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Közös hivatal alakul Tiszaszigettel

Algyôt Tiszasziget megbízott jegy-
zôje azzal kereste fel, hogy a tisza-
szigeti önkormányzat megbízásából 
közös hivatal létrehozására szeretnék 
felkérni a nagyközséget. Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény értel-
mében ugyanis minden 2000 fô alat-
ti állandó lakosságszámú település 
számára kötelezô közös hivatal lét-
rehozása. A települések maguk vá-
laszthatják meg, hogy az adott járá-
son belül kivel szeretnének társulni. 
Tiszasziget Algyôt választotta.

Herczeg József polgármester az al-
gyôi önkormányzati képviselô-testü-
let legutóbbi ülésén köszöntötte Bodó 

Imre szegedi járásvezetôt, ország-
gyûlési képviselôt, Ferenczi Ferencet, 
Tiszasziget alpolgármesterét és dr. 
Szénási Hannát, Tiszasziget megbízott 
jegyzôjét. A megjelent vendégek tá-
jékoztatták az algyôi képviselôket a 
jogszabályi elôírásokról. Ezeknek 
mindkét fél – Algyô és Tiszasziget is 
– megfelel, mivel szegedi járáson 
belüli településekrôl van szó.

Az algyôi képviselô-testület hoz-
zájárult a közös hivatal létrehozá-
sához Algyôi Közös Önkormányzati 
Hivatal néven. A közös hivatal al-
gyôi székhellyel, tiszaszigeti kiren-
deltséggel alakul meg, a lakosoknak 
ezután sem kell utazniuk, helyben 
minden ügyüket elintézhetik, ahogy 
eddig. A további jogi lépések meg-
tétele folyamatban van, a közös hi-
vatal 2013. március 1-jével állt fel. 

(Az algyôi önkormányzati képvise-
lô-testület legutóbbi ülésérôl további 

információk: a 3. és 9. oldalon.)

Adósságátvállalás: Algyô esetében 50%
A hazai önkormányzatok mintegy 
600 milliárd forintnyi adósságának 
állami átvállalása február 27-én meg-
kezdôdött. Az adósságátvállalás mér-
tékének alsó szintje 40%, maximális 
értéke 70%. Herczeg József polgár-
mester az önkormányzati képvise-
lô-testület februári ülésen jelentette 
be, hogy Algyô esetében, a korábbi 
40% adósságátvállalási ajánlat helyett 
– dr. Lázár János országgyûlési kép-
viselô algyôi fórumán tett ígérete 
szerint – 50% adósságátvállalásról 
döntöttek. Az átvállalt összeg mérté-
ke, így 454 millió 157 040 Ft-ra vál-
tozott. Herczeg József polgármester 
a döntés birtokában még aznap alá-
írta a Csongrád Megyei Kormány-
hivatalban az adósságkonszolidáci-
óra vonatkozó megállapodást.

A háromoldalú szerzôdést a 
megye tíz, ötezer fô feletti telepü-

lésének polgármestere írta alá. 
Az Államadósságkezelô Központ, a 
pénzintézetek és a település közti 
megállapodás az adósságátvállalás 
részleteit rögzíti. Csongrád megyé-
ben az 5000 fô feletti településektôl 
– Mórahalom, Csongrád, Makó, 
Hódmezôvásárhely, Szentes, Mind-
szent, Kistelek, Sándorfalva, Sze-
ged, és Algyô esetében – közel 40 
milliárd forint adósságot vállal át 
az állam. Az adósságátvállalás hoz-
zásegíti az önkormányzatokat 
ahhoz, hogy az eladósodottság, 
amely a korábbi évek finanszírozá-
si rendszerének hibái következtében 
alakult ki, jelentôsen csökkenjen, a 
felhalmozott hitel- és kötvényállo-
mány terhe ne súlyosbítsa tovább 
az önkormányzatok költségvetését, 
ne akadályozza a kötelezô feladatok 
színvonalas ellátását.

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk 
minden algyôinek, 

az Algyôi Hírmondó minden 
olvasójának!

A húsvéti ünnepkör kialakulása
A kereszténység legnagyobb ün-
nepe, Jézus feltámadásának em-
léknapja latinul pascha, héberül 
pészah. A magyar húsvét szó egy-
részt a húshagyó keddtôl tartó 
hústilalom végére utal, másrészt 
arra, hogy Krisztus feltámadása 

után felvette újra a testet (húst), 
harmadrészt utal a húsvéti szent-
áldozásra, mellyel a keresztény 
hívô teljesíti Jézus felhívását „ve-
gyétek ez az én testem”: 

(Folytatás a 8. oldalon.)
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Anyakönyvi hírek
Házasság:

Örkény Csaba Zoltán és Kappan-Tóth Erika 
Melinda 2013. 02. 09-én házasságot kötött.

Sok boldogságot!
*

Születés:
DUDÁS CSOMBOR CSOLT – született: 
2013. 02. 14., édesnya: Molnár Adél 
Katalin, édesapa: Dudás Zsolt.

Jó egészséget!

Köszöntô:
Kolléganônknek, Dudásné 
Molnár Adélnak kisfia szü-
letett: DUDÁS CSOMBOR 
CSOLT! Gratulálunk Neki!

Régi és új kolléganôi

*

Halálozás:
Szalontai Tibor 2013. 02. 01-én elhunyt.
id. Gonda András 2013. 02. 07-én el-
hunyt.
Podonyi Antal 2013. 02. 03-án elhunyt.

Béke poraikra!

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.algyo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Három intézményünknél telepíthetünk 
napelemes rendszereket. 2013. 02. 26.

Algyő Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a nap-
energia villamos hasznosítására, melynek keretében napelem telepítésére 
kerül sor. A 62.801.921 forintos beruházást a Bóbita Bölcsődében, a Szivár-
vány Óvodában és a Polgármesteri hivatalban valósítjuk meg. A projekt 
közvetlen célja az önkormányzat három intézményében megújuló energia-
forrás alkalmazásával elektromos energia előállítása, ezáltal az üzemelte-
tési költségek csökkentése.

A beruházás megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet 
és Energia Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró Nem-
zeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a 2011.február 
10.-én meghirdetett „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energia-
forrásokkal” című konstrukciójából 50.799.999 forint vissza nem térinten-
dő támogatással segíti. A napelemes rendszerek telepítése a három intéz-
ménynél már folyamatban van és június végéig be is fejeződik. 

A kiépíteni tervezett napelemes rendszer teljes egészében lefedi a villa-
mos energia igényt, sőt, számítások szerint még visszatáplálásra is lehető-
ség mutatkozik. A napelemes rendszerek kiépítésével az intézmények 
üzemeltetési költségei csökkenek, azaz a Fenntartó önkormányzat az így 
megtakarított költséget, az intézmények infrastruktúrájának javítására 
tudná fordítani, mellyel további megtakarításokat érhetnénk el.

„Szegény természet, hogyan is segíthetnénk rajtad?”
A Tisza élôvilágának emléknapja az algyôi „zöld óvodában” 

Tisza parti óvodaként különösen 
fontosnak tartjuk, hogy megem-
lékezzünk február 1-jérôl, a Tisza 
élôvilágának emléknapjáról. Min-
denki a saját csoportjában emlé-
kezik meg a vízszennyezésrôl, és 
együtt örülünk annak, hogy a ter-
mészet erôsebbnek bizonyult, s ma 
már a Tisza majdnem újra olyan, 
mint a szennyezés elôtt volt.

A Szivárvány óvoda csoportjai-
ban az idei tiszai emléknapon ké-
peket, könyveket gyûjtöttünk a 
Tiszáról, Algyôrôl, Szegedrôl, a 
ciánszennyezés következményeirôl. 
Térképen kerestük meg a Tiszát. 
Kísérleteztünk: tiszta vízbe szeny-
nyezô anyagokat öntöttünk (pél-
dául olajat, festéket) és megfigyel-
tük, hogy mi történik. Ismerkedtünk 
a Tisza élôvilágával, kisétáltunk a 
Tisza-partra. A témához kapcsoló-

dó verseket, dalokat mutattunk be 
– például Petôfi Sándor: Tisza címû 
költeményét szavaltuk, az Által 
mennék… és a Tisza partján man-
dulafa virágzik… kezdetû éneket 
daloltuk.

Beszélgetéseket kezdeményez-
tünk már a legkisebbekkel is: Mit 
tehetünk mi, emberek, és mi óvo-
dások a környezetünk, a Tisza vé-
delméért? Nagy örömmel töltött 
el bennünket, pedagógusokat, hogy 
a gyerekek közül többen nagyon 
tájékozottak, átérzik a természet-
védelem fontosságát. Például a 4 
éves, Micimackó csoportos Kucsera 
Attila így elmélkedett: „Szegény-sze-
gény természet, hogyan is segíthetnénk 
rajtad?” Reméljük, hogy a kis „zöld 
óvodások” felnôttként is a termé-
szet barátai maradnak!

Szegfûné Nemes Ottilia

Ingyenes Angol 
& Német Tanfolyamok

ALGYÔ
Nyelviskolánk a hódmezôvásárhelyi Arany Angol Nyelviskola, a Támop2.1.2 pá-
lyázat keretében ingyenes angol és német nyelvtanfolyamot tervez Algyôn. 
A tanfolyam intenzív, 100 órás, és teljesen kezdô szintrôl indul.

A pályázat korlátozott számú jelentkezônek biztosít képzést, ezért kérjük, 
akit érdekel minél korábban érdeklôdjön a 70-7724950 vagy a 62-233703-
as telefonszámunkon, de szívesen válaszolunk a facebookon http://www.fa-
cebook.com/aranyangol is, vagy az aranyangol@invitel.hu e-mailen is.

Az érdeklôdôknek mindenekelôtt regisztrálniuk kell a www.tudasodajovod.
hu oldalon, ezután a regisztrációs kóddal meg kell keresnie az ôt érdeklô 
tanfolyamot. Legegyszerûbb ha Algyô irányítószámát (6750) beírjuk a tan-
folyam-keresôbe. 

Nyelviskolánk az algyôi képzésre a hét három napjára adja be igénylését, 
minden nap 17-tôl 20 óráig. Terveink szerint a tanfolyam március közepén 
kezdôdne, és körülbelül június közepéig tartana. Amint a tanfolyam elfo-
gadásra került, megjelenik a már említett weboldalon és már jelentkezni is 
lehet rá.

Fontos! Iskolánk a Bonus Nyelviskolával együtt indult a pályázaton, a képzô 
intézmény neve így a Bonus Nyelviskola, a képzés helye pedig az Arany 
Angol Nyelviskola szervezésében: Algyô, Sport u. 9.

A tanfolyamokra jelentkezôk regisztrációs költségét (4500 Ft) algyôi la-
kosok esetében az önkormányzat magára vállalja, így a képzés számukra 
teljesen ingyenes.

A regisztrációhoz segítséget adunk. 
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Átlátható gazdálkodás, tervezhetô költségvetés Algyôn
33 napirendi pontot tárgyalt a 2013. február 27-i testületi ülésén 
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete. 

Az algyôi önkormányzat tulaj-
donát képezô helyi vízi közmû-
vagyon 2008. július 1-tôl 2018. 
június 30-ig történô üzemelteté-
sére Algyô Nagyközség Önkor-
mányzata és a Szegedi Vízmû Zrt. 
koncessziós szerzôdést kötött 
2008. június 27-én. A szerzôdés 
szerint az üzemeltetési jogok ellen-
értékeként a Szegedi Vízmû Zrt. 
koncessziós díjat fizet az algyôi 
önkormányzatnak. A 2013. évi 
koncessziós díj mértéke: 19 millió 
290 060 Ft+ÁFA. 

A „nagyrendezvények”
A képviselôk meghallgatták és el-
fogadták az Algyôi Faluház, 
Könyvtár és Tájház 2012. évi be-
számolóját és 2013. évi munka-
tervét. Az intézmény a korábbi 
évekhez hasonlóan, együttmûköd-
ve a helyi civil szervezetekkel, fe-
lelôs a települési nagyrendezvé-
nyekért, az egyes programokért. 
Az aktuális intézményi hírek meg-
találhatók a www.algyofaluhaz.hu 
hivatalos oldalon. 

A testület – Bene Zoltán, az Al-
gyôi Faluház, Könyvtár és Tájház 
igazgatójának kérésére – átadta a 
2013. évi Kulturális Alap hatás-
körét, illetve engedélyezte annak 
felosztását. Idén az alábbi telepü-
lési nagyrendezvények megren-
dezése nyert támogatást: Falu-
napok (2013. április 26–27.): 
2 500 000 forint, Repüléstörténe-
ti emléknap és gyermeknap (május 
26.): 1 650 000 forint; Szent 
Iván-éj (június 22.): 300 000 forint, 
Anna-napi búcsú (július 27–28.): 
400 000 forint, Algyô Napja (ok-
tóber 1.): 150 000 forint. A rész-
letes programok folyamatosan 
megjelennek a www.algyo.hu és a 
www.algyofaluhaz.hu internetes ol-
dalakon, valamint a helyi kábel-
televízió Képújságjában.

Sportos Algyô
Elfogadták az Algyôi Sportkör 
2012. évi beszámolóját, melybôl 
kiderült, hogy a 8 szakosztállyal 
mûködô egyesület 20 millió 
100.000 forintttal gazdálkodott. 

Juhász Sándor elnök szóban kiegé-
szítve a tájékoztatót. Elmondta, 
hogy újabb szakosztály, az úgy-
nevezett lovassport szakosztály is 
megkezdi 2013. februárjától mû-
ködését az egyesületen belül. Az 
új szakosztály feladata: a szakmai 
munka, a profi versenyzés és ver-
senyeztetés. A képviselôk tudomá-
sul vették az ASK beszámolóját és 
a 2013. évre az alábbi támogatási 
összegeket hagyták jóvá: lásd elsô 
táblázat.

Labdarúgó szakosztály 9 500 000 Ft

Kézilabda szakosztály 2 000 000 Ft

Kajak-kenu szakosztály 1 000 000 Ft

Ökölvívó szakosztály 1 000 000 Ft

Karate szakosztály 100 000 Ft 

Lábtenisz szakosztály 100 000 Ft

Szertorna szakosztály 150 000 Ft

Taekwon-do szakosztály 200 000 Ft

Lovassport szakosztály 500 000 Ft

Mûködési költség 6 000 000 Ft

Összesen: 20.550.000 Ft

Az algyôi képviselôk tudomásul 
vették és elfogadták az Algyô 
Sportjáért Közalapítvány 2012. évi 
beszámolóját és közhasznúsági je-
lentését. Bajusz János elnök tájé-
koztatott, hogy az 58/2012. (II.29.) 
Kt. határozat alapján a Kuratóri-
um a 14/2012. (VIII.02.) számú 
határozat alapján döntött az ala-
pítvány megszüntetésérôl. Az ala-
pítvány idén már nem kapott tá-
mogatást. 

Utánpótlás-nevelés, úszásokta-
tás, helyi és térségi úszóversenye-
ken való részvétel – színes szakmai 
munkáról számolt be az Algyôi 
Úszó Közhasznú Egyesület, mely 
a 2013. évre 1 320 000 forint tá-
mogatást kapott.

Támogatott civilek
A képviselôk részletesen tárgyalták 
az Algyôn mûködô és hivatalos 
formában bejegyzett helyi társa-
dalmi szervezetek 2012. évi be-
számolóját. A 26 társadalmi szer-
vezet szöveges évértékelését a 
képviselôk tudomásul vették és 
megköszönték a civilek egész éves 
önzetlen munkáját. 

A civil szervezetek vezetôinek 
jelenlétében ítélték oda a képvi-
selôk a helyi társadalmi szerveze-
tek 2013. évi önkormányzati tá-
mogatását, mely az alábbiak 
szerint alakul: lásd második táblázat

Bizottsági kéréseknek megfele-
lôen felülvizsgálatra kerül április 
határidôvel a társadalmi szerveze-
tek támogatásáról szóló 4/2011. 
(II.28.) önkormányzati rendelet. 

Számos alapítvány kereste meg 
Algyôt támogatási igénnyel élve. 
A testületi döntés értelmében a 
Szegedi Újszülött Életmentô Ala-
pítvány kap 300 000 forintos tá-
mogatást, valamint – polgármes-
teri kérésre – a Jogi és Ügyrendi 
Bizottságnak kell felülvizsgálnia, 
miként tehetô át a Képviselô-tes-

tületi hatáskörbôl polgármesteri 
hatáskörbe a támogatások oda-
ítélésének jogköre.

