvarán álló
egyik fenyôfát a gyerekek segítségével feldíszítettük a madaraknak
kedves csemegékkel: Madárkarácsonyt rendeztünk.
Célunk, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a madarakkal,
és felhívjuk a figyelmüket, arra,
hogy télen különös gondoskodást
igényelnek a szárnyasok.
Udvari játékidôben nap mint
nap elsétálunk az etetôkhöz, mostantól kezdve a karácsonyfához
is, hogy megfigyeljük kis vendégeinket, de legalábbis a csôrük
nyomát.
Az óvodásokat nagyon lelkesíti, hogy ôk is gondoskodhatnak

valakikrôl, akik még náluk is kisebbek. Elégedetten számoljuk
meg velük a kihelyezett odúkat
is, melyek ilyenkor télen menedékként szolgálnak a madarak
számára.

Luca napja az oviban
Óvodánkban fontosnak tartjuk a
hagyományok ápolását. A népszokások közül elevenítette fel a
Margaréta-csoport a Luca napját
2012. december 13-án.
Luca napjához több népszokás
is kapcsolódik Magyarországon.
Luca napjának hajnalán a gyerekek
körbejárták a házakat, és mondókákkal bô termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért
cserébe, és átkokat, ha nem kapnak
ajándékot. Luca-napon a család
minden tagjának sütöttek egy-egy
luca-pogácsát, és egyikbe pénzdarabot rejtettek el. Aki ráharapott,
úgy hitték szerencsés lesz. A Luca-búza keltetéssel a következô év
termését próbálták megjósolni.

Óvodánkban a „Lucázók” ünneplôbe öltözve jókívánságokkal
köszöntötték a Szivárvány Óvoda
gyermekeit és dolgozóit. Táncos
mûsoruk maradandó élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Köszöntôjük végén minden csoport részére egy-egy feldíszített
cserép Luca-búzát adtak át.
A Lucázó gyermekek sem maradhattak ajándék nélkül, „kotyolásukért” adományt (gyümölcsöt,
pogácsát), kaptak a házigazdáktól.
Ezután mindenki a saját csoportjában folytatta a „Lucázást”
pogácsasütéssel, búza ültetéssel.
Sándorné Vasvári Katalin
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Luca nap a bölcsiben
Jó hangulatú, családias légkörben
telt el 2012-ben a Luca nap, amelyre a szülôket, nagyobb testvéreket,
és nagyszülôket is nagy szeretettel,
és örömmel várták az algyôi bölcsôdében. Gyertyafénnyel, és
meleg szívvel igyekeztek megteremteni az ünnepi hangulatot a
szervezôk.
A szakmai vezetô köszöntése, és
a kisgyermeknevelôk közös éneke
után egy rövid zenés diavetítés segítségével a szülôk bepillantást
nyerhettek a gyermekeik bölcsôdei
életébe. Köszönjük Gyömbér Dórának és Olajos Gyurinak a vetítés technikai részében való közremûködést.
Ezután minden csoport a saját
szobájában kézmûveskedett, minden gondozónô más lehetôséget
kínált fel. Nemcsak a gyermekek,
de a nagymamák, és anyukák is
szívesen ragasztották a csillogó
díszeket a kartonból kivágott gömbökre, a cukorkákat a tobozokra.
A narancsok illatával megtelt a

szoba, ahogy a gyümölcsöket szegfûszeggel megtûzdelték.
Készültek angyalkák a karácsonyfára, és lehetett sógyurmából díszeket készíteni, valamint színes papírfüzért ragasztani. Mindenki talált
magának elfoglaltságot, együtt készítették a kedves kis ajándékokat.

A finom Luca pogácsát köszönik
Verának, a finomság, mint minden
évben, most is mind elfogyott.
Köszönik a szülôknek a finom
süteményeket, és azt, hogy ebben
a rohanó világban idôt szántak
arra, hogy együtt készülhessenek
az ünnepekre a gondozónôk és a
gyerekek, szülôk.

Kazinczyverseny
A „Szép magyar beszéd” (Kazinczy-) verseny iskolai fordulóját
november 22-én rendeztük meg
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában. A Szegedi Pinceszínház
színészei, Kancsár Orsolya és Varga
Bálint az együttmûködési pályázat
(TÁMOP-3.2.13/12-1/2012-0187)
keretében zsûriztek a megmérettetésen. A következô eredmények
születtek: 5–6. osztályos kategóriában: I helyezés: Gyurcsik Andrea
5.b, II. helyezés: Pipicz Dominika
5.b, III. helyezés: Papdi Dániel 6.

osztályos és különdíj: Szekeres
Laura 6.osztályos tanuló. 7–8. osztályos kategóriában: I. helyezés:
CsamangóKrisztián8.b,II.Magyarorszázés: Bezdán Dóra 8.a, III. helyezés:
Németh Éva 7.b osztályos tanuló.
Felkészítô tanáraik Újváriné Lôrincz Tünde, Ficsórné Réti Emese
és Papp Leonóra voltak. A területi versenyen Gyurcsik Andrea és
Csamangó Krisztián képviseli
majd iskolánkat.
Papp Leonóra
humán munkaközösség-vezetô

Üléseztek a képviselôk:
napelemek termelhetik az áramot
Folytatás a 3. oldalról!
A jövôrôl
A 2013. és 2016. közötti idôszak
belsô ellenôrzési stratégiai tervét,
belsô ellenôrzési kézikönyvét,
belsô kontroll kézikönyvét is elfogadták az algyôi képviselôk tavaly decemberi ülésükön.
Terítékre került a nagyközség
lovas programja is, tárgyalt a jövô
Lovasudvar koncepciójáról.

Nagyító alá került a képviselô-testület 2013. évi I. féléves munkaterve.
Módosították a képviselôk az
önkormányzat és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
helyi rendeletet, mert az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola fenntartója 2013. január 1-jétôl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mûködtetését azonban az
önkormányzat végzi.
A. H.
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Sport és egészség
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2012es lovas beszámoló
A 2012 -es év sikeresnek bizonyult
az algyôi díjugratók szempontjából. Sok helyen megfordultunk és
szép eredményekkel tértünk haza.

A2* kat.: 5. hely, második nap A1
kat.: 1. hely; Championátus I. forduló+Országos Minôsítô Kiskunhalas, Augusztus 3–5., 1. hely;

Többek között Mezôhegyesen, Budapesten, Zsombón és Kaposváron
is jártunk, de még szomszédos
országokba is sikerült eljutnunk,
így például Szlovéniába, Szlovákiába és Ausztriába! Íme, néhány
fontosabb eredmény!
Zajzon András eredményei Conraddal: Mesterek Tornája CSI*
Kaposvár, Március 30–Április 1.,
(7éves ló kat.) 7. hely; CSI* Gróf
Széchenyi István Emlékverseny Budapest, Május 18–20., (6–7 éves ló
kat.) 7. hely; XVIII. Mén-Kanca és
Országos Minôsítô Mezôhegyes,
Június 8–10., A1 kat. 3. hely; Tattersall Országos Minôsítô Budapest, Június 28–Július 1.; Elsô nap
A2* kat.: 4. hely, második nap A1
kat.: 2. hely, harmadik nap A2**
kat.: 5. hely; CSI* Budapest, Július
5–8., CSI* Middle Tour, 3. hely;
Országos Minôsítô Equest Sport
Domaszék Július 27–29.; Elsô nap

