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Építészetkritika:  
az algyôi Fehér Ignác Általános Iskola

„Tudom én, hogy az olvasó szere-
ti a vérszagot, jó, jó az a dicsérô 
simogatás, de azért elôbb kapja 
fel a fejét, ha a kritikus odamon-
dogat. A méltatás nem annyira 
fotogén, ezért aztán idôrôl idôre 
önvizsgálatot is tartok: vajon jól 
választok-e, ha csak színvonalas és 
színvonalasabb épületeket kene-
getek folyamatosan hájjal?

mert színvonalasra most is szín-
vonalas következik, ráadásul a maga 

iskolaminôségében az algyôi álta-
lános iskola legalább annyira ösz-
szetetten jelentôs, mint soktételû 
uszoda-fürdôépülettömbként a 
kecskeméti. (Élmény, fürdô) A ma-
gyar építészek körében az iskolák 
amúgy is szerelemgyerekeknek szá-
mítanak (ahogy a borászatok és a 
templomok is), és nemcsak a von-
zási indexük magasabb az átlagos-
nál, de éppen ez az a „nem túl kicsi, 
nem túl nagy” középületméret, 
amelyben a magyarok jól is teljesí-
tenek.” – kezdôdik Torma Tamás 
cikke, amelyet a népszabadság 
2013. március 8-án közölt, de el-
érhetô a nol.hu oldalon is: http://nol.
hu/kult/20130308-oktatasi_horizont.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Közmeghallgatás
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos, 
súlyos balesetek elleni védekezésrôl 
szóló 219/2011.(X. 20.) Korm. ren-
delet 21. § (1) bekezdése alapján a 
már mûködô veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem tevékenységének 
jelentôs változtatására vonatkozó 
engedély kiadása elôtt, hogy a la-
kosság véleményt nyilváníthasson, 

KÖZmEgHAllgATÁST tartok.
Helye: Algyôi Közös Önkor-

mányzati Hivatal, 6750 Algyô Kas-
télykert u. 40 szám, Tanácsterem.

ideje: 2013. április 25-én 14.00 
óra (csütörtök).

A mol nyrt. Algyô Vasútüzem 
6750 Algyô, hrsz.: 01748/23 ren-
deltetése az iparvágányra érkezô 
küldemények átvétele, feladások 
fogadás, átadása, mÁV vágányra 
kiállítása. Az ehhez szükséges belsô 
vasútüzemi tolatások elvégzése, a 
vasúti kocsik kiszolgálási helyekre 
történô beállítása, összegyûjtése, 

rendezése, mérlegelése, tárolása. 
Az iparvágány tulajdonosa a mol 
magyar olaj- és gázipari nyrt. 
TKd logisztika Algyô Bázistelep. 
Az iparvágány hálózat 16 vágány-
ból áll. Az iparvágány hálózaton 
a forgalom lebonyolítását a mol 
nyrt. TKd logisztika megbízásá-
ból a Szolgáltató vasútüzemi sze-
mélyzete végzi. 

Az AlgyÔ Vasútüzemre vonat-
kozó biztonsági jelentés hivatali 
idôben, az Algyôi Közös Önkor-
mányzati Hivatal mûszaki csoport-
jának hivatalos helyiségében tekint-
hetô meg. A biztonsági jelentéssel 
kapcsolatosan észrevételeket írás-
ban 2013. április 17-ig a település 
jegyzôjénél lehet tenni.

A hatóság a közmeghallgatásról 
készült jegyzôkönyvben foglaltakat 
a döntésének meghozatalakor 
mérlegeli. 

Herczeg József polgármesterKárpátaljai konferencián szerepelt az Algyôi Teleház
Képadatbázis és könyvadomány

„A Tisza összeköt... - települések, 
szervezetek, emberek” címmel tá-
mogatást nyert a dél-Alföldi Tele-
ház Egyesület a nemzeti Együtt-
mûködési Alap szakmai támogatási 
programján. A pályázatba az Algyôi 
Könyvtárban mûködô Teleház is 
bekapcsolódott, a könyvtárosok 
szakmai vezetésével. A projekt célja 
Szeged és rahó testvérvárosi kap-
csolatának, a szervezetek és emberek 
közötti együttmûködés tovább szé-
lesítése, kihasználva a természeti 
erôforrásokat, a Tisza folyó által 
kínált összeköttetést. 

A konferenciát Kárpátalján, rahó 
járási jogú városban rendezték meg. 
Ez a város arról is nevezetes, hogy 
ott találkozik a Fekete- és a Fe-
hér-Tisza. A 4 napos konferencián 
lehetôség volt bemutatni az algyôi 
intézményeket, legfôképpen az Al-
gyôi Könyvtár mûködését, szolgál-
tatásait, rendezvényeit. A helyi 
partnerintézmények is bemutatkoz-
tak, köztük könyvtárak is. A könyv-
tárosokkal rendkívül jó szakmai 
kapcsolat alakult ki, amelyet szeret-
nénk folytatni a közeljövôben.