Nagyító alatt a saját bevételek
Jogszabályváltozás miatt részlete-
sen be kell mutatni a Képvise-
lô-testület 2013. évi saját bevéte-
leinek összegét, valamint az 
adósságot keletkeztetô ügyletekbôl 
eredô fizetési kötelezettségeket. A 
Stabilitási törvény ugyanis elôírja, 
hogy a települések fizetési kötele-
zettségei nem haladhatják meg a 
saját bevétel 50%-át, megakadá-
lyozandó a további eladósodási 
folyamatokat.

(Folytatás a 9. oldalon.)

Sorsz. Név Ft

1. Algyôi Általános Iskola Alapítvány 200 000 

2. Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület 500 000

3. Algyô Fejlôdéséért Alapítvány 100 000

4. Algyôi Gazdakör 300 000

5. Algyôi Kerecsen Egyesület 300 000

6. Algyôi Kormorán Horgászegyesület 200 000

7. Algyôi Lovasklub

Algyô Borbarátok (férfi)

(Lovasnapok) 1 500 000 
(mûködés) + 290 000

60 000

8. Algyôi Lövész Egyesület 400 000

9. Algyôi Nôegylet 400 000

10. Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub 800 000

11. Algyôi Természetvédô Horgászegyesület 250 000

12. Boldog Gyermekkor Alapítvány 200 000

13. Dinamix Ifjúsági Kerekasztal 200 000

14. EZERJÓFÛ Algyôi Egészségvédô Kör 
Közhasznú Egyesület

 300 000

15. Fiatalok Egy Élhetôbb Környezetért Közhasznú 
Egyesület

 250 000

16. GYEVI ART Kulturális Egyesület  Mûködés: 330 000
Parlandó Énekegyüttes: 200 000

Tollforgatók: 150 000
Alkotók: 350 000

Foltvarrók: 170 000
Tojásmûhely: 80 000

Zsibongó Néptáncegyüttes: 170 000

17. Magyar Vöröskereszt Csm.-i Szervezetének 
algyôi alapszervezete

150 000

18. Magyarországi Montessori Egyesület 
Dél-alföldi Területi Kör

100 000

19. Mandula Színház Alapítvány 100 000

20. MATASZ Algyôi Klubja 100 000

21. Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület 

 Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar

400 000

300 000

22. Mozgáskorlátozottak Csm.-i Egyesülete Algyôi 
Csoport

300 000

23. Ôsgyeviek Baráti Köre 350 000

24. V-8 Autó-Motor Sportegyesület – Berkes 
István Ladacross Algyô

0

ÖSSZESEN: 9 500 000



Sakk a Szivárvány Óvodában

Óvodánkban kedd délutánonként, 
12 iskolába készülô nagycsoportos 
óvodással játszva tanulunk sakkoz-
ni. Nagy segítség Herpai József 
sakk könyve kezdôknek, a Sakoca.

Megismerkedünk a sakktáblá-
val, a figurák menetmódjával és a 
legfontosabb szabályokkal.

A tudatos és tervszerû gondol-
kodás komoly szellemi igénybe-
vételt vár el a gyerekektôl. Sakko-
zás közben az elemzôképességük, 
képzelôerejük, emlékezôképessé-
gük, figyelmük állandóan és foko-
zottan dolgozik.

Búsné Lami Anikó, Nagy Józsefné  
óvodapedagógusok
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Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a „Fenntartható életmódot 
és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány 
megvalósítása Algyőn” című KEOP-6.1.0/A/11-2011-0159 számú 
pályázatának gyakorlati megvalósítása 2012. május 7-én kezdődött el.

A projekt legfőbb célja:
A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesz-
tése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés, stb.) 
segítségével. 

A 3. rendezvény tevékenysége röviden:
A kampány harmadik rendezvényét február 12-én tartottuk, a 4., 5. és 6-os 
tanulóink számára. A tanulók az „Egyszer volt, hol nem volt … a Föld” című 
filmet nézték meg. A film több fejezeten keresztül érthetően, hitelesen mu-
tatta be számukra a Föld veszélyeztetettségét, és azt a harcot, amit felvehe-
tünk a Földet érő káros hatások és események ellen. A tanulók tanulmányoz-
hatták a „Változtass a szokásaidon” c. kiadványt és a témához kapcsolódó 
hasznos internetes oldalakat. A KÖRLÁNC Országos Egyesület szakembe-
rei segítettek a film és a szakirodalom értelmezésében. Az előadáson és az 
interaktív foglalkozásokon a klímaváltozással foglalkoztak: kiváltó okok, 
következmények, megelőzés. A legnépszerűbb feladat a megújuló energiák-
kal működő modellek készítése volt. Az ökológiai lábnyom fogalmával is 
megismerkedtek, és saját családjukra vonatkozóan számításokat végeztek. 
A csoportfoglalkozásokon ötletes plakátok készültek.
Fotópályázatot hirdettünk meg „Ne pazarolj!” címmel, a hatodikos diákok-
nak. A pályamű témája a családok mindennapjaiban a nem fenntartható 
életmód és fogyasztási szokások figyelemfelkeltő bemutatása. Az első hat 
helyezett jutalmul rajzeszközöket, rajzolást segítő szakkönyveket, eszközö-
ket kap.

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.algyo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Bölcsôde hírek
Létszámalakulás

A Bóbita bölcsôdében jelenleg 26 
kisgyermek jár. Folyamatos a gyer-
mekek beszoktatása. A nevelési év 
végére 36 kisgyermek számára biz-
tosít ellátást a bölcsôde. A 2013–2014 
nevelési évre az elôjelentkezettek 
száma: a 36 helyre 44 gyermek. Vá-
rólista alakult ki. Kérik a szülôket, 
aki még nem jelentkezett, de szeret-
né bölcsôdébe vinni gyermekét, ke-
resse a bölcsôde szakmai vezetôjét 
az 517-368-as telefonszámon, hét-
köznap 8.00–16.00 óra között, vagy 
személyesen a bölcsôdében.

A 2014–2015 nevelési évre elô-
jelentkezettek száma 21 kisgeyr-
mek. Szabad helyek száma: 15.

*

Díjfizetés
A térítési díj befizetés várható idô-
pontja: 2013. 03. 13. szerda 
12.00–17.00 órá között..

*

Adományok
A Bóbita Bölcsôde ezúton szeret-
né megköszönni a játék adomá-
nyokat a szülôknek. Köszönet il-
leti meg Szalmáné Simon Éva, Gábor 
Iván, Gyömbér Rudolf algyôi lako-
sokat, mert önkéntes munkával 
nyújtottak segítségükért, takarítás 
és szerelési feladatok ellátásában. 
A bölcsôde szívesen fogad használt 
játékokat, mesekönyveket – ado-
mányként. 

Az ezüst hegedû
A Szivárvány Óvoda vendége volt 
február 20-án Szöllôsy József hege-
dûmûvész, a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar nyugalmazott koncert-
mestere. 

A gyermekek megismerkedtek 
a szimfonikus zenekarban elôfor-
duló hangszerekkel, hangszercso-
portokkal. Életkori sajátosságukat 
érdeklôdésüket figyelembe véve 
nyelvezetükhöz alkalmazkodva, 
közelebbrôl is megtekinthették a 
hegedût, annak részeit és hangzás-
világát. Érdeklôdéssel figyelték 
mennyi féle hangot tud adni a 
hegedû. Lehet pengetni, mint egy 
gitárt, és olyan magasan is tud,,é-
nekelni”, mint egy kismadár.

Elôször a TV maci esti meséje 
elôtti zenét ismerhették fel a gyer-
mekek, majd Toselli szerenádját 
hallgatták tátott szájjal. Bagley in-
dulójára körbemeneteltek a szô-
nyegen a hegedû hangát és a rit-
must figyelembe véve. Webber 
Macskák musicaljét többen ismer-
ten dúdolták. Anderson egyik me-
sefilm részletébôl közösen játszot-
tak a hegedû hangszeres játéka 
közben bekiabált ,,Plink, Plank, 

Plunk” szavakkal. Több gyermek-
dalt énekelhettek el Józsi bácsi 
hegedûkíséretével. Végezetül Jop-
lin Regtaim mûvének részletével 
zárult ez a délután egy közös he-
gedûjátékkal. A gyermekek kezük-
be vették a saját maguk barkácsol-
ta „ezüst hegedûjüket” és együtt 
szólaltatták meg ezt a csodálatosan 
szép vonós hangszert. Olyan mese-
belien szépen szólt mindenki he-
gedûje, hogy Fésüs Éva tündére is 
irigykedve hallgatta.

Miközben a gyermekek átszel-
lemülten játszottak és édesapámat 
hallottam hegedülni, Marlo Mor-
gan mondata jutott az eszembe: 
,,Ahogy a zenész szüntelenül keresi a 
legszebb hangot, úgy várja a zene a 
világmindenségben, hogy valaki meg-
szólaltassa.”

Bakosné Szöllôsi Ágnes  
óvodapedagógus
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Télûzô Farsangi mulatság a Szivárvány Óvodában

A február 11–15-ig tartó héten 
megtartottuk hagyományos Far-
sangi kavalkádunkat az óvodában. 
Már hetekkel a mulatság elôtt zá-
poroztak az ötletek, a szülôk a 
folyósón gyûjtötték a tippeket, a 
gyerekek összesúgtak a csoportok-

ban, elárulva egymásnak a titkot, 
hogy ki minek öltözik a Farsan-
gon. 

A csoportszobákat és a közössé-
gi tereket már a hét elején ellepték 
a farsangi hangulatot megterem-
tô színes díszek. A Micimackó cso-
portosok vidám csörömpöléssel és 
mondókázással járták végig az 
óvodát, a többiek segítségét kérve 
a tél elûzéséhez. A dajka nénik 
pedig meglepetés táncos mûsorral 
készültek a gyerekek szórakozta-
tására Dajka-show címmel. 

A programok pénteken csúcso-
sodtak ki, amikor mindenki bele-
bújt az oly sok munkával készített 
jelmezbe. Gyerekek és felnôttek 
együtt roptuk a táncot a vidám ze-
nére, míg csak el nem fáradt a lá-
bunk, közben pedig farsangi fánkot 
és finom csemegéket falatoztunk. 

Siposné Kardos Kitti

Bôvült a Bóbita Bölcsôde
A Bóbita Bölcsôdében, 2012 októ-
berében megkezdôdött az épület 
bôvítése uniós pályázati forrásból. 
Közel négy hónap megfeszített, 
nehéz munka után 2013.február 
13-án megtörtént a mûszaki átadás 
is. A pályázatnak köszönhetôen 
megvalósult egy új csoportszoba, 
amely új játékokat és új berende-
zési tárgyakat kapott. A jövôben 
26 helyett 36 gyermek befogadá-
sára lett alkalmas intézményünk. 
Két új fürdôszobát is kialakíthat-
tunk, ennek köszönhetôen minden 
csoportszoba rendelkezik fürdô-
szobával, így a gondozási mûvele-
tek sokkal gördülékenyebben ha-
ladnak. A bölcsôde udvara is 
megváltozott. Felépült egy új játék-
tároló, valamint a gyermekek 
nagy-nagy örömére helyet kapott 
egy nyári pancsoló is. Az emeleti 
részen is változások történtek. Be-
építették a padlásteret, ahol táro-
ló helyiségeket alakítottak ki. Mivel 
bôvült a bölcsôde, így bôvült a kis-
gyermeknevelôi és technikai kise-
gítôi létszám 1–1 fôvel. Így a három 
csoportszobában hat kisgyermek-
nevelô tevékenykedik és két tech-
nikai kisegítô segíti munkájukat.

A bôvítés alatt a bölcsôde folya-
matosan fogadta a gyermekeket. 
Nagy megpróbáltatás volt ez mind 

a gyermekek, mind a szülôk és a 
dolgozók számára. Az eredmény 
azonban magáért beszél. Köszön-
jük a szülôknek az együttmûkö-
dést, támogatást és segítséget.

Az intézmény minden dolgozó-
ja nevében köszönetet mondunk 
a Gyeviép Kht. munkatársainak, 
Berkes Istvánnak, Jordán Emilnek, 
Mihály Andrásnak és Nagy Csabának, 
hogy munkájukkal és szaktudá-
sukkal segítették a bölcsôdében 
felmerülô végsô szerelési és be-
rendezési folyamatokat.

Kiss Ilona,  
kisgyermeknevelô

Óvodánkban ismét elindult az „OVI-ZSARU” program
Az óvodás korú gyermekek foko-
zottan ki vannak téve kisebb-na-
gyobb balesteknek. 

Életkori sajátosságuk a játékos-
ság és kíváncsiság, de még nincs 
elég tapasztalatuk, így sokszor nem 
ismerik fel a veszélyt sem, és nem 
tudnak megfelelôen viselkedni. 

Ennek a programnak a célja a 
gyermekek védelme a bûnözéssel 
szemben. 

Az elsô és az utolsó foglalkozást 
„igazi” rendôr tartja, és vele érke-
zik két esztétikusan kialakított báb 
– Rendôr Robi és Rosszcsont Ricsi. 

A program témakörei: Az ismer-
kedés szabályai (ki az idegen szá-
munkra, mit mondhatok el idegen 
embernek magamról és családom-
ról). A szabályok utasítások be-
tartásának fontossága (kinek az 
utasításait tartsuk be, kinek fogad-
junk szót s miért). Az idegen sze-
méllyel történô találkozás, kapcso-
lat, ajándék elfogadás szabályai 
(utcán, játszótéren, idegen lakás-
ban). Az egyedüli otthon tartózko-
dás szabályai (telefonálás, idegen 
beengedése a lakásba). Veszélyes 

eszköz is lehet, ami nem játékszer 
(háztartási eszközök, szúró-vágó 
eszközök használata, testi épség 
megóvása)! A közlekedés szabályai 
(gyalog, kerékpárral, utasként gép-
kocsiban).

A program átöleli, feldolgozza 
mindazon életszerû-veszélyforrást 
tartalmazó-helyzeteket, melyek 
otthon és közvetlen környezetük-
ben érhetik a gyermekeket.

Óvodánkban, a négy csoportban 
(Margaréta, Süni, Gomba, Maci) 
felelevenítettük a bemutatkozás 
témakörben tavaly megtanult sza-
bályokat, szokásokat. A program-
hoz két új csoport (Pillangó és 
Katica) csatlakozott. 

Bai Istvánné, Szénásiné Juhász 
Brigitta óvodapedagógusok

Horváth Zoltán,  
rendôr fôtörzsôrmester

Farsang – korhatár nélkül

Az Idôsek Otthonába farsangi délelôttöt tartottunk.
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V. TYR Kupa Nemzetközi Úszóverseny
2013. február 2–3-án rendezték 
meg a hódmezôvásárhelyi Gyar-
mati Dezsô Sportuszodában az V. 
TYR Kupa Nemzetközi Úszóver-
senyt. Az Algyôi Úszó Közhasznú 
Egyesület (AÚKE) úszói eredmé-
nyesen szerepeltek, jó hangulat-
ban zajlott a versenyen. Az algyôi 
sportolók egyéni csúcsokat úsztak, 
javítottak a saját idôeredményei-
ken.

Eredmények – 1999–2000-es kor-
osztály: Kószó Ádám 25. 50m férfi 
gyors- és 15. 50m mellúszásban.

2001-es korosztály: Nagy Natália 
7.; Greksa Kinga 10. és Vidács Bianka 
11. 50m gyorsúszásban. Bíbor Martin 
14. 50 m gyors- és 5. 50 m mell-
úszásban. Nagy Natália 10. és Greksa 
Kinga 11. 50m mellúszásban. Nagy 
Natália 7., Greksa Kinga 8. és Vidács 
Bianka 9. 50m hátúszásban. 

2002-es korosztály: Síkhegyi 
Luca 16. 50m gyors- és 15. 50m 
hátúszásban. Karasz Bence 20. 50m 
gyors- és 7. 50m hátúszásban.

2003-as korosztály: Szalontai Re-
gina 11. 50m gyors- és mellúszás-
ban, valamint 8. 50m hátúszásban. 
Vincze Zsombor 22. 50m gyors- és 
15. 50m mellúszásban.