XXIX. Országos Díjugrató Tenyészverseny Mezôhegyes, Augusztus 10–12, Utánpótlás ló kat. Elôdöntô: 4. hely, Középdöntô: 6. hely,
Döntô: 2. hely. A legeredményesebb Magyar tenyésztésû ló.
CSI**W Pezinok Szlovákia, Szeptember 6–8., Elsô nap: 4. második
nap: 9. hely (61 induló); CSI**
Ebreichsdorf Ausztria, November
1–4., Elsô nap: 6. második nap: 9.
hely (49 induló); CSI** Celje Szlovénia, November 16–18., Elsô nap:
4. második nap: 9. hely (26–25
induló); Tattersall B0–B5 Budapest, December 8–9, A1 kat. 2. hely.
Turdéli Andrea eredményei Vénusszal és Mend-A-Car Ronaldóval:
Mezôhegyes B0–B5, Május 6., B0
nyitott kat. 3. hely (Vénusz); Mezôhegyes B0–B5, Május 6., B1c kat.
4. hely (Vénusz); Balástyai Búcsú
Kupa B0–B4, Június 17., B1c kat.
2. hely (Vénusz); Balástyai Búcsú

Kupa B0–B4, Június 17., B2 ifjúsági. 4. hely (Vénusz); Gyevi Kupa
B0–B3 Algyô, Augusztus 11., B0
nyitott kat. 1. hely (Vénusz); Balástyai Virág Kupa B0–B3, Október
7., B2 ifjúsági. 6. hely (Vénusz);
Zsombó B-kategória, Október 21.,
B1c kat. 4. hely (Vénusz); Tattersall
B0–B5, December 8–9., B1c kat.
5. hely (Mend-A-Car Ronaldó).
Marincus Nikolett eredményei Dorkával: XVIII. Mén-Kanca és Országos Minôsítô, Június 8–10., B1a kat.
2. hely; Csongrád Megyei Döntô
Zsombó, Szeptember 22–23., B0
nyitott kat. 3. hely; Csongrád Megyei
Döntô Zsombó, Szeptember 22–23.,
B1a kat. 4. hely; Balástyai Virág
Kupa B0–B3, Október 7., B0 nyitott
kat. 4. hely; Balástyai Virág Kupa
B0–B3, Október 7., B1a kat. 6. hely;
Tattersall B0–B5 Budapest, December 8–9., B0 nyitott kat. 4. hely.
Fazekas Hanga eredményei Bob
Herceg Hajmácskával: Zsombói
Lovasnap, Június 3., B0 nyitott
kat. 5. hely; Hagymafesztivál Makó

B0–B3, Szeptember 8., B0 nyitott
kat. 3. hely; Zsombó B-kategória,
B0 nyitott kat. 6. hely.
Nagy Anna eredményei Huszárral: XVIII. Mén-Kanca és Országos
Minôsítô, Június 8–10., B1a kat.
1. hely; Hagymafesztivál Makó
B0–B3, Szeptember 8., B0 nyitott
kat. 1. hely; Hagymafesztivál Makó
B0–B3, Szeptember 8., B1a kat.
5. hely.
Udvari Jennifer eredményei Szofival: Dél-Alföldi Vágta Mórahalom, Július 21., B0 nyitott kat. 5.
hely; Dél-Alföldi Vágta Mórahalom, Július 21., B1a kat. 5. hely.
Ezúton is gratulálunk a lovasoknak és hûséges társaiknak. További versenyeredmények, részletes
információk a lovarda lakóiról,
képek és videók az interneten, a
www.facebook.com/AlgyoLovarda
címen megtalálhatóak. Reméljük,
hogy a 2013-as év is hasonló sikerekben gazdag lesz!
Az Algyôi Díjugratók

Lovasprogram
„Az ország, melly fekvésére, éghajlatára, termékére és nemzeti
lelkére nézve jó lovakat nevelni,
Magyar országnál, különb nincs
és hogy csak magunkon áll ezen
tárgyat oly virágzásba hozni és
valaha olly gyümölcsözésre vinni:
hogy a világ minden vásárait lovainkkal elboríthassuk és hogy a
Magyar Ló mindenütt igazságos
és megérdemelt elsôséget nyerjen…” – írta gróf Széchenyi István:

Lovakrul címû mûvében 1828ban.
„A több évezredes magyar lovas
kultúra nemzeti örökségünk szerves része, olyan hungarikum,
amely részleteiben is önállóan hordozza az ôseink tudását, mozdulatait, kapcsolatteremtô és közösséget oltalmazó képességét. A
kárpát-medencei történelmünk
több mint ezerszáz esztendejében
a ló társunk maradt szabadság-

harcban, csatatéren, sportjátékban,
virtusban, földet mûvelô munkában, utazásban, sportban – olvasható az algyôi lovasprogram bevezetôjében. – A magyar lovas
szakemberek világszerte elismert
tudása mellett immár több mint
két évtizede folyamatosan alakul
és fejlôdik az országos és helyi lovas
élet.
Algyô határában az 1970-es
években tárták fel a szegedi Móra

Ferenc Múzeum szakemberei –
Kürti Béla régész vezetésével – az
a honfoglalás kori, 89 sírból álló,
Közép-Európa egyik leggazdagabb
temetô-együttesét, melyben ôseink
lovas temetkezését is feltárták.”
Közös cél lehet, hogy a helyi
közösségi, sport és turisztikai életben is méltó helyet kapjon a ló és
az ember Algyôn, ezen a honfoglalás kor óta lakott és folyamatosan
fejlôdô településen.
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Intézményi hírek

Algyôi iskolások egy nemzetközi programban:
Kéz a kézben a pandával

Iskolánk 2012 szeptemberének
végén pályázott A WWF által meghirdetett és az ERSTE Foundation
által szponzorált „Iskolák egy élô
bolygóért” címû projektre. Az
együttmûködésben Magyarországot négy intézmény képviseli: az
algyôi iskola mellett egy móri és
egy budapesti gimnázium, valamint egy kállósemjéni általános
iskola. Közép- és Kelet-Európa
országaiból kilenc ország iskolái
vesznek részt a programban. Az
együttmûködés célja, hogy különbözô európai országok tanárainak
és diákjainak alapos, mélyreható
háttérinformációkat nyújtson ökológiailag egymással nagyon szoros
kapcsolatban lévô témákról. Ezek
a témakörök határoktól függetlenül, minden európai országot közvetlenül érintenek. Ilyen probléma
például a Duna helyzete, mely sok
országon halad keresztül, vagy az
ökológiai lábnyom számítása.
A Dél–Alföld iskolái közül egyedül az Algyôi Fehér Ignác Általános
iskola vesz részt az ESFALP prog-

ramban. A legfontosabb információkat, a kezdéshez szükséges útmutatót a 2012. október 22–27-ig
tartott elôkészítô találkozón kaptuk
meg az ausztriai Illmitzben. Iskolánkat Nyulas Imola 8.a osztályos
tanulóval együtt képviseltem. A felkészítés 6 napján különbözô feladatok során elsajátíthattuk a projekttervezés és megvalósítás módszereit, a kivitelezés lehetôségeit.
A találkozó munkanyelve az angol
volt. Hazatérve egy önálló projekttervet állítottunk össze, amit december 1-jéig kellett jóváhagyásra
elküldenünk. Tervünket, mely az
iskola ökológiai lábnyomának kiszámítását célozza meg, elfogadták.
Kezdôdhet a munka!
A megvalósítást a hatodik osztályosokkal képzeljük el, akik nagyon lelkesek, és izgatottan várják
a feladatokat. Az elkészített projektterméket 2013 júniusában kell
bemutatni, ismertetni a záróeseményen, melyet Románia egyik
varázslatosan szép, természeti és
kulturális értékeiben gazdag nemzeti parkjában rendeznek meg. Az
iskolák egységesen 200 Eurót kapnak a projektmunkák elkészítéséhez.
Ficsorné Réti Emese projektvezetô
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Regionális karácsonyi vásár
Hagyományos karácsonyi vásárunkat 2012. december 11-én rendeztük meg iskolánk tornacsarnokában. A hatodik alkalommal
megrendezett vásárunkra a dél-alföldi régió ökoiskolái és JAM diákvállalkozásai közül 9 iskola fogadta
el a Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány (JAM) és az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola meghívását.