(Folytatás a 17. oldalon.)

Falunapok: 2013. április 26–27.
PrOgraM

2013. április 26., péntek,  
Faluház

19 órakor a Faluház színháztermében Móra 
Ferenc Népszínház bemutatja A vadállat címû 
zenés kabaréestjét. rendezte: Kátó Sándor.

2013. április 27., szombat,  
Szabadidôközpont

8 és 12 óra között Civil szervezetek, baráti 
társaságok fôzôversenye.
9 óra 30 perc: a Booming Dance Club be-
mutatója.
10 óra: a Szivárvány Óvoda mûsora.
10 óra 30 perc: az algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola mûsora.

11 óra: a grimm-Busz Színház gyerekelô-
adása: Hetet egy csapásra.
12 óra: színpadon az algyôi Hagyományôrzô 
Citerazenekar, az algyôi Hagyományôrzô asz-
szonykórus és a Nyugdíjas Klub asszonykó-
rusa.
13 óra: Nótamûsor: Fodor Károly és vendégei
14 óra: a Parlandó Énekegyüttes mûsora.
14 óra 45 perc: a fôzôverseny eredmény-
hirdetése.
15 óra: Janza Kata és Homonnai Zsolt mûsora.
16 óra: az algyôi KaraOKE- verseny döntôje.
17 óra: Husnullina regina.
18 óra: az Omlett együttes élô koncertje.
20 óra: a KFT élô koncertje.
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Elkészült az algyői Bóbita Bölcsőde bővítése 
és átalakítása. 2013. 03.19.
Algyő Nagyközség Önkormányzata a „Bóbita bölcsőde bővítése 
Algyőn” című DAOP-4.1.3/B-11-2012-0011 számú projekt során 
a beruházást befejezte. Az épület földszintjén kialakításra került 
egy új csoportszoba (ezáltal a bölcsőde 26 férőhelye 36-ra nőtt), 
akadálymentesített mosdó, a tetőtérben - annak további beépítésé-
vel - teakonyha, mosókonyha, tároló helyiségek és irattár kapott 
helyet, valamint az épület bővítésével kerti játékraktár, hulladék-
tároló, kerékpár- és babakocsi tároló és a gyermekek részére egy 
nyári pancsoló-permetező kialakítása is megvalósult a projekt ke-
retein belül. A beruházás megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség az Új Széchenyi Terv „Dél-alföldi Operatív Program 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infra-
strukturális fejlesztése” című konstrukciójából közel 34 millió forint 
vissza nem térítendő támogatással segítette. 

A projekt megvalósításával a település kisgyermekes családjait 
érintő probléma oldódhat majd meg, mivel a 36 fős bölcsőde férő-
helyszáma így lehetővé teszi, hogy megszűnjön a várólista és a 
bölcsődébe felvételt nyerjen minden kisgyermek.

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

Anyakönyvi hírek
Születések:

Süveg Jázmin - született 2013. 03. 04., 
édesanya: Kovács Tünde, édesapa: Süveg 
János.

Herczeg áKoS JózSef – született: 2013. 
03. 04., édesanya: Sebôk Éva, édesapa: 
Herczeg József.

KiSS KornÉl – született: 2013. 03. 19., 
édesanya: varga ivett, édesapa: Kiss Tamás.

Jó egészséget kívánunk!
*

Házasság:
murányi Károly és Juhász ágnes 2013. 
03. 21-én házasságot kötött.

Sok boldogságot kívánunk!
*

Halálozás:
czirok etelka 2013. 02. 23-án elhunyt.
Boldizsár Balázs 2013. 03. 10-én elhunyt.

Béke poraira!

28 veszélyes fát vágtak ki
Az országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgató elrendelte az önkor-
mányzatokhoz tartozó közterülete-
ken található fák, fasorok és ligetek 
fáinak vizsgálatát. Az intézkedésére 
azért volt szükség, mert magyar-
országon tavaly két kisgyerek éle-
tét vesztette, amikor egy korhadt 
fa ága lehasadt.

Az algyôi önkormányzat meg-
bízásából a nagyközség területén 
lévô fákat egy szakemberekbôl álló 
bizottság vizsgálta, majd 28 veszé-
lyesnek ítélt fa kivágását rendelte 
el. Az eljáró hatóság a növényte-
lepítési tervnek megfelelôen jóvá-
hagyta a kivágott fák pótlását.

A nyertes pályázó a gyEViÉP 
nonprofit Kft., melyet az algyôi 
önkormányzati képviselô-testület 
Településüzemeltetési és Környe-
zetvédelmi Bizottsága választott 
ki. A kft. a jogerôs határozatnak 
megfelelôen elkezdte a fák kivá-
gását, megszüntetve a parkolók-
ban azt a balesetveszélyt, ami az 

ott parkoló autókra leselkedett, 
illetve az ott közlekedôk testi ép-
ségét veszélyeztette. Emlékezetes: 
leszakadó faág már okozott anya-
gi kárt Algyôn is, amikor a parko-
ló gépkocsira esett a Faluház elôtt.