2005-ös korosztály és fiata-
labbak: Tóth Kása Sára 12. 50m 

gyors-, 6. 50m mell- és 11. 50m 
hátúszásban. Karasz Luca 8. 
50m mell- és 14. hátúszásban. 
Forgó Dániel 16. 50m gyors- és 
6. 50m hátúszásban. Zahuczky 
Dávid 9. 50m mellúszásban. 
Tornyi Barna 10. 50m mell-
úszásban. Kertész Mihály 16. 
50m mellúszásban.

Edzôk: Zsura Brigitta, Zsura Zol-
tán és Magosi Krisztina.

Diákolimpiai sikerek az algyôi úszóktól
A 2012/2013-as tanévben a hódmezô-
vásárhelyi Gyarmati Dezsô Sportuszo-
dában rendezték meg a Megyei Diák-
olimpiát úszásból. A 2013. január 28-i 
versenyen tanulóink az I–II. korcso-
portban, a III. korcsoporttól A és B 
kategóriában mérték össze tudásukat. 

Ez volt az elsô alkalom, hogy az 
algyôi úszók „A” kategóriában is 
szerepeltek, erôs mezônyben. 
Eredményeink – I. korcsoport: Ka-
rasz Luca 8. hely 50m hátúszásban, 
Ács Zsófia 8. hely 50m mellúszás-
ban, Szutor Adél 8. hely 50m gyors-
úszásban, Forgó Dániel 5. hely 50m 
hátúszásban, Tornyi Barna 10. hely 
50m gyorsúszásban. 

II. korcsoport: Síkhegyi Luca 7. 
hely gyorsúszásban és hátúszásban, 
Szalontai Regina 10. hely mellúszás-
ban. A II-es korcsoport 4x50m 
gyorsváltó tagjai: Síkhegyi L., Sza-
lontai R., Rózsa Viktória, Kertész 
Tekla, pótemberek: Juhász Fanni és 
Péter Fanni 7. helyezést értek el. 
Demecs Botond 7. hely 50m hát-
úszásban. Karasz Bence 8. hely 50m 
mellúszásban és 10. gyorsúszásban.

III. korcsoport „A” kategóriában: 
Jaksa Vivien 10. hely 100m gyors-
úszásban, Nagy Natália 7. hely 
100m mellúszásban. A III-as kor-
csoport 4x50m gyorsváltójának 
tagjai: Jaksa V., Vidács B., Nagy N., 
Greksa K., pótember: Gábor Zsófia 
3.helyezést értek el és felállhattak 

a dobogó 3. fokára. Bíbor Martin 9. 
hely 100m gyorsúszásban. Csarnai 
Martin 6. hely 100m mellúszásban.

„B” kategóriában azok indulhat-
tak, akik nem leigazolt versenyzôk, 
illetve nem szerepeltek a Magyar 
Úszó Szövetség 2012-es ranglistá-
ján: Bodó János 2. hely 100m hát-
úszásban. Rózsa Alex 2. hely 50m 
mellúszásban és 4. hely 100m 
gyorsúszásban. A III. korcsoport 
„B” kategória 4x50m gyorsváltó-
jának tagjai: Rózsa A., Bodó J., De-
mecs Bálint, Szalontai Botond, pót-
emberek: Gyömbér Mihály és Bús 
Tamás 2. helyezést értek el. 

IV. korcsoport „A” kategóriá-
ban: Portörô Dorina 6. hely 100m 
hátúszásban és 7. hely 100m mell-
úszásban. Gyôrfi Kinga 5. hely 
100m gyorsúszásban. „B” kategó-
riában: Bozóki Richárd 6. hely 100m 
gyorsúszásban. Szvetnyik Martin 8. 
hely 100m mellúszásban. A IV. 
korcsoport „B” kategória 4x50m 
gyorsváltó tagjai: Bozóki R., Szvet-
nyik M., Sebôk Ramón, Szekeres Má-
tyás 6. helyre hozták be a váltót.

Az V–VI. korcsoport „A” kategó-
riás eredményei: Rózsa Evelin 7. hely 
100m gyorsúszásban. Együtt voltak 
értékelve a 14–18 évig a tanulók, 
nehéz volt a 14 éveseknek ebben a 
mezônyben jó helyezést elérni.

Felkészítôk: Varga Ágnes, Retkes 
Zsolt, Ficsor Barna, Zsura Brigitta, 
Zsura Zoltán és Magosi Krisztina 

Országos elôdöntôben  
5. helyezett lett az algyôi csapat

Február 16-án Jászberény volt a 
házigazdája a Játékos Sportver-
seny Országos elôdöntôjének, 
ahova az idén is eljutott iskolánk 
csapata a megyei elsô 
helyezésével. Játékos 
Sportverseny: a diák-
olimpia versenyrend-
szerének legszínesebb, 
legsokoldalúbb felké-
szülést igénylô verse-
nyein a legfiatalabb 
diáksportolók küzde-
nek a helyezésekért. A 
sor- és váltóversenyek 
ugró, dobó, futó versenyszámai 
komoly próbatételt jelentenek. A 
pontos feladat végrehajtás mellett 
megtanulnak küzdeni a csapatért, 
a társakért, amit a késôbbiekben 
a választott sportágukban is jól 
kamatoztathatnak. Ezen a verse-
nyen V. lett az Algyô Fehér Ignác 
Általános Iskola.

Ez a nap eseményekben gaz-
dagnak bizonyult. Hat órás utazás 

és versenyzés után, még a bál mû-
sorában is kitûnôen teljesítettek 
sportolóink, de fájó szívvel gon-
dolnak a megyei atlétikai verseny-

re, amelyet ugyanabban az 
idôben rendeztek meg. Csa-
patunk becsülettel helytállt, 
minden tagjára büszkék va-
gyunk. Az algyôi csapat tag-
jai: Bogdán Bence 3.a, Forgó 
Dániel 1.a, Igaz Nikolett 3.a, 

Janecskó Tamara 2.a, 
Juhász Enikô 3.a, 
Kecskeméti Réka 5.a, 
Lantos Szabina 4.a, 

Major Szabolcs 3.a, Molnár Tamás 
4.a, Nemcsok Dávid 3.b, Németh 
Bercel 1.a, Péter Fanni 4.a, Sulyok 
Rebeka 1.a, Szekeres Rebeka 3.b, 
Tápai Roland 3.a, Üveges Gabriella 
2.a és Igaz Roland 3.a osztályos 
tanulók (aki az utolsópercekben 
csatlakozhatott a csapatunkhoz a 
versenyszervezôk külön engedé-
lyével), felkészítô tanár: Varga 
Ágnes.
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Megyei Gyermek Terematlétika Bajnokság
2013. február 16-án a szegedi Orczy 
István Általános Iskolában került 
megrendezésre a Megyei Gyermek 
Terematlétika Bajnokság. Iskolánk 
tanulói által elért eredmények:

fiú 30 m-en (2001) XIV. lett Bíbor 
Martin (5.a) 5,95 s, fiú 30 m-en 
(2004–2005) V. lett Ormándi Martin 
(1.a) 5,61 s, VI. lett Lovász Tamás 
(2.a) 5,67 s, XXVI. lett Szénási Kris-
tóf (1.a) 6,30 s; leány 30 m-en (2001) 
V. lett Gábor Zsófia (6. osztály) 5,17 
s , XV. lett Tóth Vanessza (6. osztály) 
5,77 s, XVII. lett Bura Beatrix (5.b) 
5,92 s, XVIII. lett Vidács Bianka (5.a) 
5,93 s; leány 30 m-en (2002) VI. lett 
Balázs Anna (5.a) 5,51 s, IX. lett Vágó 
Natália (5.b) 5,62 s; leány 30 m-en 

(2003) XIII. lett Pál Andrea (4.a) 5,87 
s, XV. lett Nagy Emese (3.a) 5,95s, 
XVII. lett Kiss Virág (3.a) 6,15 s, XIX. 
lett Szalontai Regina (3.a) 6,20 s; 
leány 30 m-en (2004–2005) III. he-
lyezett lett Süli Eliza (2.a) 5,58 s, IV. 
lett Oláh Lilla (3.a) 5,60 s, XXIV. lett 
Bíbor Mirtill (2.a) 6,27 s, XXXII. lett 
Füzesi Vanda (1.a) 6,85 s; ügyességi 
váltóban (4 leány – 4 fiú) II. helyezett 
lett 1’38,32-es idôvel iskolánk csa-
pata: Süli Eliza, Oláh Lilla, Bíbor Mir-
till, Füzesi Vanda, Ormándi Martin, 
Lovász Tamás, Szénási Kristóf, Borbás 
Bálint öszeállításban; fiú helybôl 
távolugrásban (2001) X. lett Boldi-
zsár Mihály (5.b) 173 cm, XI. lett 
Gyömbér Mihály (5.b) 166 cm, XII. 

lett Bíbor Martin (5.a) 161 cm, XIV. 
lett Rozgonyi Renátó (5.b) 146 cm, 
fiú helybôl távolugrásban (2002) IX. 
lett Mesterházy Máté (4.a) 160 cm; 
leány helybôl távolugrásban (2001) 
XIV. lett Bura Beatrix (5.b) 161 cm; 
leány helybôl távolugrásban (2002) 
V. lett Juhász Fanni (4.a) 164 cm, 
VIII. lett Vágó Natália (5.b) 161 cm; 
fiú súlylökésben (2001) I. helyezett 
lett Boldizsár Mihály (5.b) 9,10 m, 
IV. lett Rozgonyi Renátó (5.b) 8,20 
m, X. lett Gyömbér Mihály (5.b) 7,60 
m; fiú súlylökésben (2002) II. he-
lyezett lett Janecskó Márk (5.b) 7,40 
m, III. lett Bezdán Mihály (4.a) 7,10 
m, VIII. lett Mesterházy Máté (4.a) 
6,30 m, XI. lett Sulyok Dávid (4.a) 

5,70 m; fiú súlylökésben (2003) III. 
lett Pópity Bence (4.a) 6,30 m, IV. lett 
Kiss Máté (3.a) 5,90 m, V. lett Dénes 
Balázs (3.b) 5,90 m, VII. lett Karai 
János (4.a) 5,90 m, XII. lett Tóth 
Gergely (3.a) 5,10 m; leány súlylö-
késben (2001) I. helyezett lett Gábor 
Zsófia (6. osztály) 8,10 m, IV. lett 
Tóth Vanessza (6. osztály) 7,10 m, XI. 
lett Vidács Bianka (5.a) 6,20 m; leány 
súlylökésben (2002) IV. lett Juhász 
Fanni (4.a) 6,35 m, V. lett Balázs 
Anna (5.a) 6,20 m; leány súlylökés-
ben (2003) III. lett Szalontai Regina 
(3.a) 4,80 m, V. lett Kiss Virág (3.a) 
4,60 m. Felkészítôk: Varga Ágnes, 
Ficsór Barnabás, Retkes Zsolt testne-
velôk.

Iskolai napló
Március

11.  14.00 Hevesy György kémia-
verseny területi döntôje Sze-
geden 7–8. évfolyam részére. 
17.00 Leendô elsô osztályo-
sok szülôi értekezlete.

12.  9.00 V. Regionális Zöld Diák-
parlament Gyomaendrôdön.

12.  14.00 Nyelvtan-helyesírási 
verseny 1–4. évfolyamban.

14.  8.00–11.00 KEOP-6.1.0/A/  
11-2011/0159 „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcso-
lódó viselkedés-mintákat ösz-
tönzô kampány megvalósítása 
Algyôn” címû pályázat követ-
kezô rendezvénye 7–8. évfo-
lyam részére.

14.  10.45–11.00 Március 15-ei 
megemlékezés az iskolában.

15.  10.00 Ünnepség az Ország-
zászlónál. (Megjelenés ünne-
pi öltözetben, kokárdával.)

18–19.  A tanulói adatlapok mó-
dosításának lehetôsége az 
iskolában (8. osztály).

18-ig  Napközis ügyelet igények 
felmérése a tavaszi szünet-
re: március 28–29., április 
2–3.

20. 14.30 Versmondó verseny az 
5–8. évfolyamban.
22.  7.30 Víz Világnapja, projekt-

nyitó:Magyarország természe-
ti csodái és azokat veszélyez-
tetô természeti jelenségek. 

22.  8.00–12.00 1–4. évfolyam 
vadasparki órái.

25.  14.30 Játékos természetisme-
reti vetélkedô a 2–4. évfo-
lyamban.

25. 16.30 Fogadóóra. 
26.  14.30 Házi kémiaverseny 7–8. 

évfolyam részére.
27.  Szünet elôtti utolsó tanítási 

nap.
27.  14.00 Napközis projektzáró: 

„Tavasz, tavaszi népszokások, 
ünnepek”.

27.  14.30 Természetismereti ve-
télkedô az 5–8. évfolyamban.

28–április 2.  Tavaszi szünet. 
Április

3.  Tanítás nélküli nap.  
Elsô tanítási nap a szünet után. 

4–5.  Ebédfizetés április hónapra 
(19 nap)

Tanítási hetek márciusban: már-
cius 11–15. B hét, március 18–22. 
A hét, március 25–27. B hét.

Beiratkozás az iskolába
A 2013/2014-es tanévre az általános 
iskolai beíratást az alábbi idôpon-
tokban tartják Algyôn: 2013. ápri-
lis 8–9. (hétfô, kedd) 8-tól 18 óráig. 
Helyszíne: az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola (6750 Algyô, Sport 
u. 5.). Az elsô évfolyamra történô 

beíratáskor a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosí-
tó és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt és az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolást kell bemutatni.

Terematlétika bajnokság az Algyôi  
Fehér Ignác Általános Iskolában

Egy héttel a Serdülô Fedettpályás 
Országos bajnokság elôtt, 2013. feb-
ruár másodikán tartotta meg a 
Csongrád Megyei Atlétikai Szövetség 
téli serdülô terematlétikai versenyét. 
Idén új helyszín, az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola sportcsarnoka 
adott otthont, a három évfolyamot 
(1998–1999–2000-ben született) ma-
gába foglaló korcsoportnak. A házi-
gazdáknál kiváló eredmények szü-
lettek magasugrásban és 
medicinlabda lökésben. Iskolánk 
tanulói által elért eredmények: fiú 
(1998) magasugrásban I. helyezett 
lett Szekeres Mátyás (8.a) 170 cm, II. 
lett Szvetnyik Martin (8.a) 155 cm, IV. 
lett Zerza Dániel (8.a) 140 cm, fiú 
(1998) medicinlabdalökésben III. 
lett Szekeres Mátyás (8.a) 9,90 m, IV. 
lett Szvetnyik Martin (8.a) 9,90 m, X. 
lett Vidács Ádám (8.b) 8,50 m, fiú 
(1999) helybôl távolugrásban VII. 
lett Szekeres Benedek (7.a) 207 cm, 
VIII. lett Pál Máté (7.a) 206 cm, fiú 
(1999) magasugrásban II. helyezett 
lett Bozóki Richárd (8.a) 145 cm, III. 
lett Kalusi László (7.b) 145 cm, fiú 
(1999) medicinlabdalökésben VI. lett 
Szekeres Benedek (7.a) 9,00 m, VII. lett 
Pál Máté (7.a) 8,70 m, IX. lett Péter-
fi Mihály (7.b) 7,80 m, fiú (2000) 30 
m-en II. helyezett lett Bodó János (7.a) 
4,77 s, VI. lett Kollár Martin (5.a) 5,22 
s, VIII. lett Pál Krisztián (5.b) 5,47 s, 
fiú (2000) helybôl távolugrásban VII. 
lett Pál Krisztián (5.b) 187 cm, fiú 
(2000) magasugrásban II. helyezett 

lett Bodó János (7.a) 130 cm, III. lett 
Rózsa Alex (6. osztály) 125 cm, IV. lett 
Kollár Martin (5.a) 115 cm, fiú (2000) 
medicinlabdalökésben III. lett 
Schulcz Károly (6. osztály) 7,90 m, IV. 
lett Rózsa Alex (6. osztály) 7,50 m, 
VII. lett Vidács Balázs (6. osztály) 7,10 
m; leány (1998) helybôl távolugrás-
ban II. lett Kecskeméti Zsanett (8.b) 
162 cm, leány (1998) magasugrásban 
II. lett Kecskeméti Zsanett (8.b) 162 cm, 
leány (1998) medicinlabdalökésben 
IV. lett Dékány Kira (8.a) 6,60 m, V. 
lett Szalontai Fanni (8.b) 6,50 m, leány 
(1999) 30 m-en III. lett Bakos Dorina 
(7.a) 4,75 s, leány (1999) helybôl 
távolugrásban III. lett Portörô Dorina 
(7.a) 208 cm, V. lett Bakos Dorina 
(7.a) 204 cm, leány (1999) medicin-
labdalökésben I. helyezett lett Por-
törô Dorina (7.a) 6,90 m, III. lett Bacsa 
Vivien (8.b) 5,50 m, V. lett Rébék Nagy 
Renáta (7.b) 4,90 m, leány (2000) 30 
m-en IV. lett Szekeres Anna (6. osztály) 
5,38 s, V. lett Molnár Viktória (6. osz-
tály) 5,48 s, VI. lett Szabó Alexandra 
(6. osztály) 5,49 s, VII. lett Nagy Noémi 
(5.b) 5,69 s, leány (2000) magasug-
rásban II. lett Szabó Alexandra (6. 
osztály) 120 cm, leány (2000) medi-
cinlabdalökésben I. helyezett lett 
Jaksa Vivien (7.a) 7,00 m, III. lett 
Hegyi Renáta (6.a) 6,10 m, V. lett 
Római Petra (7.a) 5,60 m, VI. lett 
Molnár Viktória (6.a) 5,60 m; VII. lett 
Kiss Zsanett (6. osztály) 5,40 m. Fel-
készítôk: Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás 
testnevelôk.
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Legyen Algyô a Dél-Alföld  
legolvasottabb települése!