Vásárunkon részt vett: a szegedi
Tabán Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, a szegedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, a szegedi
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános
Iskola, a szegedi Tömörkényi István
Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola, a Zákányszéki Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, az orosházi Táncsics
Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont Vörösmarty Mihály Tanintézménye, az orosházi
Székács Evangélikus Közoktatási
Intézmény, az orosházi Táncsics
Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont és a csongrádi
Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola.
A vásárt Iván Zsuzsanna az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. Rendezvényünket karácsonyi mûsor színesítette: 5.b osztályosaink angol
keringôje a Carols Sing címû karácsonyi dalra, felkészítô tanáruk
Újváriné Lôrincz Tünde, a csongrádi Batsányi János Gimnázium és
Szakközépiskola diákjainak a Télapó karácsonya – zenés mesejátéka,
felkészítô tanáruk Postáné Petô Györgyi, az algyôi iskola FourHipnos
csapatának hip-hop tánca, Gyevi
Krampuszaink tánca Szekeres Ad-

rien: Száncsengô csilingel címû dalára, felkészítô tanáruk Kakuszi Ildikó, 6. osztályosaink angol
keringôje a Christmastime címû
zenére, felkészítô tanáruk Újváriné
Lôrincz Tünde.
A mûsort követôen táncház várta
vendégeinket Hegedûs Edit vezetésével. Az idei vásárunkon is az ünnephez méltó, igényes alkotások
között találhattuk meg a karácsonyi
ajándéknak vagy az ünnepi dekorációnak valót. Az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola diákjai, szülei és pedagógusai eredeti kézmûves technikával készült portékáikat
árusították. Kreatív látogatóink a
kézmûves standnál készíthették el
saját kezûleg a téli ünnepkörhöz
kötôdô díszeiket. A vendégeket
meleg teával, szendvicsekkel és
finom házi süteményekkel várta a
6. osztály és a 8.b osztály a büfében.
A vásár ideje alatt a Gergely Orsolya, a JAM Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány ügyvezetô
igazgatója és munkatársai Szilágyi
Orsolya és Katona-Szitár Alexandra
„álruhában” pontozták a diákvállalkozásokat, a standokat, a termékeket és az eladókat. A vásár végén
3 kategóriában hirdettek eredményt: a „legszebb stand” díjat a
Kis Gyevi JAM nyerte az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskolából, a
„leghatásosabb marketing munka”
díjat a Segítô kezek nyerte a szegedi SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolából és a „legjobb diákvállalkozás” díjat a Legyen Ez a
Divat (LED) Zrt. nyerte a szegedi
Tabán Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybôl.
Az algyôi iskola Diákönkormányzata idén is versenyt szervezett az
osztályközösségek számára, melyre
minden osztály egy-egy ötletes és
ökos karácsonyi termékével nevezhetett. Idén az alsósoknál a 2.a
osztály karkötôjével, a felsôsöknél
pedig a 7.a osztály papírkoszorújával oklevelet és zöldlevelet nyert
az osztályközösségének.
Külön szeretnénk köszönetet
mondani a szülôknek, a helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik a segítségünkre voltak.
Kériné Bódi Judit
és Zsoltné Kender Tünde,
szervezô pedagógusok
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Algyõi tükör

„Neszepisze szánkózni megy”
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Módosították az ESZI szakmai programját
Nappali ellátást biztosító Idôsek
klubja mûködik Algyôn. Ott az önmaguk ellátására részben képes
idôskorúak, valamint a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek gondozása, az állapotuknak megfelelô
napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése történik.
Az idôsek klubja szolgáltatásai:
szabadidôs programok, hivatalos
ügyek intézése, önszervezôdô csoportok támogatása. A klubtagok a
következô szolgáltatásokat vehetik
igénybe: tisztálkodás – igény szerint;
mosási lehetôség; kulturális és szabadidôs foglalkozások; csoportos és
egyéni mentálhigiénés foglalkozá-

„Magányosan vagy barátokkal jobb
az életünk...?” – kérdezhetnénk a
december 5-i mese-elôadás tanulságán gondolkozva...
A mesemondó asszony (Siposné
Kardos Kitti) hintaszékében ringatózva kinyitotta óriási mesekönyvét
és belekezdett a történetbe: Neszepisze a kismalac (Molnár Kitti), a
darab fôszereplôje alig várja, hogy
ajándékba kapott szánkóját kipróbálhassa az Ürgedombon. Éppen a
fáskamrában gyönyörködik kincsében és tervezgeti a szánkózást, amikor kis társai keresik Ôt. Ôzem
Böske (Bai Istvánné) bajba került:
megsérült a lába, sajnos gyalog nem
tud eljutni az erdei etetôhöz. A kismalac sajnálja odaadni új szánkóját,
elbújva marad a fáskamrában, úgy
tesz mintha ott sem lenne. A kis
csapat (Nyuszi Doktor-Blahó Nóra,
Cinege- Búsné Lami Anikó) malacka
udvarán talált fadarabokból eszkábál hirtelen szállítóeszközt az ôzikének. Amikor az állatkák elhagyják
az udvarát, akkor Neszepisze is elôsettenkedik a fáskamrából és elindul

szánkózni, egyedül... De valami hiányzik a jó mókához... Lehet hogy
a barátok, a közös öröm?
Hazatérvén kis pajtásai már keresik, mert a fadarabokért cserébe
egy jókora répát hoztak neki ajándékba. Neszepisze hirtelen rádöbben milyen helytelenül is viselkedett, szégyenében elpityeredik.
Barátai vigasztalják és elhatározzák, hogy legközelebb mindanynyian együtt mennek szánkózni.
„Barátokkal jobb az életünk, mint
magányosan!” – jelenthetjük ki a
december 5-i mese-elôadás tanulságán gondolkozva.
Ötletes jelmezekkel, kifejezô arcfestéssel (Bakosné Szöllôsi Ágnes), díszletekkel, megkomponált színpadi
mozgással, zenei betétekkel, tánckoreográfiával tették felejthetetlen
élménnyé az óvónénik az elôadást.
A kis közönség - kicsik és nagyok
egyaránt – örömmel, átéléssel fogadták a lelket melengetô kis mesét,
mely a decemberi ünnepség-sorozat elsô epizódja volt.
Szegfûné Nemes Ottilia

sok. Az algyôi Idôsek Klubja nyitva
tartási ideje: hétköznapokon – hétfôtôl csütörtökig 6–18 óra között,

pénteken 6–14 óra között. A nappali ellátást maximum 30 személy
számára tudják biztosítani.
Az alapfeladatokon kívül az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: tízórai és uzsonna, ügyeleti
rendszer a nyitva tartási idôn kívül
(18 órától 6 óráig). Ez utóbbi lehetôség azt jelenti, hogy krízishelyzet
esetén az ügyeleti rendszer igénybe
vehetô mobiltelefonos elérhetôséggel a 06 20 554 86 12 számon.
Az Egyesített Szociális Intézmény
nappali ellátását 2007 és 2011 között
19–38 algyôi vette igénybe, de évrôl
évre csökkenô számban. Ennek oka
az, hogy 2010 januárjától a napi
ellátások közül kikerült az idôs személyek étkeztetése, e lehetôség a
szociális étkeztetésnél jelent meg.
Az ESZI Idôsek klubjának házirendje szerint a tízóraira 8:30–9:00,
délelôtti foglalkozásra 10:00–11:00,
ebédre 12:00–13:00, csendes pihenôre 13:00–15:00, uzsonnára 15:00–
15:30 óra között nyílik lehetôség.
Az Idôsek klubjába jelentkezô tagok
felvételét, illetve a klubtagság megszüntetését a nappali ellátás vezetôje intézi – tudtuk meg Jankovicsné
Veres Katalin intézményvezetôtôl.
Az Idôsek klubja szépítéséhez és
fejlesztéséhez önkéntes felajánlásokkal lehet hozzájárulni. A klubélet
színesebbé tétele érdekében örömmel fogadnak minden jó ötletet.

Mikulás járt az algyôi oviban
Télûzô kiállítás
A Gyevi Art Kultúrális Egyesület
Alkotók Köre „Ûzzük el a telet!”
címmel farsang kiállítást rendez
februárban, az Alkotóházban. Várjuk mindazon saját készítésû alko-

tásokat (például álarc, jelmez), ami
a farsanggal kapcsolatos, minden
hétfôn 17–19 óra között, február
11-ig az Alkotóházban (Algyô, Kastélykert u. 106.; volt Belák ház).

2013 január • Hírmondó

Borbála Fürdô hirdetés
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újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár, Edvárd
Attila, Ramóna, Ramón
Gyöngyvér, Keve
Marcell
Melánia
Ágota
Ernô
Veronika, Vera
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula, Titanilla
Angelika, Angyalka
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella
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Ignác, Virgínia
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jutocsa
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina, Gina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra, Norina
Gerzson, Zétény
Alfréd, Mirtill
Mátyás, Jázmin
Géza, Alexander
Edina
Ákos, Bátor
Elemér
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Albin, Albina
Lujza
Kornélia, Nelli
Kázmér, Zorán
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Tomaj
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó, Melissza
Szilárd, Borsika
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta, Vidor
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk, Józsa
Klaudia, Alexa
Benedek, Napsugár
Beáta, Izolda, Lea
Emôke
Gábor, Karina
Irén, Írisz, Irina
Emánuel
Hajnalka, Alpár
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
húsvét, Árpád, Benô
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kedd

húsvét, Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard, Dusán
Zsolt
Leó, Szaniszló, Glória
Gyula
Idat
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor,
Rudolf, Kiara
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar, Odett
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György, Debóra
Márk, Márkó
Ervin
Zita, Mariann
Valéria, Nimród
Péter
Katalin, Kitti, Kata

április
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek

munka ünnepe, Fülöp
Zsigmond, Zoé
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella, Bendegúz
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác, Gyöngy
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra, Szandra
pünkösd, Ivó, Milán
pünkösd, Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezsô
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna, Léna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

május
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Tünde, Torda, Kund
Kármen, Anita
Klotild, Kevin
Bulcsú, Tormás
Fatime
Norbert, Cintia, Norman
Róbert, Roberta, Robin
Medárd, Zaránd
Félix, Annabella
Margit, Gréta
Barnabás, Barna
Villô
Antal, Anett
Vazul, Herta
Jolán, Vid
Jusztin, Arany
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael, Dina, Polett
Alajos, Leila, Alojzia
Paulina
Zoltán, Édua
Iván
Vilmos, Maxim
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

június

algyôi Hírmondó szerkesztôsége!

március

boldog új évet kíván az

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda

Tihamér, Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél, Soma
Ulrik, Babett, Szvetlána
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia, Apolka
Ellák, Edgár
Lukrécia, Marina
Amália, Alma
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenô
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek, Dzsesszika
Frigyes, Kamill
Emília, Esztella
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna, Magda
Lenke, Borisz
Kinga, Kincsô
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Alina
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

július

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Boglárka, Boglár
Lehel, Özséb
Hermina, Kíra
Domonkos, Dominika
Krisztina, Kriszta
Berta, Bettina
Ibolya, Afrodité
László, Eszmeralda
Emôd
Lôrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Letícia
Ipoly
Marcell, Maximilián
Mária
Ábrahám, Rókus
Jácint, Arika
Ilona, Ilka
Huba
nemzeti ünnep, István
Sámuel, Hajnalka
Menyhért, Mirjam
Bence, Szidónia
Bertalan, Jonatán
Lajos, Patrícia
Izsó, Tália
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella, Hanga

augusztus

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália, Róza
Viktor, Lôrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikô, Melitta
Edit, Ditta, Ludmilla
Zsófia, Hildegárd
Diána
Vilhelmina, Dorián
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla, Lina, Linett
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos, Médea

szeptember
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Malvin
Petra
Helga
Ferenc, Edvin, Zóra
Aurél, Galina
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén, Heléna
Teréz, Terézia
Gál, Aurélia
Hedvig, Hédi
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya, Orsika
Elôd, Korinna
nemzeti ün., Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör, Amanda
Szabina, Szabrina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz, Zenóbia
Farkas

október
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

mindensz., Marianna
Achilles
Gyôzô, Hubert
Károly
Imre, Tétény
Lénárd
Rezsô, Csenger
Zsombor
Tivadar, Szibilla
Réka, Ariel
Márton, Martin
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön, Edmond
Hortenzia, Gergô
Jenô
Erzsébet, Zsóka, Liza
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin, Katinka, Katrin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony, Brenda
András, Andor

november

Bölcsôde

Alkotóház

Ovifalu

Busz megálló

Alkotóház

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfô
kedd

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia, Xavér
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós, Döníz
Ambrus
Mária, Marion
Natália, Natasa
Judit, Loretta
Árpád
Gabriella
Luca, Otília, Lúcia
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola, Violetta
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória, Niké
Ádám, Éva
karácsony, Eugénia
karácsony, István
János
Kamilla, Apor
Tamás, Tamara
Dávid, Zoárd
Szilveszter, Darinka

december

2013
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Gyeviép Nkft.

2013 január • Hírmondó

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

2013 január • Hírmondó

Orvosi rendelési idôpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

ReNDeL:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután
Január 02-tôl 04-ig: 12:30–16:30 óra között.
Január 07-tôl 11-ig: 07:30–12:00 óra között.
Január 14-tôl 18-ig: 12:30–16:30 óra között.
Január 21-tôl 25-ig: 07:30–12:00 óra között.
Január 28-tól február 01-ig: 12:30–16:30 óra között.
Február 04-tôl 08-ig: 07:30–12:00 óra között.

ReNDeL:
január 02–04.: 7:30-tól 12:00 óráig;
január 07–11.: 12:30-tól 16:30 óráig;
január 14–18.: 7:30-tól 12:00 óráig;
január 21–25.: 12:30-tól 16:30 óráig;
január 28–február 01.: 7:30-tól 12:00 óráig;
február 04–08.: 12:30-tól 16:30 óráig;
február 11–15.: 7:30-tól 12:00 óráig.

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

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

DR. KOVÁCS ÁGNeS
fogszakorvos rendelése

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

lAKAToS AlBERTNé DR. TÓTH máRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEléSE mINDEN HéTEN

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.

hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután);
kedden, csütörtökön, pénteken 07:30 órától 11:30 óráig (délelôtt).

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

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

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

GYeVI PATIKA

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

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.