Kedves Algyôiek, fogjunk össze! A So-
mogyi Károly Városi és Megyei Könyv-
tár olvasásnépszerûsítô programsoroza-
tot indított Olvasó Dél-Alföld – Olvasás 
(megye)határok nélkül címmel, amely 
keretében regionális olvasási vetélkedôt 
hirdet meg A Dél-Alföld legtöbbet olva-
só települése címmel. Az a település 
lesz a nyertes, vagyis a Dél-Alföld leg-
többet olvasó települése, amelynek lakói 
(1 lakosra számítva) a legtöbb könyvet 
olvassák el a vetélkedô idôtartama alatt.

A vetélkedô idôtartama: 2013. feb-
ruár 1 – 2013. július 31.

A játék menete: A könyvtárunk kapott 
egy 200 könyvet tartalmazó könyv-
listát, ahonnan olvasnivalót válogat-
hatnak a játék résztvevôi. Minden 
könyvhöz tartozik egy 3 kérdésbôl álló 
egyszerû ellenôrzô teszt, melynek ki-
töltésével igazolják a kiválasztott köny-
vek elolvasását. A játékban csak a 
helyesen kitöltött tesztek vesznek részt. 
A listát úgy állítottuk össze, hogy min-
denki találjon benne az érdeklôdésének 
megfelelô olvasmányt: szerepel benne 
klasszikus és kortárs szépirodalom, 
romantikus, szórakoztató, történelmi 
és kalandregények, krimi, sci-fi, fan-

tasy és természetesen gyermekeknek 
szánt mûvek is.

A programon belül az Algyôi Könyv-
tár versenyt hirdet az algyôi családok 
között is! Az az algyôi család, akik közül 
legalább öten a könyvtárunk tagjai (vagy 
újonnan iratkoztak be) és a legtöbb 
könyvet olvassák el Algyôn, fantasztikus 
nyereményekben részesülnek.

Az elsô helyezett díja: meglepetés. 
A második helyezett család fürdôbelé-
pôt nyer a Borbála Fürdôbe. A harma-
dik helyezett család könyvjutalmat kap. 
Mindenkinek, aki részt vesz a program-
ban, apró ajándékkal kedveskedünk!

A részletekkel és az elolvasandó 
könyvek listájával kapcsolatban érdek-
lôdni lehet a Könyvtárban – telefon-
szám: 62/ 517-170, e-mail: bibl@
algyo.hu

Hajrá Algyô!

A húsvéti ünnepkör kialakulása
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az Ószövetségi pászka ünnep a 
zsidók egyiptomi fogságból való 
szabadulásának emlékünnepe. 
Jézus ezen a napon ülte az utolsó 
vacsorát tanítványaival (1Kor 
12,14), és a keresztények számára 
ô maga lett a húsvéti bárány (1Kor 
5,7). A keresztények húsvétját a 
zsidó pászkához az köti, hogy Jézus 
közvetlenül a zsidó ünnep elôtt 
valószínûleg Kr.u. 30 április 7-én, 
Pontius Pilátus ítélete nyomán ke-
resztre feszítették és meghalt. Erre 
emlékezünk nagypénteken, és va-
sárnap hajnalban feltámadt, ezt 
ünnepeljük húsvét vasárnap. A ke-
resztények húsvéti hitét, a hitvallás 
fejezi ki legtömörebben: „harmad-
napon halottaiból feltámadt”. Ez 
két dolgot jelent számunkra egy-
részt az ellenôrizhetô húsvéti be-
számolóik igazságát (1Kor 15,1–11 
vö. Mk 16,1–8 Mt 28, Lk 24, Jn 
2021f), mely a tanítványok tapasz-
talataira épül. Másrészt Krisztus 
feltámadása a mi föltámadásunk 
bizonyítéka is, mert benne meg-
jelent az új teremtmény (2Kor 5).

A zsidók húsvétot Niszán 14–15. 
napján ünnepelték, mely nap a hét 
bármely napjára eshetett, a hold-
évre épülô naptár szerint. A ke-
resztények átvették ezt a szokást, 
bár egyébként szoláris naptárt 
használtak. Az ószövetségi ünnepet 
azonban új értelemben ünnepelték 
(1Kor 5,7–8), a kovásztalan kenyér 
a tisztaság, a Vörös tengeren való 
átkelés a keresztelés szimbóluma 
lett, és a húsvéti bárány a keresz-
tények számára Krisztus lett. A 2. 
században Alexandria, Jeru zsálem 

és Róma egyházai a Niszán 14 nap 
utáni vasárnapon ünnepelték a 
Húsvétot, amely gyakorlat egyre 
inkább terjedt. 325-ben a niceai 
zsinat elô is írta a húsvét vasárnapi 
ünneplését a tavaszi napéjegyen-
lôséget követ elsô holdtölte utáni 
vasárnapra téve az ünnepet. Ez 
robbantotta ki a húsvét vitát, amely 
fájdalmasan megossza a keresztény 
közösségeket, és ezért nem ünnep-
lik egy idôben Jézus feltámadását 
a keleti és a nyugati keresztények.

Húsvét vigíliájának szertartása 
rendhagyó, kezdôdik a húsvéti 
fény megáldásával, folytatódik az 
Exultet, a húsvéti örömének el-
éneklésével. Majd a sötét temp-
lomban ószövetségi olvasmányok 
hangzanak el az üdvösségtörténet 
legfontosabb eseményeirôl, az 
evangélium olvasásakor gyújtanak 
világosságot és szólal meg az or-
gona és kezdôdik az ünnepélyes 
szentmise. Ebben a misében tör-
ténik a keresztvízszentelés is, és a 
jelenlévô katekumeneket ezzel 
keresztelik meg a mise alatt. 
A mise végén a föltámadási kör-
menet az oltáriszentséggel zárja 
az ünnepet. A tûz szentelés, a 8. 
században, a frank birodalomban 
jött divatba, a pogány tavaszi tüzek 
ellensúlyozására. A húsvéti gyertya 
szertartás a gall liturgiából került 
a húsvéti szertartásba. A keresztség 
szentségének kiszolgáltatása ôs-
egyházi gyakorlat volt.

A tavasz kezdetén a húsvéti ün-
nepség sorozat, nem csak az újra 
éledô természetre, hanem a vallá-
si múlt áttekintése után a derûs 
örök életre is figyelmezteti a ke-
resztényeket. Ebben az értelemben 

boldog reményteli Húsvétot kívá-
nok mindenkinek, az ortodox egy-
ház hagyományos köszöntésével: 
„Krisztus feltámadt! Valóban fel-
támadt!”

Dr. Bernyik György plébános
*

Húsvéti ünnepi miserend Algyôn
2013. március 24. Virágvasárnap 
8:30 órakor – ünnepi mise énekelt 
Passióval, a templom alkalmi ének-
kara énekel.

Március 28. Nagycsütörtök 
17:00 óra – utolsó vacsora emlékez-
te, a végén rövid szentségimádás.

Március 29. Nagypéntek 16:00 
óra – Keresztút, 17:00 óra – Passió 
Jézus szenvedésének emlékezete, 
hódolat a kereszt elôtt, áldoztatás 
és utána fél óra virrasztó szentség-
imádás.

Március 30. Nagyszombat 17:00 
óra – Tûz szentelés, Húsvéti gyertya 
örömének, vízszentelés, ünnepi mise.

Húsvét vasárnap 8:30 óra – Ün-
nepi mise és utána körmenet.

Életmentô algyôi iskolások – elsô helyen az algyôiek
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
február 9-én ünnepelte meg-
alakulásának 92. évfordulóját. 
Ez alkalomból a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Ifjú-
sági Tanácsa, és a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei 
Szervezete „ IKV- rally-t szerve-
zett. A versenyen teszteket, gya-
korlati feladatokat kellet meg-
oldaniuk a csapatoknak, 10 
állomáshelyen.

A verseny a Napfény Park Be-
vásárló Központ, Kópé Vöröske-

resztes Közösségi Pontjában került 
megrendezésre.

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola csapatának tagjai: Kovács 
Angelika 4. a, Molnár Tamás 4. a, 
Zakar Zsanett 4. b, Sándor Fanni 4. 
b, Tóth Szilvia 4. b, Németh Éva 7. 
b, Rébék Nagy Renáta 7. b, Herman 
József 7. b. A versenyre 8 csapat 
nevezett, 5 közép- és 3 általános 
iskola, a mi iskolánk az ELSÔ he-
lyen végzett. A verseny felkészítô-
je és kísérôje: Leléné Gonda Irén és 
Süli Zakar Éva volt.
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Átlátható gazdálkodás, tervezhetô költségvetés Algyôn
(Folytatás a 3. oldalról)

Algyô esetében az adósságot kelet-
keztetô ügyletekbôl származó fize-
tési kötelezettségek a költségvetési 
évet követô 3 évre: 2013. év: 60 000 
000 forint, 2014-ben: 65 103 000 
forint, 2015-ben: 64 580 000 forint 
és 2016. évben: 64 057 000 forint. 
Ezen összegek a fizetési kötelezett-
séggel csökkentett saját bevétel 
körülbelül 10%-ának felelnek meg.

Költségvetési rendelet
Elkészült és a képviselô-testület 
tagjai jóváhagyták Algyô Nagyköz-
ség Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetési rendelet tervezetét. 
A költségvetési rendelet tervezet 
1 750 000 000 forint pénzmarad-
vánnyal számol. Az általános fej-
lesztési tartalék összege: 44 728 000 
forint, a közbiztonsági alap cél-
tartaléka 1 000 000 forint. A költ-
ségvetési vitaanyag 100 millió fo-
rint adókockázati tartalék összeggel 
számol, mely az adóbevételek, va-
lamint az adó visszafizetés bizony-
talanságából adódó bevételkiesést 
pótolja. Az ingatlanforgalmazási 
alap címen 20 millió Ft lett elô-
irányozva, a pályázati saját erô alap 
100 millió forint, a beruházás elô-
készítô alap 30 millió forinttal lett 
megképezve. A vállalkozások tá-
mogatási alapja 37 millió forintot 
tartalmaz. Az önkormányzat 2013. 
évi bevétele: 3 milliárd 938 millió 
084 ezer forint, ugyanekkora ösz-
szeg a kiadási oldal. A rendelet 
teljes szövege megtalálható a www.
algyo.hu/önkormányzat/rendeletek me-
nüpont alatt.

Turisztikai szolgáltatásokról
A már korábban elfogadott tele-
pülési turizmusfejlesztési koncep-
cióhoz igazodva tanulmány készült 
annak vonatkozásában, hogy in-
tézmény-átszervezéssel miként fej-
leszthetô az algyôi turisztikai szol-
gáltatások összessége. Az 
EconoConsult Kft. által elkészített 
szakmai tanulmány három alter-
natívát javasolt: turisztikai referens 
alkalmazását a Polgármesteri Hi-
vatalban, új non-profit Kft. létre-
hozását a Tájház és Alkotóház mû-
ködésére, valamint a Gyevitur Kft. 

bôvítését a Tájház és Alkotóház 
vonatkozásában. Ökrös Erika ügy-
vezetô szóbeli kiegészítést tett az 
üzleti tervrôl. Tájékoztatását kö-
vetôen a képviselôk úgy döntöttek, 
hogy a Tájház a Gyevitur Kft-hez 
történô átszervezésének elôkészí-
tése kezdôdjön el, az Alkotóházról 
pedig további szakmai egyeztetés 
szükséges. 

6%-os jegyáremelés lesz a Bor-
bála fürdôben. A 2013. évi emelt 
jegyárak megtekinthetôk a www.
borbalafurdo.hu oldalon. 

A képviselôk elfogadták a Gye-
vitur Kft. szervezeti és mûködési 
szabályzatát, melyet márciusi ülé-
sükön újratárgyalnak az idôközben 
átvételre kerülô tájház miatt. 

A testület januári kérésének 
megfelelôen, a Felügyelô Bizottság 
véleményezésével Katona Antal ügy-
vezetô elkészítette a Gyeviép Nkft. 
2013. évi üzleti tervét, melyet a 
döntéshozók jóvá is hagytak. 
Az idei önkormányzati mûködési 
támogatás: 123 222 132 forint, a 
közhasznú feladatok ellátása: 
8 500 000 forint. A 2013. évi fej-
lesztési célú tôketartalék: 8 923 000 
forint.

Elkészült a Gyeviép Nkft. szer-
vezeti és mûködési szabályzata, 
melyet a Felügyelô Bizottság jóvá-
hagyását követôen a testület is 
elfogadott.

Az algyôi sportélet ára
Mivel 2013. január 1-jével állami 
fenntartásba került az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola, mûködte-
tése viszont továbbra is önkor-
mányzati feladat maradt, a köz-
nevelési intézmény épületére és a 
tornacsarnokra ingyenes haszná-
lati szerzôdést kell kötnie az algyôi 
önkormányzatnak és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak. 
A testület a szerzôdést jóváhagyta 
és hozzájárult annak megkötésé-
hez. 

A képviselôk részletes tájékoz-
tatást kértek a 2012. év települési 
sportéletével kapcsolatos kiadá-
sokról és támogatásokról. Az össze-
foglalóból kiderül, hogy az üze-
meltetési jellegû kiadások összege: 
15 092 580 forint, a személyi jel-
legû kiadásoké: 4 316 307, a be-
ruházásoké: 92 853 949 forint, a 

támogatások összege: 28 531 070, 
a pályázatoké: 2 583 263 forint 
volt.

Új bérleti díjak
A képviselô-testület meghatározta 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola tornacsarnokának, valamint 
a mûfüves labdarúgó pályának a 
bérleti díjait, melyek a következôk.

Tornacsarnok bérleti díjai: 
hétköznap délutáni edzések, 

hétvégén, ünnepnap egész nap: 
bruttó 10 000 Ft/óra,

hétköznap 20 óra utáni edzé-
sekre: bruttó 7500 Ft/óra,

mérkôzésekre: bruttó 17 500 Ft/
óra,

kulturális rendezvényekre: brut-
tó 125 000 Ft/nap,

koncertekre: bruttó 375 000 Ft/
alkalom /a ki- és bepakolás idejé-
re: bruttó 32 500 Ft,

egyéb rendezvényekre egyéni 
megegyezés alapján, a Gyeviép 
NKt. és a TÜK Bizottság elôzetes 
egyeztetésének megfelelôen. 

Az Algyôre bejegyzett magánsze-
mélyek, civil szervezetek, vállalkozók 
részére a hétköznap délutáni edzé-
sek, hétvégén és ünnepnap, vala-
mint a hétköznap 20 óra utáni edzé-
sek díjaiból 20% kedvezmény jár.

Az Algyôi Sportkör számára a 
tornacsarnok használata ingyenes.

Mûfüves labdarúgó pálya bér-
leti díjai: 

1,5 óra pályabérlet világítás nél-
kül: br. 25 000 Ft/alkalom,

1,5 óra pályabérlet világítással: 
br. 35 000 Ft/alkalom,

többszöri vagy rendszeres hasz-
nálatra, egyéb rendezvényekre 
egyéni megegyezés alapján a Gye-
viép NKt. és a TÜK Bizottság elô-
zetes egyeztetésének megfelelôen. 

az Algyôi Sportkör számára a 
használat ingyenes

A hasznosítás és a bérbeadás 
lebonyolítója a Gyeviép Nkft. 