DR. MOLNÁR MÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos
ReNDeL:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó
Rendel: hétfôtôl csütörtökig
Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
· fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô
eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

NéHáNy foNToS TElEfoNSzám
Mentôk: 104 • tûzoltóság: 105 • RendôRség: 107

Kellemes évet zártak a Mozgáskorlátozottak
Jó hangvételû ünnepségen köszöntöttük a karácsonyt, és a közelgô
újévet csoportunknál. A december
11-én tartott rendezvényünket
megtisztelte Herczeg József polgármester, az egyesületünk részérôl
Tóth Margit megyei elnök asszony,
Faragó Tamás elnökségi tag. Támogatóink közül László Istvánt, a
Kormorán Horgász Egyesület elnökét láthattuk szívesen.
Titkárunk, Kapota Mihály beszámolójában ismertette az idei évben
végzett tevékenységünket, és a jövô
évre vonatkozó terveinket. Nem
kis eredmény, hogy vidám csapatunk már 76 személybôl áll, szemben a hat évvel ezelôtti 26-tal.
Meghívottjaink, így a polgármester úr is a lehetôségekhez képest további támogatásukról biztosítottak bennünket.
A hivatalos rész után a Parlandó
Énekegyüttes mûsorával szórakoz-

hattunk, ezúton is köszönjük a
vidám perceket.
Végül egy finom uzsonnával leptük meg magunkat, majd beszélgetéssel zártuk a napot.
Csoportunk ezúton is köszönetet
mond a kapott pénzbeli és természetbeni juttatásokért az önkormányzatnak, Juhász Sándor vállalkozónak, László Istvánnak a Kormorán
Horgász Egyesület elnökének,
Vámos László cukrász mesternek, az
algyôi REÁL élelmiszerbolt tulajdonosának a nyújtott támogatásukért.
Külön köszönetet mondunk a
Faluház munkatársainak a rendezvényeink lebonyolításához biztosított segítségükért.
Csoportunk tagjai Algyô minden lakójának boldog, békés új
esztendôt kívánnak!
Sermann József
vezetôségi tag
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Civil tükör

Iskolai határidô napló

Január (tanítási napok száma: 21)
11. 13.00 Félévi osztályozó értekezlet
14. Új órarend – úszás oktatás változása miatt
14–18. Félévi diagnosztizáló mérések.
18. I. félévi bizonyítványok kiosztása;
18. 14.00 Hangos olvasási verseny a napköziben
19. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák
a kilencedik évfolyamra
22. Magyar kultúra napja – megemlékezés
az iskolarádió mûsorában

23. 9.00 Játékos Sportverseny: Csongrád
Megyei Diákolimpia.
25. 14.00 Napközis projektzáró: Mesedélután
28. Úszás, Csongrád megyei diákolimpia.
28–febr. 1. Iskola bemutató kiállítás.
28. Szülôi értekezlet a leendô 1. osztályos
tanulók szüleinek
tanítási hetek januárban: 7–11. között
A hét, 14–18. között B hét, 21–25. között
A hét, január 28–február 1. között B hét.

Zöld Diákparlament

Téli vitaminpótlás
Egészségünk megôrzéséhez elengedhetetlenek a vitaminok, létfontosságú jelenlétük a táplálékban. A téli hónapokban jóval
kevesebb friss zöldség és gyümölcs
közül válogathatunk, de egy kis
odafigyeléssel olyan menüt állíthatunk össze, amellyel természetes
módon juttathatunk vitamint a
szervezetünkbe. A zöldségfélék sok
vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet és rostanyagot is tartalmaznak. Természetes módon szabályozzák az emésztést, de mivel nem
tartalmaznak sok energiát, nem
hizlalnak. Napi többszöri fogyasztásuk ajánlatos.
Milyen vitaminokra van szüksége egy átlagembernek télen? Az
immunrendszer erôsítésére és a
légúti fertôzések megelôzésére –
antioxidáns, sejtvédô és a sebgyógyulást elôsegítô hatása miatt – kiemelkedô szerepe van a megfelelô
mennyiségû C-vitamin-fogyasztásnak, amit például alma, gránátalma, citrom, savanyú káposzta, fekete retek, sütôtök, hagyma vagy
cékla formájában érdemes bevinni
szervezetünkbe. Az A-, C-, E-vitaminok mellett még a B-vitamin is
nagyon fontos a téli idôszakban.
A csipkebogyót leginkább az
influenza és a meghûléses betegségek kezelésére használják, de
fontos szerepet játszik a kollagén
termelésben, valamint a csontozat,
a fogak és a bôr egészségének
megôrzésében is. Jelentôs menynyiségben K-vitamint is tartalmaz,
ami megelôzi a vérzékenységet, és
a máj funkcionális zavarait.
A cékla rendkívül gazdag folsavban, C-, B1-, B2-, B6-vitaminokban,
béta-karotinban, serkenti a vérképzést, növeli az ellenálló-képességet,
támogatja a nyirokrendszer mûködését. Jó hatással van az emésztôrend-

szerre, normalizálja a vérnyomást,
vízhajtó és méregtelenítô hatású.
Az alma tartalmaz A-, B- és C-vitaminokat, foszfort, káliumot, kalciumot, magnéziumot és vasat; vértisztító, májtisztító és vesetisztító. Az
alma ezen felül 50%-kal több antioxidáns hatású A-vitamint tartalmaz,
mint a narancs, így amellett, hogy
lassítja az öregedési folyamatokat,
még segít a meghûléses betegségek
megelôzésében, a fertôzések távoltartásában is.
A sütôtök gazdag béta-karotinban, amely a szervezetünkben A-vitaminná alakul, ezen kívül C-, E-vitaminforrás. Magja magnéziumot,
káliumot és B-vitamint tartalmaz.
A déligyümölcsök: a citrom, a
grapefruit, a kiwi, a mandarin és a
narancs kiemelkedôen magas C-vitamintartalmúak, de B1-, B2-vitamin és kálium is található bennük.
A banánnak magas a szénhidráttartalma, de ezt a gyümölcsöt se
hagyjuk ki étrendünkbôl, mert
nem emeli gyorsan a vércukorszintet. A déligyümölcsök nyersen
fogyasztva a legértékesebbek, készíthetünk kicsavart levükbôl üdítôitalt, turmixot, és felhasználhatjuk ôket gyümölcssalátákhoz is.
Hetente többször iktassunk étrendünkbe szárított gyümölcsöket,
olajos magvakat, diót, mogyorót,
mandulát, pisztáciát. Elsôsorban vízben oldódó B1- és B2-vitamintartalmukat kell kiemelni, emellett értékes
növényi eredetû fehérje- és élelmirost-források. Magas zsír- és szénhidráttartalmuk miatt egyszeri alkalommal ne együnk belôlük sokat.
A sárgaborsó, a lencse és a bab
kiváló húspótlók. Magas B1-, B2- és
E-vitamintartalmuk mellett kálium-,
kalcium-, foszfor-, magnézium-, vas-,
mangán-, cink- és szelénforrások.
Fogyasztásuk heti szinten ajánlott.
Algyôi Zöld Diákparlament

2013 január • Hírmondó

A megyei ebadatbázisban
25 ezer regisztrált kutya
2013. január 1-jétôl hatályos az európai elvárásoknak megfelelô
szabályozás, amely elôírja, hogy a négy hónaposnál idôsebb ebeket
elektronikus adathordozókkal kell ellátni. A köznyelvben csak chipeknek nevezett, a szakzsargonban transzpondereknek emlegetett
apró, digitális szerkezetet januártól folyamatosan fogják behelyezni
a védôoltásra, kezelésre jelentkezô kutyákba. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság vezetôje, Dr. Farle Csaba igazgató becslése szerint a
regisztrált kutyák száma megyénkben elérheti a 20–25 000 darabot.
A szilveszter a kutyatartók körében
jól ismert problémákat jelent. Még
a vadászatokra kiképzett kutyák is
nehezen viselik a petárdák és rakéták durrogását, ilyenkor jelentôsen megemelkedik az elszabadult, elszökött kutyák száma. Az
ilyen esetekre is megoldást jelent
a chipek kötelezô behelyezése. A
transzporder révén az állat egy
azonosítószámot kap, amellyel országos nyilvántartásba kerül. A
megjelölést követôen az állatorvos
az adatbázisba rögzíti a szükséges
adatokat, így az ország teljes területén azonosíthatóak lesznek az
elkóborolt, megszökött, vagy ellopott kutyák. Az oltáshoz hasonló,
pár perces mûveletet jelenleg
Csongrád megyében összesen 104
állatorvos végezheti el. A szakemberek megyei, de országos szinten
is megfelelô mennyiségû transzponderrel rendelkeznek. Ez azért
fontos, mert a chipet nem kötelezô a lakóhelyünkön illetékes állatorvossal behelyeztetni, az ország
egész területén bárhol kérhetjük,
egy a fontos: hogy 2013-tól kötelezôen minden négy hónaposnál
idôsebb ebnek hordoznia kell.
A január 1-jétôl hatályos, európai
elvárásoknak megfelelô szabályozás
bevezetése nem csak azért hasznos,
hogy az elkóborolt kedvenceket
könnyebb legyen megtalálni,
hanem járványtani szempontból is
jelentôsége van. Dr. Farle Csaba, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság vezetôje
szerint az elektronikus nyilvántartással a veszettség-megelôzési
munka teljesen új dimenziókba lép,
különösen a vidéki és a külterületeken tartott állatok terén. Ebbôl a
szempontból a határ menti megyék,
mint például Csongrád megye, jelentôs terhelés alatt áll, hiszen

Schengen külsô biztonsági fokozatban, nem csak a Magyar állam, de
az Európai Unió határait is védi.
Az állatorvosi beavatkozás során
egy rizsszem méretû elektronikus
szerkezetet ültetnek a kutya nyakába. A transzponder behelyezése a
bôr alá történik, ami egy oltáshoz
hasonló pár perces mûvelet. Az állatorvos a beültetés elôtt klinikai vizsgálatot végez. A jelölés ára 3500 Ft,
az összeg magában foglalja a chip
és a beültetés díját, valamint az országos eb-adatbázisba való regisztrációt is tartalmazza. Az egyedi,
tartós megjelölés egyszeri beavatkozás, és egyszeri kiadást jelent az állat
tartójának.

Csongrád megyében az állatvédô szervezetek állatmenhelyeken
végzett tevékenységét a Csongrád
Megyei Kormányhivatal felügyeli.
Jelenleg az engedélyezett férôhelyek szinte teljesen kihasználtak.
Az elveszett állatokról érdeklôdni
az állatmenhelyeken, gyepmesteri
telepeken, az állatmenhelyeken
tevékenységet végzô magán-állatorvosoknál, továbbá a gyepmesteri telepek hatósági felügyeletével
megbízott állatorvosoknál lehet.
Aki örökbe kíván fogadni szintén
ezeken a csatornákon érdeklôdhet.
Az állategészségüggyel kapcsolatos
kérdésekkel a 62/551-850-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.
Varga Márta
kommunikációs vezetô
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Hirdetések

Kedves
vásárlóinK!

EGÉSZSÉGKUCKÓ
a COOP ABC-ben!
Kínálatunkból:
• különbözô mézek
• 60 féle gyógynövény
• bio és reform élelmiszerek
• illóolajok, füstölôk
• tanszerek, irodaszerek
• kreatív hobbi termékek (üvegfesték, nyomda,
csillámragasztó, gipsz, stb.)
• 2013-as naptárak
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 8–12; 13–17;
szombaton: 8–12
Minden kedves vásárlónkat szeretettel váruk!
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kihagyhatatlan újévi ajánlat!
350 ezeR foRintot
MegspóRolhAt,
hA Most vásáRoljA Meg
RenAult Clio Autóját
hitelátvállAlássAl!
• Renault Clio iidCi, 5 ajtós, dízel, 2006-os, 1500 cm3.
• Algyõn, megkímélt állapotban, garázsban tartott,
nem dohányzó.
• Metálfekete, full extrás, nyári-téligumi, alufelni, tolatóradar, uv-szûrõs szélvédõk. hátsó ablakok gyári
fekete színezett üveg uv-szûrõs.
• elektromos, fûthetõ tükör, kormányról is vezérlehetõ Cd-s rádió, gyári indításgátló, riasztó, ABs,
sportülések, függönylégzsák.
• Fogyasztás: 4,2–4,8 liter.

érdeklõdni: 06 20/568-31-52

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön
15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA: szombaton 8-tól 12 óráig
vasárnap 8-tól 11 óráig.
Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.
(Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.)
Telefonszám: 06-30/477-91-32

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.

„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

Timi
pedikûr

Minden kedves régi
és új vendégemnek
Boldog Új Évet
Kívánok!
Timi
pedikûrös
Telefonszám:
06-30/645-1913
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Módosul az algyôi autóbusz közlekedés
Folytatás az 1. oldalról!
Többféle kedvezménnyel támogatta az algyôieket önkormnyzatuk
annak érdekében, hogy minél kisebb anyagi terhet jelentsen a családok számára a Szegedre történô
utazás.
Tavaly – az algyôi önkormányzat
által kifizetett több mint 11 millió
forint átalánydíjnak köszönhetôen
– a 65 év alatti nyugdíjasok közül
377 algyôi nyugdíjas, vagy rendszeres szociális segélyes utazhatott
Szeged városi helyi bérletével
Algyô és Szeged között. Az második
típusú kedvezmény is jelentôs segítséget jelentett az algyôi munkavállalóknak, hogy a Mol körforgalomig utazásra jogosító szegedi
bérletet a Szeged – Algyô viszonylatban az utazás részbeni fedezésére felhasználható volt. Ennek a
zónázási kedvezmény fenntartását
biztosította az algyôi önkormányzat
7 millió 120 ezer forintos ellentételezése. Ennek köszönhetôen
5–10 kilométerrel kevesebb távra
kellett helyközi bérletet váltania az
algyôi ingázóknak. (Ez a zónázási
kedvezmény a tanulóbérletekre
már 2010-ben megszûnt.)
Tavaly december közepén derült
ki, hogy a Tisza Volán Zrt.–nek
nem áll módjában saját hatáskörben az általánosan meghirdetett
díjszabástól eltérô kedvezményt
alkalmazni a helyközi távolsági
közlekedésben, ezért például a fentebb leírt, egyedi díjalkalmazási
feltételeket a továbbiakban nem
tudja biztosítani utasai részére.
14 százalék
A harmadik típusú támogatás, vagyis az algyôi munkavállalók munkába
járásához vásárolt autóbusz bérletek
14 százalékának megtérítésének eddigi gyakorlata a továbbiakban is
fenntartható. Errôl a Tisza Volán
Zrt. és Algyô Nagyközség Önkormányzata megállapodott, azonban
a zónázási kedvezmény megszüntetése miatt az utazás teljes távolságára az érvényben lévô helyközi – távolsági díjszabás szerinti bérletárat
kell megfizetni. Nem változik a tanuló-bérlet kedvezmény rendszere.
Újdonság, hogy – az algyôi önkormányzat határozott kérésére
– 2013. január 1-jétôl a szegedi