Jogszabályváltozás miatt módo-
sult az egyes anyakönyvi és csalá-
di események engedélyezésének 
szabályairól és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendô díjak mértékérôl szóló 
rendelet. Az új szabályozás értel-
mében anyakönyvi eseményt hi-
vatali munkaidôn kívül is meg 
lehet tartani, a szolgáltatásért díjat 

kell fizetni. A díjat az anyakönyvi 
esemény bejelentésével egyidejû-
leg, de legkésôbb a házasságkötés 
kitûzött idôpontja elôtt 30 nappal 
be kell fizetni a hivatal házipénz-
tárába. A hivatal nagytermében és 
a Faluházban történô lebonyolí-
tásért nem kell, de ezen kívüli 
helyiségekben vagy területen tör-
ténô lebonyolításért 30.000 forint 
díjat kell fizetni. A rendelet meg-
tekinthetô a www.algyo.hu/önkor-
mányzat/rendeletek menüpont alatt. 

Módosult a talajterhelési díjról 
szóló rendelet, melynek értelmé-
ben a korábbi 120 Ft/köbméter 
tételrôl 1.200 Ft/köbméterre vál-
tozott a talajterhelési díj mértéke. 
A rendelet teljes szövege megte-
kinthetô a www.algyo.hu/önkor-
mányzat/rendeletek menüpont alatt. 

Szükségessé vált a Faluház el-
használódott és elöregedett hang-
technikai eszközeinek fejlesztése. 
A testület jóváhagyásával br. 3,5 
millió Ft-ból valósulhat meg a fej-
lesztés, mely elôsegíti a helyi rendez-
vények és programok színvonalas 
hangosítását, illetve megrendezését, 
hiszen a beruházásból hangtechni-
kai eszközök, 1 db. projektor és 1 db. 
laptop vásárlása valósulhat meg. 

Jogszabály-változás miatt a kép-
viselôk jóváhagyták a Szegedi Kis-
térség Többcélú Társulása Társu-
lási Megállapodás módosítását. 

A képviselôk tudomásul vették 
és elfogadták a helyi hulladék-
gazdálkodási terv felülvizsgálatát. 

Az intézményvezetôk és a helyi 
társadalmi szervezetek által le-
adott 2013. évi programtervek 
alapján elkészült a település 2013. 
évi rendezvény- és sportnaptára, 
mely megtekinthetô a www.algyo.
hu/ programajánló és galéria/éves 
programajánló menüpont alatt. A 
szervezôk a mûsorváltozás jogát 
fenntartják!

A képviselô-testület elfogadta a 
köztisztviselôi teljesítménykövetel-
mények meghatározását szolgáló 
kiemelt célokat, melyek segíti a 
munkavállalók szakmai teljesít-
ményértékelését. 

A képviselôk tájékoztatást hall-
gattak meg a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrôl, majd zárt 
ülésen döntöttek ingatlanrész-meg-
vásárláson és lakossági fellebbezé-
sekrôl.  B.L.N. 
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Mozgásban a Mozgáskorlátozottak
Jól kezdtük az évet a Mozgáskorláto-
zottak Csongrád megyei Egyesülete 
algyôi csoportjánál. Az immár több 
mint 70 fôs társaságunk januári ösz-
szejövetelén egészségügyi elôadást 
hallgathatott meg. Szó volt az egész-
séges táplálkozásról, a magas vár-
nyomásról, a vércukor szint csökken-
tésérôl, és még jó néhány dologról, 
ami minket a legközvetlenebbül érint.

Februárban farsangoltunk. Asszo-
nyaink finom csörögefánkkal leptek 

meg bennünket. Kocsisné Kuk Ildikó 
tagtársunk jóvoltából pedig egy far-
sangi házi vetélkedôt tartottunk, ahol 
a gyôztesek erkölcsi elismerést kaptak.

Legközelebbi összejövetelünket 
március 13-án 15 órakor tartjuk 
a Faluházban. Megbeszéljük – töb-
bek között – a mezôhegyesi kirán-
dulásunk részleteit, amit a nyug-
díjasklubbal összefogva szervezünk 
március 27-ére.

Sermann József vezetôségi tag

Bérletárusítás
Az autóbusz bérletek árusításának 
helye: az algyôi Faluház földszin-
ti kisterme (Algyô, Búvár u. 5.).

Idôpontok 2013. elsô felében: 
április 3. (szerda), 4. (csütörtök), 
5. (péntek) 9–17 óra; május 2. 
(csütörtök), 3. (péntek) 9–17 óra;

június 3. (hétfô), 4. (kedd), 5. 
(szerda) 9–17 óra;

DE: a fenti napokon 12:00 és 
12:30 óra között ebédszünetet tar-
tanak a bérlet árusítók.

Tisza Volán Zrt. 

Fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester és 
Némethné Vida Zsuzsanna alpol-
gármester Algyô Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalában (Kas-
télykert utca 40.) minden héten 
szerdán 14–17 óra között fogadó-
órát tart.

Idôpontok: 2013. március 13., 
március 20.; április 3., április 10.

Soros, nyílt képviselô-testületi 
ülés: 2013. március 27. szerda 9 óra.

INFO: Polgármesteri Hivatal, 
T.: 62/517-517, pm@algyo.hu, 
alpm@algyo.hu, www.algyo.hu.

A földhasználat bejelentési  
kötelezettségrôl

A földhasználati nyilvántartásba 
2012. december 31-ig bejegyzett 
földhasználó köteles a 2013. feb-
ruár 1-tôl 2013. március 30. nap-
jáig terjedô idôszakban

–  magánszemély földhasználó 
esetében a személyi azonosí-
tóját és az állampolgárságát,

–  gazdálkodó szervezet föld-
használó a statisztikai azono-
sítóját bejelenteni.

A bejelentés módja: a „földhasz-
nálati azonosító adatközlési adat-
lap” használatával. A bejelentéshez 
(adatlaphoz) csatolni kell:

–  magánszemély földhasználó 
esetében a személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány másolatát, 

–  gazdálkodó szervezet föld-
használó esetében a statiszti-
kai azonosítót tartalmazó ok-
irat másolatát.

Az adatközlési bejelentéssel in-
dult eljárás díjmentes.

A bejelentés helye: Az adatlapot 
és kötelezô mellékleteit a használt 
földterület fekvése szerint illetékes 
járási földhivatalhoz kell benyúj-
tani. 

Ha a földhasználó több járási 
földhivatal illetékességi területé-
hez tartozó termôföldet használ, 
úgy a bejelentését egy földhivatal 
felé kell megtennie azzal, hogy az 
adatlapon (II. pont) elegendô fel-
tüntetnie azoknak a települések-

nek a nevét, amelyeken a föld-
használatával érintett földrészletek 
vannak.

Az azonosító adatlap, illetve to-
vábbi részletesebb tájékoztatás:

–  a járási földhivatalok ügyfél-
szolgálatán, 

–  a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Földhivatalának hon-
lapjáról (www.csmfhiv.t-online.
hu/nyomtatványok/földhasznála-
ti nyomtatványok, ill. aktualitá-
sok menüben a hirdetmény),

–  a www.foldhivatal.hu/ügyintézés/
nyomtatványok honlapról érhe-
tô el.

Az ingatlanügyi hatóság (járási 
földhivatal) földhasználati bírság-
gal sújtja azt a bejegyzett föld-
használót, aki adatszolgáltatási 
kötelezettségének határidôn belül 
nem tesz eleget.

2013. január 1-jével kibôvült a 
földhasználati nyilvántartásba be-
jelentendô földhasználatok köre 
azáltal, hogy a földhasználóknak 
területi mértéktôl függetlenül min-
den termôföld (zártkert is), vala-
mint mezô-, és erdôgazdasági bel-
területi föld – kivéve az erdô 
mûvelési ágú területek – haszná-
latát be kell jelenteniük az illetékes 
járási földhivatal felé.

Gósz Zoltán, Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala 

hivatalvezetô

Tájékoztatás az ebnyilvántartás  
és a kutyatartás szabályairól

A 41/2010. (II.26.) Korm. rendeletet 
módosító 115/2012. (VI.11.) számú 
Korm. rendelet több ponton módo-
sította az állattartás, különösen a 
kutyák tartásának szabályait. A ko-
rábban eltörölt eb nyilvántartást új 
alapokra helyezve állítja helyre. Az 
országos nyilvántartás három eleme 
a mikrochip (elektronikus transz-
ponder), a beültetést és az országos 
nyilvántartásban történô adatrögzí-
tést is végzô állatorvos, és az eb ösz-
szeírást végzô önkormányzat.

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata 2013. március 20-a és 2013. 
április 30-a között végzi el a 3 éven-
te kötelezô eb összeírást. Az össze-
írást az önkormányzattól kapott 
megbízás alapján, a belterületen az 
E.SZ.I. Egyesített Szociális Intéz-
mény munkatársai, a külterületen a 
mezôôrök végzik. Az adatszolgálta-
tás kötelezô, melyhez szükséges 
nyomtatványt az összeírást végzô 
munkatársak juttatják el a lakosok-
hoz. Az eb összeírás elvégzése után 
az esetleges adatváltozásokat 3 mun-
kanapon belül be kell jelenteni Algyô 
Nagyközség Önkormányzatához, 
melyhez nyomtatvány a település-
üzemeltetési csoportnál kérhetô.

Fontos tudni, hogy 2012. au-
gusztustól a kutyatartó kötelessé-
ge, hogy az állatorvosnál kezde-
ményezze kutyája megjelölését, 
illetve a korábban már megjelölt 
kutyák regisztrációját. 2013. janu-
ár 1. után a 4 hónaposnál idôsebb 
kutya már csak chippel ellátva (és 
regisztrálva) tartható. A kutyák 
chipezéséhez követelmény a ve-
szettség elleni védôoltás felvétele.

Amennyiben a kutya rendelke-
zik egy évnél nem régebbi veszett-

ség elleni oltással és ezt gazdája 
igazolni tudja, úgy a chip beülte-
tésének díja: 3.500 forint. Ha az 
eb védôoltással nem rendelkezik, 
úgy a chip beültetésével együtt a 
védôoltás felvétele is szükséges. 
Ebben az esetben az eb tulajdono-
sa ennek a költségét is köteles vi-
selni.

A mindennapi kutyatartás meg-
változott szabályai közül jelentôsen 
változott a kutya számára biztosí-
tandó terület. 2012. augusztus 1. 
után a zártan tartott kutya számá-
ra biztosítandó kennel alapterüle-
te, illetve a megkötve tartott kutya 
részére biztosítandó kikötô eszköz 
hossza a kutya méretével arányos: 
20 kg alatti kutya esetén minimum 
10 m2, illetve 4 méter, 20–40 kg 
között minimum 15 m2, illetve 6 
méter, 40 kg felett pedig minimum 
20 m2, illetve 8 méter. Tartósan 
csoportosan tartott ebek esetén 
számukra egyedenként legalább 6 
m2 akadálytalanul használható te-
rületet kell biztosítani. Nem minô-
sül csoportos tartásnak a szuka 
együtt tartása a kölykeivel, azok 
hathetes koráig. Amennyiben ebet 
futólánccal – vagy ahhoz hasonló 
elven mûködô szerkezettel – ki-
kötve tartanak, a feszített és futó 
részek hosszának összege nem 
lehet kevesebb 8 méternél, vala-
mint a futó rész nem lehet rövidebb 
3 méternél. A fentiek betartását a 
jegyzô és a járási állat-egészségügyi 
hivatal ellenôrzi.

Kérem, szíveskedjenek a hivat-
kozott jogszabályi rendelkezések-
nek eleget tenni, ellenkezô esetben 
szabálysértési bírság szabható ki!

Dr. Varga Ildikó jegyzô
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Tavaszi szemétszüret
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület hagyományaihoz híven 2013. 
április 6-án (szombaton) ismét 
szemétszüretre hívja településünk 
tisztaságáért tenni akaró polgá-
rait! 

Gyülekezés helye és ideje: a Táj-
ház elôtt, április 6-án 8 órakor.

Szemetes zsákról és védôkesz-
tyûrôl a szervezôk gondoskodnak.

Bai István  
egyesületi elnök

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Föld Órája – 2013

A Föld Órája egy világméretû ön-
kéntes kezdeményezés, melyet a 
WWF hívott életre, hogy megpró-
bálja felhívni az emberek, vállalatok, 

intézmények, kormányok figyelmét 
a környezetszennyezés és a túlfo-
gyasztás okozta problémákra. Az 
akció keretében arra kérik a részt-
vevôket, támogatókat, hogy minden 
év márciusának utolsó szombatján 
este világszerte kapcsolják ki és le 
egy órára a nem létfontosságú lám-
páikat és elektromos berendezése-
ket. A kezdeményezés 2007-ben 
indult Ausztráliából. Ekkor Syd-
ney-ben kapcsolták le a fényeket 
egy órára, hogy ezzel hívják fel a 
figyelmet a klímaváltozás hatásaira. 
Azóta globális klímavédelmi akció-
vá nôtte ki magát az esemény. Több 
száz ország, és számos híresség áll 
ki a WWF klímavédelmi törekvései 

mellett. Olyan nevezetességek sö-
tétülnek el, mint például a pekingi 
Tiltott Város, a római Trevi Kút, az 
egyiptomi piramisok, a párizsi Eif-
fel torony és a Notre Dame, és le-
kapcsolják a világ legmagasabb 
épületeinek fényeit is. 

2008-ben vált nemzetközivé a 
kezdeményezés. Ebben az évben 
csatlakozott Magyarország is négy 
várossal ehhez a világméretû akci-
óhoz. A Föld Órájának nem az a 
célja, hogy általános fogyasz-
tás-csökkentési gyakorlattá váljon, 
a globális villanyoltás szimbolikus 
cselekedet, ha úgy tetszik: ünnep. 
A környezeti kihívásokra és a túl-
fogyasztás hatásaira kívánja irányí-
tani a figyelmet, egyben bemutatja, 
hogy a problémák leküzdhetôek, 
ha készek vagyunk összefogni a 
megoldás érdekében. 

A Föld Órája logója egy hagyo-
mányos 60-as logó, amely az akció 
60 percét szimbolizálja, amellyel 
szeretnék felhívni a figyelmet a 
környezetvédelem fontosságára. 
Idén egy + jellel egészítették ki a 
hagyományos logót, ezzel is biz-
tatva mindenkit, hogy a 60 perc 
letelte után, az év többi napján is 
gondoljon a környezetére. Csat-
lakozz a nemzetközi akcióhoz! 
2013. március 23-án este fél ki-
lenckor kapcsold le egy órára 

az elektromos berendezéseidet! 
Tegyél te is a bolygónkért!

Algyôi Zöld Diákparlament  
képviselôi

Ökoiskola konferencia Kecskeméten
A Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatósága találkozóra hívta ebben 
az évben a Dél-alföldi Ökoiskolák 
vezetôit, munkatársait, valamint 
azokat is, akik még csak tervezik, 
hogy megpályázzák ezt a címet. A 
találkozót február 15-én tartották 
Kecskeméten a Természet Házá-
ban, ahol 11 iskola pedagógusai 
és diákjai jelentek meg. A Kis-
kunsági Nemzeti Park munkatár-
sai Gilly Zsolt, Lendvai Mária, Makai 
Nóra és Albert András bemutatták 
a jelenlévôknek a Naprózsa Erdei 
Iskolát, a Kontyvirág Erdei Iskolát, 
a Tisza-völgyi Bemutatóházat, va-

lamint tájékoztatták az iskolákat 
a pályázati lehetôségekrôl is. Ezt 
követôen az iskolák mutatkoztak 
be, de nem a szokványos módon. 
A szervezôk azt kérték az iskolák-
tól, hogy olyan ötleteket, megva-
lósított projekteket mutassanak 
be, amikre büszkék és úgy gon-
dolják, hogy hasznos lehet a többi 
iskolának is. Iskolánk, mint örökös 
ökoiskola, a hagyományos bemu-
tatkozáson túl az Algyôi Zöld Diák-
parlament munkáját ismertette a 
résztvevôkkel. 

Almásiné Császár Piroska  
és Koczka Ágnes

Iskolánk csapatának sikere a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt versenyén

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
február 9-én ünnepelte megala-
kulásának 92. évfordulóját. Ebbôl 
az alkalomból a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Ifjúsági 
Tanácsa és a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezete 
„IKV- rally”-t szervezett. A verse-
nyen 10 állomáshely volt, ezeken 
teszteket, gyakorlati feladatokat 
kellet megoldaniuk a csapatoknak. 
A versenyt a Napfény Park Bevá-
sárló Központ Kópé Vöröskeresz-
tes Közösségi Pontjában rendezték 
meg. A versenyre 8 csapat neve-
zett: 5 középiskolás és 3 általános 

iskolás. Az Algyôi Fehér Ignác Ál-
talános Iskola csapata az elsô he-
lyen végzett. Csapatunk tagjai: 
Kovács Angelika és Molnár Tamás 
4.a, Zakar Zsanett, Sándor Fanni és 
Tóth Szilvia 4.b, Németh Éva, Rébék 
Nagy Renáta és Herman József 7.b 
osztályos tanulók. Felkészítô és 
kísérô pedagógusok: Leléné Gonda 
Irén és Süli Zakar Éva.

Leléné Gonda Irén, 
az algyôi iskola  

Ifjúsági Vöröskereszt  
Alapszervezetének  

tanárelnöke

Vesd Bele Magad! program
A Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége- AGRYA 2013-ban is 
elindította a „Vesd Bele Magad!” 
programot, amely általános iskolák 
közremûködésével zajlik. Az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola alsó 
és felsô tagozatából 2–2 osztály vesz 
részt a kertészkedésben.

A gyerekek ingyen kapják meg 
az AGRYA-tól konyhakerti növé-
nyek vetômagjait (zöldborsó, hó-
napos retek, csemege kukorica, 
sárgarépa, karalábé), és azokat az 

iskola kertjében nevelik. A cél, 
hogy felhívják a figyelmüket arra, 
hogy friss zöldséget otthon is lehet 
termelni, nagyobb anyagi befek-
tetés nélkül. Ezzel együtt megis-
merik az általuk termelt borsó 
vagy retek ízét is. A diákok doku-
mentált élményei (fényképek, 
rövid, élményszerû leírások) nyil-
vánosságot kapnak a külön az erre 
a célra létrehozott weboldalon és 
az AGRYA által szervezett média-
támogatáson keresztül is.
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Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô Kör Közhasznú Egyesület egy éve
A legfontosabb célunk 2012-ben a 
gyógynövénykert fejlesztése, folya-
matos rendben tartása, gondozása, 
hogy egy hobbikert színvonaláról 
felfejlesszük ismeretterjesztésre is 
alkalmas bemutatókertté, amely 
turisztikai látványosság is lehet. 
Területét duplájára növeltük, új 
növényeket is ültettünk, és a nö-
vényekrôl ismertetô táblákat ké-
szítettünk, és helyeztünk el. A ter-
mesztett és a gyûjtött növényeket 
szakszerûen megszárítottuk, fel-
dolgoztuk, tasakoltuk, bemutattuk, 
ajándékoztuk, árusítottuk. A meg-
növekedett mennyiség miatt szük-
ségessé vált korszerû szárítási mód 
kialakítása. Ehhez megvásároltuk 
a szárítókeretekhez szükséges 
anyagot, így 2013-ban már ezeken 
száríthatjuk a leszedett, learatott, 
és begyûjtött növényeket.

A feldolgozott gyógynövények-
bôl ez évben összesen 3 kg-ot aján-
lottunk fel jótékony célra, melynek 
értéke kb. 45000 forint.

Községünk lakóinak egészség-
fejlesztése célkitûzésünk érdeké-
ben, Algyô minden nagy rendez-
vényén (Falunap, Egészségnap, 
Gyermeknap, Lovasnap, Családi 
Nap a Szabadidôközpontban, Ad-
venti Vásár) részt vettünk, és be-
mutatókat tartottunk a tevékeny-

ségünkrôl, remélve, hogy minél 
többen megismernek bennünket, 
és csatlakoznak hozzánk. Hagyo-
mánnyá tettük, hogy évente két-
szer nyílt napot tartunk májusban 
és szeptemberben a Tájházban.

Július közepén szakmai tanul-
mányútra a Bükkbe mentünk. 
Bükkszentkereszten a bükki füves-
ember Szabó Gyuri bácsi által szer-
vezett Gyógynövényes Napok 
programjain vettünk részt. Meg-
hallgattuk Gyuri bácsi elôadását, 
és nyilvános tanácsadását. Más 
elôadóktól is sok új információt 
kaptunk a természetes gyógymó-
dokról. Számunkra a legfontosabb 
program mégis Gyuri bácsi gyógy-
növény kertjének a megtekintése 
volt. A virágzó szurokfû, orbáncfû, 
levendula, zsálya, citromfû és cit-
romillatú macskamenta ültetvény 
pompázatos látványa után kisebb 
ágyásokban, bemutató jelleggel a 

legfontosabb hazai gyógynövénye-
ket láthattuk.

Augusztus 13-tól 17-ig napközis 
tábort tartottunk algyôi gyerekek-
nek, amirôl a szülôk, és a gyerekek 
is elismeréssel szóltak, és nagyon 
elégedettek voltak. 

A 2011–12-as tanév második fél-
évében és a 2012–13-as tanév má-
sodik félévében kéthetente „Ezer-
jófû” szakkört tartottunk a Fehér 
Ignác Általános Iskolában, melynek 
célja a tanulók megismertetése a 
gyógynövényekkel, és az egészséges 
étkezés és életmóddal a gyakorlat-
ban. A szakkört az iskolával kötött 
együttmûködési megállapodás 
alapján folyamatosan visszük to-
vább, amíg erre igény jelentkezik. 

Egyesületünk 2012-ben két tan-
folyamot szervezett felnôttek részé-
re az egészségmegôrzéssel kapcso-
latosan. A tanfolyamok alapfokú 
gyógynövényismereteket adott a 
résztvevôknek. 

Tavaly nagy súlyt helyeztünk 
arra, hogy az Algyôi Hírmondóban 
folyamatosan tájékoztassuk a falu 
lakosságát egyesületünk program-
jairól, és az egyesületi élet esemé-
nyeirôl. Az egyesület honlapját 
Forgó Gábor gondozza. www.ezer-
jofuegyesulet.hu címen is tájékozód-
hatnak tagjaink és minden érdek-

lôdô az egyesület életérôl, 
tevékenységérôl. 

Az Adventi Vásár várakozáson 
felüli sikert, és bevételt is hozott 
egyesületünknek. Mondhatjuk, 
hogy termékeink népszerûek vol-
tak, gyógyteánk és teakeverékeink, 
valamint minden fûszeres nektár 
és olaj elfogyott, és sokan meg-
kóstolták Ezerjó teakeverékünket. 
A bevételt közhasznú céljaink el-
érésére fordítjuk.

Felvettük a kapcsolatot a Gon-
dozói szolgálattal, hogy a rászoru-
lóknak ingyenesen, vagy kedvez-
ményesen eljuttathassuk teáinkat. 
Abban, hogy ilyen sikeresen indít-
hattuk az egyesületünk mûködését, 
nagy szerepe volt támogatóinknak. 
Ezért az Algyôi Önkormányzatnak, 
Herczeg József polgármester 
úrnak, az Algyôi Faluháznak és 
Tájháznak,az Algyôi Hírmondónak 
köszönetet mondunk a segítségért, 
és a jövôben is számítunk támoga-
tásukra.

Az önkormányzattól 2012-ben 
kapott 300.000 forint támogatást, 
a gyógynövénykert fejlesztésére, 
szárítókeretek anyagának a meg-
vásárlására költöttük. Egyesüle-
tünk a kapott támogatással hiány-
talanul, határidôre elszámolt.

Berek Ágota 

Lövészverseny lesz Algyôn
Az ALGYÔI LÖVÉSZ EGYESÜLET 
2013. évben NYÍLT IRÁNYZÉKÚ 
LÉGPUSKÁS LÖVÉSZVERSENYT 
hirdet meg az Algyô Kastélykert 
utca 44. szám alatti KÖZÖSSÉGI 
LÔTÉREN.

A versenyen helyben lakó al-
gyôieket várunk, akik nem igazolt 
versenyzôi más településen mû-
ködô lövész egyesületnek. 

A versenyre jelentkezhetnek, 
akik már betöltötték 10 éves élet-
korukat. Felsô korhatár nincs. A 
résztvevôk között három korcso-
portot határozunk meg: 10–14 
éves korig (serdülô, vegyes fiú és 
lány versenyzôk), l5 18 éves korig 
ifjúsági korcsoport külön fiúk és 
lányok, l9. évtôl felnôtt verseny-
zôk, külön férfiak és nôk.

Az egyéni résztvevôkön kívül vár-
juk csapatok jelentkezését is, akik 

a korcsoportoktól függetlenül akár 
vegyes összetételû csapatokat hoz-
hatnak létre 3–5 fô jelentkezôvel. 
Ebben a kategóriában számítunk 
helyben tevékenykedô civilszerve-
zetek, munkahelyi kisközösségek 
és családi csapatok nevezésére.

A versenyen történô részvételhez 
szükséges nevezési lap kitöltése, 
amely egyben a verseny szabályok 
elfogadása és betartása. A nevezés 
és a részvétel DÍJTALAN.

A meghirdetett közösségi ha-
gyományôrzô és sport vetélkedô-
re 2013. április 4-e és 2013. szep-
tember 29-e között kerül sor a már 
említett önkormányzati lôtéren az 
egyesület által biztosított, mûsza-
ki vizsgáztatott 4,5 mm kaliberû 
légpuskákkal. A jelentkezôk hoz-
hatják saját fegyvereiket is, ameny-
nyiben az említett paraméterekkel 

rendelkezô eszközeik a hatályos 
torkolati sebességen belül találha-
tó 7.5 j. energiánál nem nagyobb 
és errôl ugyancsak sorszámozott 
és érvényes hatósági tanúsítvány-
nyal rendelkeznek.

A verseny április és május hó-
napban a lôtér nyitva tartásának 
megfelelôen szerdánként 16–18 óra, 
valamint szombatonként 10–12 óra 
között veszi kezdetét elôválogatóval. 
A jelentkezôk (l8 év alatt a szülô, 
gondviselô írásbeli hozzájárulásával) 
tölthetik ki a nevezési lapot és a te-
remben 7 méterre felállított 3 bukó-
cél leküzdésével, (amelyhez 5 löve-
déket kap) kerül a középdöntôbe.

A középdöntôbe kerültek 10 mé-
terre kihelyezett céltáblára leadott 
10 lövéssel minimálisan legalább 
50 köregységet kell teljesíteni 15 
perc alatt. A középdöntôkre május 

hó közepétôl június hónap köze-
péig biztosítunk lehetôséget.

A verseny döntôjét szeptember 12. 
és 28. között tarjuk meg, ahol a dön-
tôsöknek az 5 célt tartalmazó cél-
táblára 5x2 azaz l0 értékelhetô lövést 
kell leadni. Helyezéseket a döntôben 
elért köregységek alapján állapítjuk 
meg. Csapatok esetében átlag szá-
mítással. Minden versenyzônek meg-
ôrizzük a versenyen használt lôlapját 
így a döntôben legtöbb köregységet 
elérôt egy kupával díjazunk, mint 
abszolút bajnokot. A helyezéseket 
oklevéllel ismerjük el és engedélyük-
kel nevüket, és teljesítményüket 
közzé tesszük. A döntôben a 10 ér-
tékelhetô lövés leadására személyen-
ként 20 perc áll rendelkezésre.

Tóth Árpád, az Algyôi Lövész 
Egyesület elnöke, elérhetôsége: 
06304734803.
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FELHÍVÁS!
Kérjük, támogassa adójának 1%-ával  

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

AKE

algyoi.kerecsen.egyesulet@gmail.com
Számlaszám: 57600125-11093321

Alapítványi bál az iskolánkban
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában február 16-án rendeztük 
meg 16. alapítványi bálunkat. A 
bálra lelkesen készülôdtek az al-
gyôi iskolások, a kicsik és a nagyok 
is. Az estét – hagyományainkhoz 
híven – Herczeg József polgármester 
úr nyitotta meg beszédével. 

A nyolcadikos diákok egy új-
szerû árnyjátékkal repítettek vissza 
bennünket az 1920-as évek világá-
ba: táncoltak charlestont, swinget, 
jive-ot, fox-trottot, shimmyt, vissza-
vittek a korba, ahol megszületett 
a Marcel hullám és a fiúsan rövid-
re vágott és fejre simított Eton 
frizura, a vakolatnyi smink, ahol a 
blues és a jazz volt a divat. Nyitó-
táncukat, az angol keringôt Olivia 
Newton-John: I believe címû da-
lára láthattuk tôlük, felkészítô ta-
náruk Újváriné Lôrincz Tünde; ru-
hájukat térítésmentesen a szentesi 
Szilver Tánccsoport Egyesület biz-
tosította; segítô szülôk: Kecskeméti-
né Szentes-Bíró Andrea és Kecskemé-
ti Zoltán. A keringôt az Etnoráma 
szakkör és a Gyöngyvirág néptánc-
csoport Bökönyi tánca követte, 
felkészítô tanáraik Hegedûs Edit és 
Benczédi Gyöngyi. Ezt követôen a 4. 
b osztály tanulói egy kis sétára in-
vitálták a vendégeket, szintén az 
1920-as évek szellemében, a Fogj 
egy sétapálcát címû zenére, fel-
készítô tanáruk Torma Tiborné. Kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni 
Kovács-Zemen Pálnak, Tösmaginé 
Radics Annamáriának, Izbékiné Cseuz 
Gabriellának és Zakar Zsoltnak a 
kiegészítôk elkészítésében való se-
gítségükért. 

A Gringo Sztár: Szabadulj fel! 
címû dalára labdás táncot adtak 
elô a 3., 6. és 7. osztályosok, fel-
készítô tanáraik: Kakuszi Ildikó és 
Koczka Ágnes. Egy mai modern 
táncot láthatunk Spy: Gangnam 

style címû zenére a 2. b osztályo-
soktól, felkészítô tanáraik: Szabóné 
Kálmán Mária, Szabó Beáta. Latinos 
mozdulatokat mutattak be Shaki-
ra: Rabiosa címû zenéjére Horváth 
Viktória, Mircse Gréta 3.a osztályos 
és Horváth Laura, Temkó Vivien 6. 
osztályos lányok, felkészítôjük Hor-
váthné Nemes Nikolett. A Karib ten-
ger kalózai címû film zenéjére 
félelmetes kardjaikkal foglalták el 
a táncparkettet a 4.a osztályos ka-
lózok felkészítôjükkel Süli Zakar 
Évával. Köszönjük a fakardok és 
a ruhák elkészítésében nyújtott 
segítségét Bezdán Mihálynak és Su-
lyokné Tóth Csillának. A bálon elô-
ször lépett közönség elé az Algyôn 
nemrég megalakult felnôtt nép-
tánccsoport Hegedûs Edit vezeté-
sével, akik Szilágysági táncokat 
adtak elô.

Köszönöm az este folyamán sze-
replô diákoknak, szülôknek és 
felkészítô pedagógusaiknak a na-
gyon színvonalas elôadásokat, 
Torma Tibornénak a konferálást és 
Joó Gábornak, Golhovics Györgynek 
és Gyurcsik Endrének a technikai 
segítséget. 

A szenzációs mûsort követôen 
a vendéglátásról (az ízletes vacso-
ráról és az italokról) az Algyôi 
Halászcsárda, a vendégek szóra-
koztatásáról pedig Sándor Csaba 
gondoskodott egészen hajnalig. 
Megköszönöm az algyôi iskola pe-
dagógusainak és diákjainak a szí-
nes dekorációt és a segítséget az 
este folyamán. 

A Szülôi Szervezet nevében sze-
retnénk köszönetet mondani az 
Algyôi Halászcsárdának, az AKTV 
Algyôi Kábeltelevízió Üzemeltetô 
Kft.-nek - Ballai Ferencnek, Herczeg 
Józsefnek és családjának, Némethné 
Vida Zsuzsannának és családjának, 
támogatásukért. 