Mars térrôl indulnak, oda érkeznek az algyôi járatok – az eddigi
szegedi Tarján Víztorony tér helyett. Az is változás, hogy új nyomvonalon járnak Algyô területén az
autóbuszok: az eddigi kétirányúság helyett egyirányú körjárattal
szállítják az utasokat.
Új nyomvonal
Az új nyomvonal: Szeged, Mars téri
autóbusz pályaudvar – Nagykörút
– József Attila sugárút – Algyôi út
– 47-es fôút – Algyô, Vásárhelyi utca
– Kastélykert utca – Bartók Béla
utca – Téglás utca – 47-es fôút (körforgalom) – Algyôi út – József Attila sugárút – Nagykörút – Szeged,
Mars téri autóbusz pályaudvar. Ez
26,5 kilométeres távolság (a korábbi nyomvonalnál 2,1 kilométerrel
hosszabb). A módosított nyomvonalon A szegedi Mars tér és az algyôi községháza között 25 perc
alatt tehetô meg a távolság.). Algyô
és Szeged városközpontja között
42 autóbusz járat biztosítja az összeköttetést.
Menetrend
Módosítani kellett az Algyô – Ady
major vonal járatainak menetrendjét is: a 663. és a 668. számú
járat 5 perccel korábban, a 666.
és 664 számú járat 5 perccel késôbb közlekedik.
Valamennyi Ady majori járat
(5006-os járat) a településen mindkét irányban közlekedik, néhány
új járat (681., 669., 683.; illetve a
670., 672. számú) szintén kétirányú
utazási lehetôség biztosítására csak
a nagyközség belterületén belül
közlekedik mindkét irányban – igazodva az iskolai tanítás ritmusához.
Az elsô járat egyébként Algyôrôl
a Csónak utcából 4 óra 18 perckor
indul – az utolsó 22 óra 28 perctôl
viszi az utasokat Szegedre. Szegedrôl a Mars térrôl Algyôre 5 óra
00 perckor indulhatunk elôször,
a nap végén 22 óra 55 perckor
ülhetünk az utolsó algyôi buszra.
(Ez nem tér vissza Szegedre, a
nagyközség területén belül közlekedôk 23 óra 18 perckor ülhetnek
föl rá a Csónak utcánál, és juthatnak el rajta a Bartók utcáig.)
Árak
A bérletek, menetjegyek ára nem
változik. Idén januártól is az 5, 10,
15 kilométeres távra: a teljes árú

havi bérlet 5940, 9580, 11900 – míg
a tanuló bérlet 595, 960, 1190 forint. A 10, 15 kilométeres távra a
teljes árú menetjegy 250, 310 forint.
További információ: a Tisza
Volán Pont Ügyfélszolgálati Iro-

dában – cím: Szeged, Szent István
tér 3., telefon: 555-099.
Az új menetrend elérhetô Algyô
honlapján is: http://www.algyo.hu/
algyo.php?id=1303

Új buszöblök, kerékpártárolók
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulással együttmûködve Algyô
Nagyközség Önkormányzata 2009.
évben pályázott a közösségi közlekedés feltételeinek javítására.
A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0002
címû pályázat 2011. évben hozott
sikeres elbírálását követôen aláb-

biakban a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás hivatalos sajtóközleménye olvasható. Az Algyôn
megvalósuló beruházás (buszöblök,
megállóhelyek kialakítása, közlekedésbiztonsági elemek kihelyezése, stb.) mûszaki átadásának várható idôpontja: 2013. január.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Újabb 9 településen javulnak a közösségi
közlekedés feltételei uniós támogatásból
az Új Széchenyi Terv keretében!
Szeged, 2012. november 16.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint főpályázó 6 települése
(Algyő, Deszk, Szeged, Zsombó, Tiszasziget, Újszentiván) konzorciumban Bordány, Forráskút, Üllés községek önkormányzatával és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-vel a közösségi közlekedés feltételeinek javítását
célzó projektet valósít meg. Az uniós támogatás segítségével elinduló
projekt fő eleme a közösségi hely- és településközi buszközlekedés
infrastrukturális fejlesztése.
A projekt célja az érintett települések vonatkozásában a közösségi autóbuszközlekedés összehangolt infrastrukturális fejlesztése és koordinációjának javítása, a közlekedési kapcsolatok modernizációja, ezen belül
buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, fizikai állapotának javítása. A projekt részeként közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kihelyezése és intermodális (például
busz és kerékpár közlekedési) kapcsolatok segítését célzó fejlesztések
is megvalósulhatnak.
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Program keretében támogatott
„Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése" című projekthez (Azonosítószám:
DAOP-3.2.1/A-09-2009-0002) az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 315 800 883 Ft.
A támogatás aránya 95%.
További információ: www.kisterseg-szegedi.hu Kapcsolattartó: Szekeres Péter pályázati tanácsadó Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezete 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Telefon: 06 62/551-607

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Algyõi tükör
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Ez a Helyközi ( távolsági ) menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben érvényes utazási kedvezmények összefoglaló táblázat a
közforgalmú utazási kedvezményekrôl szóló 85/2007. (IV.25.)
Korm. rendelet alapján készült.
Fontos tudni, hogy a fogyatékkal élôk és kísérôik 2013. január
1-jétôl a helyközi díjszabás szerinti kedvezményeket vehetik igény-

Algyõi tükör

Utazási kedvezmények

be. (90%-os menetjegy ,illetve a
fogyatékkal élôk részére 90%-os
bérlet kedvezmény.) Az igénybevételi feltételeket a csatolt táblázat
13. 14. 15. 16. sora tartalmazza.
A korábban az algyôi lakosok
részére rendszeresített „Utazási Igazolvány Fogyatékkal élôk és kísérôik részére” igazolványt díjmentes
utazásra 2013. január 1-jétôl nem
fogadják el.
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Visszapillantó, elôretekintô
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Sziwárwányos Hôsök a Faluházban

2012. december 14-én, pénteken
két nagy eseményre került sor az
Algyôi Faluházban. Délután 5 órakor kezdôdött az év utolsó tárlatának megnyitója a Galérián. A kiállító Bánki Dorottyának ez a
harmadik kiállítása; az elôzô kettô
Budapesten volt 2010-ben, ahol
az érdeklôdôk az „Összetört szívek” korszak képeit láthatták.
A Faluház Galéria paravánjaira,
falaira azonban már a „Sziwárwány” korszak képei kerültek. Az
utóbbi idôszakban színkavalkád
adják Bánki Dorottya festményeinek alapját, és ezekre csak késôbb
kerülnek fel a fô motívumok. Szerteágazó személyiségébôl adódóan
imádja az össze nem illô, szokatlan, már-már provokatív színtalálkozásokat, vonzódik a neonhoz és
a vibráló színkomponensekhez. A
képek mindig az adott lelkiállapotát tükrözik: aki nem ismeri
Dorottyát, a festmények alapján
ízelítôt kaphat abból, mi zajlik
körülötte és benne. Mivel saját
maga az ihlet forrása, így leggyakrabban fejbôl fest, a képrôl vagy
egyéb mintáról való alkotást nem
preferálja.
Dorottya képeit néhányan pszichedelikus alkotásokként értelmezhetik, ám az alkotó úgy véli,
aki egy kicsit is nyitott a világ felé,
az teljes mértékben tisztában van
azzal, hogy igazán nagyot alkotni
csak józanul lehet, melyben maximálisan letisztult és ôszinte érzelmek jelennek meg.

A megnyitón nagy érdeklôdést
tapasztaltunk a közönség részérôl,
hiszen körülbelül nyolcvanan jöttek el, hogy megtekintsék Dorotytya festményeit.
A kiállítás után következett a
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal –
Wemsical szervezésében a Hôsök
Akusztikus Ünnepi Nagykoncert.
A veszprémi együttes 6 órakor
érkezett a Faluházba, gyors bepakolás, technikai beállás után az
ismerôsökkel, közönséggel beszélgettek a srácok. Este 8 órára megtelt a nagyterem, majd egy rövid
köszöntô után el is kezdôdött az
ünnepi nagykoncert. Az elsô néhány számot még ülve hallgatta a
közönség, ám ezután a dinamikus,
hangulatos zenére már mindenki
mozgásba lendült. Magyarország
egyik legismertebb, leginkább befutott hip-hop formációja színvonalas, igényes, minden generáció számára élvezhetô másfél órás
koncertet adott. A fellépés után
még volt lehetôség a Hôsök minden
tagjával közös fotót készíteni, aláírásokat kérni.
A Hôsök csapatának és az ôket
kísérô Zhe Band-nek is ugyanolyan felejthetetlen élmény volt ez
az este, mint az algyôi közönségnek. A helyi érdeklôdôkön kívül
érkeztek Szegedrôl, Hódmezôvásárhelyrôl, Makóról és Csongrádról is fiatalok. Számos pozitív
visszajelzést kaptunk a rendezvény
után, amely megerôsítette bennünk, hogy szükség van Algyôn a
hasonló jellegû eseményekre! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Algyô Nagyközség Önkormányzatának, az Algyôi Faluház
dolgozóinak, a Hôsöknek és a Zhe
Band-nek, valamint a Fiatalok egy
Élhetôbb Környezetért Közhasznú
Egyesületnek! Mindenkinek Boldog Új Évet Kíván a Dinamix Ifjúsági Kerekasztal – Wemsical
csapata nevében:
Gál Boglárka–Torma Tibor

Köszönet a karácsonyfáért!
A Faluházba betérô valamennyi
látogató, a Faluház közösségei, barátai és dolgozói nevében köszön-

jük a színpadon pompázó gyönyörû karácsonyfát Belovai Zoltánnak
és családjának!

Köszönet
Köszönjük az Algyôi Faluház, Benárik Ádám és Szabó Annamária,
Egészségkuckó, ESZI és Agrokosár,
Ezerjófû Egészségvédô Egyesület,
Foltvarrók Köre, Herczeg József,
Herczeg Józsefné, Kis Mihályné, Lacziné
Benyák Izabella, Ménesi Lajosné,
Némethné Vida Zszsanna, Nôegylet,
Szôke Tisza Nyugdíjas Klub, Ozsváth

Lászlóné, Petrikné Süli-Zakar Ágnes,
Szabó Noémi, Szivárvány Óvoda dolgozói, Vajda Gyöngyi és családja
felajánlásait a Hírmondó Karácsony tombola sorsolásához.
Köszönet az elôkészületek közremûködésében a szerkesztôbizottsági tagokon kívül Szôkéné Bera
Szilviának, Süli Zakar Sándornénak.
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Kedves Olvasóink!
Az algyôi könyvtárban minden hónap
elsô szombatján 9-tôl 12 óráig Könyvtári Kávéházi Napokat tartunk! Várjuk a gyerekeket, családokat és idôsebbeket egy kellemes délelôttre, ahol
lesznek kézmûves foglalkozások, mesevetítések, játszóház, zenés táncház,
vetélkedôk aktuális tartalommal és
természetesen kölcsönözni is lehet.
A jó hangulatról mi gondoskodunk.
Idôpontok: 2013. február 02.;
március 02.; április 06.; május
04.; június 01. 2013. július 06.;

szeptember 07.; október 05.; november 09.; december 07.

Várunk szeretettel mindenkit egy
finom kávéra, forró teára és egy kis
játékra!
Könyvtárosok

ár: körülbelül 41 ezer forint/fô.
Jelentkezni lehet: 2013. január
15-ig a 20/555-2975-ös telefonszámon, vagy a 62/267-988-as számon este 18 óra után.
A Szervezôk

Foltvarró tanfolyam
Foltvarró Tanfolyam indul kezdôknek az Algyôi Alkotóházban
(Kastélykert utca 106.) Izbékiné
Cseuz Gabriella vezetésével. A tanfolyam idôpontjai:

Januári–Febuár eleJi
vásárnaPtár
vásárok a Civil szervezetek házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
jAnuáR 7. (hétfô) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár
jAnuáR 14. (hétfô) 8–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
jAnuáR 16. (szerda) 9–12 óra Vegyes aprócikk vásár
jAnuáR 22. (kedd) 9–11:30 óra Vegyes aprócikk vásár
jAnuáR 30. (szerda) 8–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár
feBRuáR 1. (péntek) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár
feBRuáR 5. (kedd) 8–11 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár

Pünkösdi búcsú 2013.
2013-ban is megszervezzük a kirándulást a csíksomlyói pünkösdi
búcsúra. Immár 12-dik alkalommal (május 3. hétvégéje: 2013.
május 16–május 20.) 5 nap, 4
éjszaka félpanziós ellátással irány-

2013 január • Hírmondó

Január 21. (hétfô), január 28.
(hétfô): 17:00–19:00 óra; február
4. (hétfô), 11. (hétfô), 18. (hétfô),
25. (hétfô): 17:00–19:00 óra között.

Egy adag SOMLÓi

2013. január 19-én, szombaton 19 órakor a Faluház vendége lesz
Somló Tamás. Ezúttal egy klubest keretein belül találkozhatnak
vele az érdeklôdôk, ahol lehetôség nyílik a beszélgetésre és zenehallgatásra egyaránt. Somló Tamás elsôsorban a Locomotiv GT
tagjaként vált ismertté, számos sikeres dal szerzôje. Napjainkban
a közönség a The Voice címet viselô tehetségkutató mûsorban
láthatja leggyakrabban – a fiatal tehetségek egyik mestereként.
Klubestünkre a belépés ingyenes!
Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

*
teRMékBeMutAtó
jAnuáR 16. (szerda) 13–15 óra Termékbemutató a faluház kistermében
jAnuáR 21. (hétfô) 9–11 óra Árkád Optika: szemészeti vizsgálat
*
Minden héten hétfôn, szeRdán és szoMBAton 7–11 óráig a Faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
*
Minden CsÜtÖRtÖkÖn 9–12 óráig a faluház elôtti parkolóban játék, bizsu,
ajándéktárgyak vására!
Minden pénteken 9–12 óráig új és használt ruhák vására a Faluház parkolójában!

Januári–Febuár eleJi
renDezvénynaPtár
január 14. (hétfô) 11–15 óra Véradó nap a Magyar Vöröskereszt szervezésében
január 15. kedd, 16 óra – az ezerjófû egészségvédô egyesület foglalkozása a
Tájházban
január 18., péntek, 17 óra – Kiállítás megnyitó a faluház Galériában
január 19., szombat, 19 óra – egy adag Somlói – klubest somló tamással
január 22., kedd, 18 óra – a Magyar Kultúra Napja
január 25., péntek, 18 óra – Mozgolódó (Kép)Kör az emeleti klubteremben
január 25., péntek, 19 óra 30 perc – Táncház a Faluház elôcsarnokában
január 29., kedd, 16 óra – az ezerjófû egészségvédô egyesület foglalkozása a
Tájházban
január 31., csütörtök, 17 óra – Kézmûves foglalkozás a Tájházban
február 1., péntek, 9–17 óráig – Bérletárusítás a földszinti kisteremben
február 4–5., hétfô-kedd, 9–17 óráig – Bérletárusítás a földszinti kisteremben

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.
Kiutak a válságból – komplex médiakampány
Kedvezményezett:

Algyô Nagyközség
Önkormányzata

nettó 2.411.314 Ft