Köszönet a következô magán-
személyeknek, intézményeknek, 
cégeknek, vállalkozóknak, mert 
tombolatárgyaikkal hozzájárultak 
a bál sikeréhez: a fôdíj felajánlá-
sáért köszönet Ország-Sugár Tiva-
dar és családjának; további felaján-
lásokért köszönet: Herczeg József és 
családja, dr. Piri József és családja, 
Iván Zsuzsanna, Csányi Anikó, Bol-
dizsár Attiláné, Lakatos Albertné Dr. 
Tóth Mária, Juhászné Fekete Angéla 
és családja, Gonda Károlyné, Szabóné 
Tóth Zsuzsanna, Kertész Ibolya és 
családja, Süli Zakar Éva, Mircse 
Nándor és családja, Algyôi Alkotókör, 
Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjasklub, 
ANZO Bau Kft., Gyevi-Art Kulturá-
lis Egyesület, Egészségkuckó, Ezerjófû 
Algyôi Egészségvédô Közhasznú Egye-
sület, , GYEVITUR Kft. – Borbála 
Fürdô, Szivárvány Óvoda, Algyôi 
Nôegylet, 1.a osztály, 1.b osztály, 2.a 
osztály, 2.b osztály, 3.a osztály, 3.b 
osztály, 4.a osztály, 4.b osztály, 5.a 
osztály, 5.b osztály, 6. osztály, 7.a 
osztály, 7.b osztály, 8.a osztály, 8.b 
osztály. 

Az alapítványi bálon befolyt fel-
ajánlásokat erdei iskolák hazai és 
külföldi útjainak támogatására, 
versenyek lebonyolítására és díja-
zására, kül- és beltéri játékok meg-
vásárlására szeretnénk fordítani.

A Szülôi Szervezet nevében kö-
szönöm a polgárôröknek, Bai Ist-
vánnak és feleségének, Gulyás Sán-
dornak, Bába Sándornak, hogy 
biztosították a bál zavartalan le-
bonyolítását, a ruhatárban való 
közremûködését Süli Erzsébetnek és 
Tóth Jánosnénak, a GYEVIÉP Nkft. 
munkatársainak a tornacsarnok 
berendezését, pakolását, valamint 
a portaszolgálat biztosítását, a Fló-
ratom Kft.-nek a virágokat. 

Ezúton szeretném megköszönni 
minden kedves szülônek áldozatos 
és fáradhatatlan munkáját, segítsé-
gét és közremûködését, akik a fel-
lépô ruhák készítésében, a sütemé-
nyek sütésében, a szállításban, a 
plakátragasztásban, a szervezésben 
stb. segítségemre voltak a bál elôké-
születeiben illetve a bál levezetésé-
ben. A 8.a és 8.b osztálynak köszö-
nöm az aperitif felajánlást. Külön 
köszönet az aktív részvételért a bál 
szervezésében, lebonyolításában: 
Horváthné Nemes Nikoletta, Horváth 
Dániel, Oláhné Bakos Boglárka, Oláh 
Endre Papné Kertész Mónika, Barta 
Andrea, Koczka Ágnes, Molnár-Szabó 
Beáta, Molnár László, Bezdán Mihály, 
Tösmagi Zsolt, Igaz István, Mircse 
Nándor, Török Anikó, Nagy Mihály.

Csányi Anikó,  
a Szülôi Szervezet elnöke

Ön is segíthet a személyi jövedelemadója 1%-ával
Az algyôi civil szervezetek közül 
három is fontosnak tartja fölhív-
ni a figyelmet az 1%-ra:

Kérjük, jövedelmük 1 %-ával 
támogassák a

Boldog Gyermekkor Alapítványt!
ADÓSZÁM: 18464881-1-06

Köszönettel:
Boldog Gyermekkor Alapítvány

*

Eljött az adóbevallások ideje. Idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk 
alapítványának és ezen belül ta-
nulóink helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán a követ-
kezôket adja meg: 

Algyôi Általános Iskola Alapít-
vány adószám: 18457177-1-06!

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszkiadást, 

de nagyon sokat segíthet az Ala-
pítvány munkájában!

Köszönettel az iskola tanulói
*

Az algyôi Gyevi Art Kulturális 
Egyesület mindhárom mûvészeti 
csoportja, a Parlandó Énekegyüt-
tes, az Algyôi Tollforgatók Köre 
és az Alkotók Köre ismételten kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 
az elmúlt években felajánlották 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 
segítve ezzel mûködésünket. 

Az Egyesület ebben az évben is 
szívesen fogadja és kéri felajánlá-
sukat, támogatásukat. 

Nevünk: Gyevi Art Kulturális 
Egyesület

Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné

a Gyevi Art Kulturális  
Egyesület elnöke
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Alig használt  

KF SPRINT  
típusú kapálógép 

eladó, 

75 000 Ft-ért.
Érdeklôdni  

az esti órákban a 
+36 70/321-0054-es 

telefonon.

Hétfô–Szerda–Szombat
7–11 óráig

Tavaszi 
raktársöprés

Tavaszi és nyári ruhák, cipôk

kiárusítása.
30%, 40%,  
50%, 60%

Árengedménnyel
A készlet erejéig a faluház 

parkolójában

Eladó!
2 db krumpliföld 

egymás mellett,  

900 m2.

Érdeklôdni  

06-30/647-7804-es 

telefonon.

Szônyeg éS 

kárpittiSztítáS 

kiSzálláSSal!

padlószônyeg, 

ülôgarnitúra, ágybetét, 

autókárpit tisztítás.

telefonszám:  

06-20/35-37-666

Megnyitottunk!
Megnyílt a  

Hasznos dolgok boltja!

kínálatunkból: 
• élelmiszer, 
• háztartási és vegyi áru, 
• rövidáru, 
• kreatív-hobby
• papír-írószer.

Cím:  Algyô, Vásárhelyi u. 5.  
(a Mexikói mellett)

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid ha-
tári dôvel vállalom. Használt, jó állapotban 
lévô kerékpárok értékesítése. 
Telefon: 06-20/484-6363.

*

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes (nyaralónak vagy 
vállalkozásra is alkalmas) családi ház 
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb 
csongrádi házra/lakásra vagy szegedi la-
kásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. 
Érdeklôdni: a 30/38-02-139 számú mo-
bilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos, kertes (nyaralónak vagy vállalkozásra 
is alkalmas) magánház eladó, vagy – érték-
egyeztetéssel – szegedi 1,5 szobás lakás-
ra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint. 
Érdeklôdni: a 30/380-2139 mobilszámon.

*

42–43-as, alig használt stoplis cipô eladó! 
Ár: 5000 Ft. Ugyanitt fémvázas 70x130x80 
cm-es, barna, drapp színû íróasztal eladó! 
Ár: 8000 Ft. 
Telefon: 06-20/364-6625

*

Vasalást, gyermek felügyeletet vállalnék 
Algyôn. Telefonszám: 06-30/455-73-44

Dr. Major József
JOGOSULT  

ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

„REKVIEM”  
TEMETKEZÉS  

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

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.

teHéntúró  
megrendelHetô 
1000 Ft/kg
Farkasné terike
téglás u. 123.
tel.: 06-70/39-68-133

a RefoRmátusok híRei

Egyszer látni kell…
Talán most jött el az alkalom?

Kirándulást szervezünk Székelyföldre  
2013. júl. 15–22 között

Bôvebb információ:
Czirokné Botár Éva református lelkész

06-30/405-8160
botare@t-online.hu

www.reformatustemplom.net

Találkozzunk minden hónap negyedik 
vasárnapján de. 11. órakor  

a római katolikus templomban.

Legközelebbi alkalmaink:
03. 31. 11.00 vas. húsvét úrvacsorával

„Isten szótárában ismeretlen ez a szó:  
lehetetlen.”

(C. H. Spurgeon)

ISTEn ELÉ vISSzüK ÉLETünKET, 
ELCSEndESEdünK, fELTöLTôdünK, 
mEgÉLjüK öSSzETarTozáSunKaT!

A faluház elôtti parkolóban 
ismét virágvásár!

Április elejétôl hétfôtôl 
szombatig bálint károly 

árusítja gyönyörû 
muskátlijait és egyéb 

tavaszi  virágait!
Minden  

régi és új vevôt 
szeretettel vÁr 

kArcsi!
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AutoGarden

Szolgáltatásaink
• autóbeszámítás kortól, állapottól, típustól függetlenül!
•  Egyes autóinkra ajándék átíratás! 

(ajánlatunk visszavonásig érvényes)
• autóinkat márkaszalonban, elôzetes állapotfelmérés után értékesítjük
•  több mint 80 darabból álló, folyamatosan frissülô 

autóparkunkból válogathatnak!
• Nonstop autómentés belföldön!

Szeretettel várjuk kereskedésünkbe régi és új vásárlóinkat!

Elérhetôség: Szeged, Algyôi út 61.
tel.: +36 70 63-22-600 • +36 70 43-19-429

Web: www.autogarden.hu • Facebook/AutoGardenKft
Nyitva tartás: h.–p.: 8–17 óráig; szo.–vas.: 8–12 óráig

Lájkolj minket a Facebookon, mert kihagyhatatlan 
akcióinkról csak ott értesülhetsz! 

Így több tízezer forintot spórolhatsz!

Nyusziváró nyereményjáték 
az Egészségkuckóban!

Március 1. és 28. között minden 2000.- Forint felett vásár-
lás alkalmával nyereményjátékban vesznek részt várásló-
ink. Az értékes ajándékcsomagokat március 29-én, nagy-
pénteken sorsoljuk ki!

Kínálatunk:
•  Tavaszi tisztító, méregtelenítô teák, ivólevek és élel-

miszerek (igény szerint beszerzünk mindent)
•  Fûszerek 20 % kedvezménnyel
•  Húsvéti kreatív hobbi termékek (tojásfesték, húsvéti 

kifestôk és matricák)
•  Ajándék táskák széles választéka

•  Tavaszi dekorációk, különle-
ges húsvéti tojások és aján-
déktárgyak

•  Tanszerek, irodaszerek

Közel 800 féle termékkel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: 
h.–p.: 8–12; 13–17; szo.: 8–12

KEDVES 
VÁSÁRLÓINK!

CSALÁDI HÁZ KIADÓ!
Szeged-Baktó városrészében, csendes átmenô forgalomtól mentes, 90 nm-es csa-
ládi ház , 25 nm-es melléképülettel , 18 nm-es garázzsal kiadó! A házban 3 háló-
szoba egy nagy elôtér, konyha, fürdôszoba található.

•  Fûtése: konvektorral illetve cserépkályhával lehetséges, így a rezsije rendkívül 
alacsony!

•  Internet és kábeltelevízió van a házban.
•  Igényes, parkosított , kultúrált udvarral rendelkezik.
•  Buszmegálló gyalogosan 1 percre , villamosmegálló 4–5 percre .
•  Autóval 10 perc a belváros , 3–4 perc az autópálya feljáró.
•  A ház túl van egy tisztasági festésen , azonnal költözhetô, akár bútorozva akár 

bútor nélküli is megoldható a költözés.
•  Elsôsorban megbízható ügyfelek jelentkezését várjuk hosszú távra!!!
•  Ár: 75 000 Ft+ rezsi/hó , elôre 2 hónap kaució szükséges!

(Az ár megbeszélés tárgyát képezi.)
•  Akár vállalkozásra , vagy irodáhelyiségnek , rendelônek , könyvelôirodának stb. 

is kiadó!

Érdeklôdni: 
+ 36 70 / 431-94-29

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók, 

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

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
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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.gyev iep .hu
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AZ ISTEN SZERETET!
Az Ô akarata az, hogy egészséges légy!

Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségbôl!
Adj lehetôséget magadnak, és gyere el Isten szent 
jelenlétébe, ahol imádkozunk a gyógyulásodért.

Feltámadás ünnepe:
Algyô, Géza u. 1.

2013. március 28., 16:60
Lelkipásztor: Arnóczkyné Piroska

A részvétel ingyenes!
Dicsôítés vezetô: Fróna Mihály

Dinamikus volt a Dinamix Ifjúsági Kerekasztal 2012-es éve is
Az Egyesület 2012-ben is aktívan 
vett részt az algyôi nagyrendezvé-
nyeken, köztük a Családi Gyermek-
napon, ahol kreatív tevékenység-
gel, kitûzô készítéssel kötöttük le 
a kilátogató gyerekeket és család-
jaikat. 200 darab kitûzô készült el 
a nap folyamán. December 14-én 
egy ünnepi akusztikus koncertet 
szerveztünk az Algyôi Faluházba, 
amelyen az országosan ismert 
Hôsök csapata lépett fel a Zhe 
Band együttessel kiegészülve. 200–
250 fiatal vett részt az ingyenes 
rendezvényen, amelyrôl számtalan 
pozitív visszajelzést kaptunk a kon-
certet követôen. Decemberben a 
Fiatalok egy Élhetôbb Környezetért 
Khe. által szervezett focikupa elô-
készítésében mûködtünk közre és 
segítettük a program megvalósítá-
sát is. Emellett saját csapattal in-
dultunk magán a versenyen is. 

A helyi programokon kívül más 
helyszíneken is tevékenykedtünk 
az elmúlt év során. Tavasszal pél-
dául elôadást tartottunk Szegeden, 
az Országos Közmûvelôdési Kon-
ferencián. Az elmúlt évben több 
alkalommal is ifjúsági estek kere-
tein belül elsôsorban Szegeden 

szerveztünk a fiatalok kívánságai, 
érdeklôdési köre alapján progra-
mokat a szubkultúrák, a grafika és 
egyéb mûvészeti alkotó tevékeny-
ségek, valamint zene köré építve. 
Július végén saját stand megszer-
vezésével részt vettünk a zentai 
Nyári Ifjúsági Játékok programjá-
ban, ahol kiemelkedôen a délutáni 
workshop megvalósításával kötöt-
tük le a fiatalok szabad óráit: ki-
tûzô- és pólótervezés, -készítés, 
valamint graffiti bemutató volt a 
kínálatunk. Estére egy kis fény-
festéssel kiegészült zenei összeállí-
tást prezentáltunk szegedi dj-k 
közremûködésével, különbözô 
rétegzenékre építve. Augusztusban 
a szegedi Kossuth Lajos sgt. 72. 
szám alatti Rongy Kocsmához tar-
tozó udvart népesítettük be egy 
rendhagyó országos gördeszka ver-
seny megszervezésével, amelyen 
300 fô vett részt.

A 2013-as évre is hasonló ter-
vekkel, programokkal készülünk: 
ifjúsági estek, koncertek, extrém 
sport versenyek, kiállítások, lehe-
tôség szerint kiadványok szerepel-
nek a programtervünkben. 

Torma Tibor

Meghalt Illyés, eltemettük a Telet
A Székelyföld Baráti Társaság 
2012. tavaszán alakult a csíksom-
lyói pünkösdi búcsú résztvevôibôl, 
algyôiekbôl és a Székelyföldrôl el-
származottakból. A társaság veze-
tôje Csiszer Piroska, a közösség célja: 
a székely történelem, népi hagyo-
mányok, kulturális szokások, gaszt-
ronómia megismertetése Az al-
gyôiekkel. 2012. nyarán a 
Tájházban szerveztek kiállítást és 
gasztronómiai bemutatót a szerve-
zôk. 2013. február 23-án pedig egy 
hagyományos csíki farsangteme-
tési szokást mutattak be a Tájház 
udvarán. A szép számú közönség 
megismerkedhetett a téltemetés 
székely változatával: Illyés, a kisze-
báb elégetésével, mely szakrálisan 
tél-, óév-, farsang-, böjt-, gonosz-, 
betegségelûzô és eltemetô népi 
hiedelmen nyugszik. A közös tél-
temetést követôen a farsang torát 
is megülték a résztvevôk: zsíros 
kenyeret, farsangi szalagos fánkot 
és forró teát kaptak a Tájházba 

betérôk. A szervezôk ezúton mon-
danak köszönetet mindenkinek, 
aki részt vett a rendezvény sikeres 
lebonyolításában.

A Székelyföld Baráti Társaság 
tagjai a húsvéti készülôdés jegyé-
ben hagyományos tojásírásra és 
festésre várják a település lakos-
ságát, minden érdeklôdôt 2013. 
március 13-án, szerdán 18–20 óra 
között az Algyôi Alkotóházba. Aki 
székely piros hímes tojást szeretne 
írni, hozzon magával 1 keményre 
fôtt tyúktojást!

A szervezôk minden érdeklôdôt 
nagy szeretettel várnak!

B.L.N.

Február 22.: a bûncselekmények áldozatainak napja
Az Európa Tanács 1990. febru-

ár 22-én tette közzé a bûncselek-
mények áldozatainak chartáját. E 
nap azóta a bûncselekmények ál-
dozatainak napja, melyet 1993-tól 
Magyarországon is megtartanak. 

Az állampolgárok az elmúlt esz-
tendôben fôként vagyon elleni 
deliktumok sértettjei voltak. Az 
alkalmi lopásoknál a sértett értékei 
leggyakrabban nyitva hagyott gép-
jármûbôl, iskolai vagy kórházi 
szekrénybôl, ôrizetlenül hagyott 
táskából, bevásárlókocsiból tûntek 
el. Lakásbetörések tekintetében 
kiemelten veszélyeztetettek a 
gyenge mechanikai védelemmel 
ellátott ingatlanok, tárolók, vala-
mint a hétvégi házak, zártkerti 
ingatlanok és tanyák. Jellemzô 
áldozati magatartás, hogy az érin-
tettek sokszor még az alapvetô 

vagyonvédelmi intézkedéseket is 
elmulasztják. Ugyanakkor a kör-
nyezet közömbössége is sok eset-
ben hozzá járul egy-egy bûncse-
lekmény bekövetkeztéhez.

Illetékességi területünkön 2012-
ben az ismert természetes személy 
sértettek száma 10 343 volt (12 146-
ról), ami az elôzô évhez viszonyítva 
14,8%-os csökkenést jelent. A sér-
tettek 61%-a férfi, 39%-a nô volt. 
Ki kell azonban emelni az idôskorú 
sértettek arányát. A 60 év felettiek 
elsôsorban vagyon elleni bûncse-
lekmények (besurranásos, illetve 
alkalmi lopás, trükkös lopás, csalás) 
szenvedô alanyai voltak, amelyhez 
a részükrôl mutatkozó túlzott biza-
lom jelentôsen hozzájárult.

További információ: barka@
csongrad.police.hu, telefontanú: 
06/80/555-111

A bûnmegelôzésrôl az idôseknek

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád Megyei 
Szervezete bûnmegelôzési elôadást tartott az algyôi Idôsek Otthonába. Sok fontos és új 
információt hallottak a megjelentek.
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DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

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

Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Rendel: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
· fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô 

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

Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Március 11–17-ig 7:30–12:00-ig
Március 18–22-ig 12:30–16:30-ig
Március 25–29-ig 7:30–12:00-ig
Április 02–05-ig 12:30–16:30-ig
Április 08–12-ig 7:30–12:00-ig

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SüRGÔSSÉGI 
ORVOSI üGYELET

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

Telefon: 62/433-104 

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM
Mentôk: 104 • tûzoltóság: 105 • RendôRség: 107

ALGYÔN FONTOS TELEFONSZÁMOK:  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK NEVE  

ÉS ELÉRHETÔSÉGE
Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319

Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja: 
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda) 

RendôRségi segélyhívó száMok: 107, 112. 

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután);

kedden, csütörtökön, pénteken 07:30 órától 11:30 óráig (délelôtt).

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

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Rendel: Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig
Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

Március 11-14-ig 12:30–16:30
Március 18–22-ig 08:00–12:00
Március 25–29-ig 12:30–16:30
Április 02–05-ig 08:00–12:00
Április 08–12-ig 12:00–16:30

Telefonszám: 62-267-202

Dr. Bakó Ildikó 06-30/635-47-17 • Zsurkáné Makai Éva: 06-30/960-28-17

változik a vérvétel térítési díja Algyôn 2013. március 1-tôl

Az OEP a háziorvosi rendelôkben történô vérvételt nem 
finanszírozza, kizárólag a Szakorvosi Rendelôkben elvégzett 
vérvételeket téríti. Ebben az esetben a beutalás és a vérvétel 

díjmentes a betegeknek.

Az algyôi háziorvosi rendelôben igénybe vett vérvétel térítési díja  
2013. március 1-tôl 1000 Ft/alkalom.

A 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosította A TÉRÍTÉSI 
DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÔ EGYES EGÉSZSÉGüGYI SZOLGÁLTATÁ-
SOK térítési díjait. A megváltozott díjakat megismerhetik a betegváró falain 

kifüggesztett tájékoztatókból, valamint a háziorvosi rendelôkben.

Dr. Tóth Mária háziorvos
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Ez már farsang a javából! 
Február 23-án, szombaton nyu-
godtan kitehettük volna a megtelt 
táblát az ajtóra, hiszen ismét gye-
rekzsivajtól volt hangos Könyvtá-
runk. Ekkor rendeztünk farsangi 
mulatságot gyermek olvasóink és 
szüleik részvételével, mely idén is 
sok vidám percet tartogatott. A 
szülôk gondosságának köszönhe-
tôen sokféle jelmezben vonultak 
fel a gyerekek. Boszorkányok, tün-
dérek, királykisasszonyok, bohó-
cok és cowboy-ok, pillangók és 
törött kezû sportoló … – felsorol-
ni sem lehetne, olyan széles volt a 
felhozatal a kreatív farsangi jel-
mezekbôl.

Mi már napokkal elôtte készü-
lôdtünk erre a vidám délelôttre, 
feldíszítettük a könyvtárat, az ol-
vasótérbôl egy nagy táncparkettet 
varázsoltunk, mindent szerpentin 
borított, a mennyezetrôl lampio-
nok és farsangi díszek lógtak. A 
Csiga Duó gyerekzenekar saját 

szerzeményeivel fergeteges han-
gulatot varázsolt a Könyvtárban, 
amire kicsik és nagyok egyaránt 
táncra perdültek. 

Finomságokból idén sem volt 
hiány, hiszen a nyugdíjasklub iste-
ni pogácsával és sós kiflivel lepett 
meg bennünket, valamint a Vámos 
Cukrászda jóvoltából két valódi 
csoki-szökôkút növelte az egyébként 
is jó hangulatot. Persze az egész-
séges életmód jegyében, a gyerekek 
sokféle gyümölcsöt mártogattak a 
lecsurgó fehér vagy barna csokiba. 
Az egyik kedves olvasónk pedig 
több mint 100 túrófánkot sütött a 
rendezvényre. A szülôk is sok fi-
nomságot hoztak a svédasztalra, 
amit ezúton szeretnénk is minden-
kinek megköszönni! 

Köszönjük minden résztvevô-
nek, a sok gyereknek és szüleinek, 
hogy hozzájárultak a Könyvtári 
farsang sikeréhez! 

Könyvtárosok

Megelevenedett nagyanyáink fonója  
az Alkotóházban

A GYEVI ART Kulturális Egyesü-
let Alkotók Köre február 16-án 
délelôtt megnyitotta az Alkotó-
házban (Algyô, Kastélykert utca 
106., volt Belák-ház) az „Ûzzük el 
a telet!” címû kiállítást, melyet 
kézmûves foglalkozás követett. 
A tárlat 2013. március 10-ig te-
kinthetô meg hétfônként 17–19 
óra, március 8-án 17–19 óra kö-
zött, valamint szombatonként 
15–17 óra között.

*

Hétfô esténként az algyôi Alkotóházban 
olyan a hangulat, mint régen a fonó-
ban lehetett, ahol a hosszú téli estéken 
összejöttek a lányok, asszonyok. Jó 
hangulatban, alkotó munkával telt az 
idô akkor is úgy, mint most a folt-
varró foglalkozásokon.

A fiatal lányoktól, a kisgyermekes 
anyukákon keresztül, az unokákról 
mesélô nagymamákig minden korosz-
tály megtalálható. Ami összefog minket, 
az a közös hobbi, a közös kreatív tevé-
kenység szeretete, a „semmibôl”, a pici 
foltokból, keskeny pamutvászon csíkok-

ból, kis négyzetekbôl valami teljesen 
újat és szépet alkotni.

A jókedv nem hiányozhat, közösen 
nevetünk a fordítva összeállított vagy 
félrevarrt, véletlenül elcsúszott, az ere-
deti mintától teljesen eltérô új „alko-
tásainkon”, amelyeknek sorsa termé-
szetesen a bontás és újravarrás.

A jó hangulat másik alapja – ami már 
ritka a mai világban –: az egymásra 
figyelés és egymás segítése. Itt teljesen 
természetes, hogy a kezdôknek a „nagyok” 
segítenek, Gabi, az oktató, ha kell, akár 
ötször is elmondja és megmutatja türel-
mesen, mit hogyan kell összeállítani, 
megvarrni. Egy otthonfelejtett tû, cérna 
nem jelent problémát, azonnal többen 
ajánlanak fel a sajátjukból.

A kezdô tanfolyam végére minden-
ki elkészíti az elsô foltvarró munkáját, 
egy hat blokkból álló faliképet. A ha-
ladó tanfolyamon már táska, tûtartó, 
ollótartó, varrógép takaró és a Gabi 
által megálmodott újabb használati 
tárgyak, díszek varrása folyik.

A heti foglakozásokon túl egy tava-
szi foltvarró tábor szervezése is folya-
matban van, illetve más településeken 
rendezett kiállítások látogatására is 
van lehetôség.

Köszönet Izbékiné Cseuz Gabriellá-
nak a szakmai tudásáért, türelméért 
és a lelkesedéséért, amellyel létrehozta 
Algyôn a foltvarró közösséget és tan-
folyamokat, illetve az Algyôi Falu-
háznak, hogy helyet biztosít a foglal-
kozásoknak!

Aki esetleg kíváncsi a foltvarró mun-
kákra, az inecsg.blogspot.hu oldalon 
több fényképet és leírást talál, illetve a 
www.algyofaluhaz.hu oldalon meg-
nézheti a tanfolyamok idôpontját.

Gubacsi Enikô

Térjen be a Könyvtári Kávéházba!
A februári Könyvtári Kávéház al-
kalmával szebbnél szebb farsangi 
álarcokat készítettünk a gyerekek-
kel, amelyek megtekinthetôk a 
Könyvtár Facebook oldalán. 

A következô kávéházi délelôt-
tön, március 2-án népi hagyo-
mányt elevenítettek fel, a Gergely-
járást. A hagyomány szerint a 
Gergelyjárásban szereplôk a ka-
tonai toborzás mintájára külön-
féle katonai rangokat viseltek, és 
Szent Gergely vitézeinek nevezték 
magukat. Ünnepélyes öltözetük 
jellemzô darabjai voltak a papírból 
készült csúcsos süveg, a katona-
csákó szalagokkal és a fakard, va-
lamint kosarat, zsákot vittek az 
adományok számára. 

Az áprilisi Kávéház témája: Ked-
venc versem! Hozzátok el kedvenc 
verseteket, egy meserészletet, a 
legkedvesebb mesefigurátokat, a 

legszebb zene részletet, amelyekkel 
játékos feladatokat fogunk csinál-
ni. Aki szeretné, lerajzolhatja, vagy 
megalkothatja legkedvesebb mese-
figuráját. A többi meglepetés. Idô-
pont: április 6., szombat, 10 óra.

Várjuk szeretettel az egész csa-
ládot!

Könyvtárosok
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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

Febuári–március eleJi rendezvénynaPtár
Március 8., péntek, 18 óra – Nônapi Köszöntô Mûsor a Faluház 

színháztermében
Március 9., szombat, 10 óra – a Szivárvány Óvoda Alapítványi mûsora a Faluház 

színháztermében
Március 12., kedd, 17 óra – Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a 

Tájházban
Március 13., szerda, 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Cso-

portjának taggyûlése a Faluházban
Március 14., csütörtök, 18 óra – Salsa-est a Faluházban
Március 20., szerda, 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti klub-

termében. A legnagyobb erô. Az önszuggesztió hatásos alkalmazása egészsé-
günkért, jó sorsunkért. Elôadó: Berek Ágota természetgyógyász

Március 22., péntek, 17 óra – kiállítás-megnyitó a Faluház Galériában. Fest-
ményeikkel bemutatkoznak Árnyas Koppány és Fodor Tibor.

Március 22., péntek, 19 óra – Karaoke verseny II. forduló (Döntô: a Falunapokon!)
Március 26., kedd, 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása 

a Tájházban
Március 27., szerda, 18 óra – Kiutak a válságból – elôadás I. Gazdasági válság?
Március 28., csütörtök, 17 óra – Húsvéti kézmûves játszóház gyerekeknek a 

Tájházban
Március 29., péntek, 19 óra – Retro Disco a Faluházban
Április 3., szerda, 18 óra – Kiutak a válságból – elôadás II. Válság és ember
Április 3–4–5., szerda, csütörtök, péntek, 9–17 óráig – Bérletárusítás a föld-

szinti kisteremben
Április 6., szombat, 9–12 óráig – Könyvtári kávéház
Április 9., kedd, 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a 

Tájházban
Április 10., szerda, 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Csoport-

jának taggyûlése a Faluházban
Április 10., szerda, 18 óra – Kiutak a válságból – elôadás III. A városok jövôje, 

a jövô városai. Oswald Spengler városfilozófiája Elôadó: Szélpál Szilárd
Április 11., csütörtök, 18 óra – Költészet Napja a Gyevi Art Kulturális Egyesület 

Tollforgatók Körével a Könyvtárban – Egy vers, egy kép
Április 12., péntek, 19 óra – Karaoke verseny III. forduló (Döntô: a Falunapokon!)
Április 13., szombat, 17 óra – Költészet Napja a Faluházban – a Kávészünet 

Duó mûsora: megzenésített versek

márciusi – áPrilis eleJi vásárnaPtár
vásárok a Civil szervezetek házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Március 14. (csütörtök) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár
Március 20. (szerda) 9–12 óra – Vegyes, aprócikk vásár
Március 22. (péntek) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár
Március 27. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár
A FAlUház elôtti PARkolóBAn áPRilistól viRágvásáR!  

(Bálint károly ôstermelô)
Március 14. (csütörtök) 8–12 óra Katonai és munkaruha vásár
Április 11. (csütörtök) 8–12 óra Katonai és munkaruha vásár
Minden héten hétFôn, szeRdán és szoMBAton 7–11 óráig a Faluház 

elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, valamint cipôk, papucsok 
széles választéka!

Március 11. (hétfô) 9–11 óra Termékbemutató és szemvizsgálat – Árkád Optika
Minden CsÜtÖRtÖkÖn 9–12 óráig a faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, 

ajándéktárgyak vására!

Tanfolyamok az Algyôi Alkotóházban – (Kastélykert u. 106.)
Magyarné Anna rajzszakköre 
Gyerekeket, felnôtteket egyaránt 
várunk!
március 23. (szombat) 15 órától
április 6. (szombat) 15 órától
április 20. (szombat) 15 órától

Gyurmaékszer-készítô szakkör 
Greksáné Kurucz Irmával
12 év felettieket várunk – gyere-
keket, felnôtteket egyaránt!
március 22. (péntek) 16 órától
április 5. (péntek) 16 órától
április 19. (péntek) 16 órától
Részvételi díj: gyerekeknek 300, 
felnôtteknek 700 Ft 
A részvétel jelentkezéshez kötött, 
mivel csak így biztosítható a kellô 
mennyiségû nyersanyag!

Jelentkezni az algyoialkotohaz@
gmail.com e-mail-címen lehet.

Dekupázs szakkör Boldizsár Atti-
láné Marika és Kocsisné Kuk Ildikó 
vezetésével
12 év feletti érdeklôdôk jelentke-
zését várjuk!
március 29. (péntek) 17 órától
április 12. (péntek) 17 órától
április 26. (péntek) 17 órától
Részvételi díj: gyerekeknek 300, 
felnôtteknek 700 Ft 

A részvétel jelentkezéshez kötött, 
mivel csak így biztosítható a kellô 
mennyiségû nyersanyag!
Jelentkezni az algyoialkotohaz@
gmail.com e-mail-címen lehet.

Versszeretôk jelentkezését várjuk!
„EGY VERS – EGY KÉP”

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
és az Algyôi Könyvtár 2013. ápri-
lis 11-én 18 órakor a Költészet 
Napja alkalmából „Magyar vagyok” 
címmel felolvasó-estet tart a 
Könyvtárban. 

Olyan versszeretôk jelentkezését 
várjuk március 29-ig, akik szíve-
sen olvasnának fel az esten.

A felolvasott versekhez diakép 
illusztrációk készülnek, ezért kér-
jük, hogy a fenti határidôig a fel-
olvasandó vers szerzôjét és címét 
is adják le a könyvtárban (Algyô, 
Kastélykert u. 63.), vagy küldjék 
el a mjuszti@gmail.com ill. a bibl@
algyo.hu e-mail címre. 

Várunk mindenkit szeretettel!