A fa kivágásával egy idôben az 
eljáró hatóság meghatározta a fa-
ültetés helyét, darabszámát és a fa 
fajtáját. E listán 37 fa szerepel: így 
például magas kôris, gömb kôris, 
hárs, vörös tölgy, korai juhar. A te-
lepítést követôen a gyeviép non-
profit Kft. kiemelt figyelmet fordít 
a fák ápolására és gondozására.

A 2012–2013. évben az Önkor-
mányzat összesen 8 hektár új erdôt 
telepített, mely a lakókörnyezet 
levegôminôségének javítását szol-
gálja. Az elültetett fák: szürke nyár, 
magyar kôris, turkesztáni szil, ko-
csányos tölgy. A település egyéb 
területein 500 darab penyigei 
szilvafa kerül elültetésre, valamint 
az Önkormányzat folytatja a bel-
területi fásítási programját.

Fogadóórák a hivatalban
Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgármes-
ter Algyô nagyközség Polgármeste-
ri Hivatalában (Algyô, Kastélykert u. 
40.) minden héten szerdán 14–17 
óra között fogadóórát tart. idôpon-

tok: 2013. április 10., április 17. 
Soros, nyílt képviselô-testületi ülés: 
2013. április 24. szerda 9 óra. inFo: 
Polgármesteri Hivatal, telefonszám 
62/517-517, email: pm@algyo.hu, 
alpm@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu.Bérletárusítás

Az autóbusz bérleteket az arra jo-
gosultak átvehetik, illetve megvá-
sárolhatják az alábbi idôpontokban: 
2013. május 2. (csütörtök), 3. (pén-
tek) 9–17 óra; június 3. (hétfô), 
4. (kedd), 5. (szerda) – 9–17 óra.

E napokon 12:00–12:30 óra kö-
zött ebédszünet tartanak.

A bérletárusítás helye: Algyôi 
Faluház, földszinti kisterem (6750, 
Algyô, Búvár u. 5.)

Tisza Volán Zrt.

ÔBK: program tagoknak és érdeklôdôknek
Az Ôsgyeviek Baráti Köre szere-
tettel meghívja tagjait, valamint az 
érdeklôdôket az algyôi falunapo-
kon tartandó rendezvényekre.

Találkozónkon a szokásos ha-
lászlé lesz az ebéd, valamint sült 
hal. Jelentkezni lehet: Pálföldi 

Mártonnénál. Cím: Algyô, Vadvirág 
utca 26., telefonszám: 229-709, 
vagy a mobilon a 06 20  393 8833 
szám. Ebéd igény bejelentési 
napok: 2013. április 13–14., va-
lamint április 20. és 21. Utolsó 
jelentkezési nap: április 21.

Tavaszi szemétszüret – új idôpontban
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület hagyományai-
hoz híven 2013. 
április 6-án szeret-
te volna megtarta-
ni hagyományos 
szemétszüretét, ám az 
idôjárási körülmé-
nyek miatt ez akkor 
elmaradt. Azonban 
2013. május 11-én, 
szombaton a Faluvédôk 

ismét szemétszüretre hívják tele-
pülésünk tisztaságáért 

tenni akaró polgárait! 
gyülekezés helye és 

ideje: a Tájház elôtt, 
május 11-én 8 órakor.

Szemetes zsákról és védô-
kesztyûrôl a szervezôk 

gondoskodnak.

Bai István
egyesületi elnök
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Ülésezett az önkormányzat képviselô-testülete
Több mint húsz témát vitatott meg 2013. március 27-i ülésén Algyô 
Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete. A munkát Herczeg 
József polgármester irányította. 

A tavalyi költségvetésrôl szóló ren-
deletét azért kellett módosítania 
az algyôi önkormányzati képvise-
lô- testületnek, mert a magyar 
Államkincstár közölte a központi 
normatív állami támogatások mér-
tékét, ezek átvezetése történt meg 
a rendeletben.

Pénztartalékok
Az idei költségvetés végrehajtásá-
ról rendeletet alkotott nagyközsé-
günk önkormányzata. Az ehhez 
tartozó fô számokat tartalmazza 
az önkormányzat 4/2013.(iii.11.) 
Ör. rendelete. most a rendelet 
végrehajtásának alapvetô szabá-
lyait, a gazdálkodás bevételi és 
kiadási kockázatait, valamint a 
pénzalapok és tartalék összegek 
feletti rendelkezés jogosultságairól 
döntött a testület. Ezek többségé-
rôl (így például a 22 millió 393 ezer 
forint általános fejlesztési tartalék, 
vagy a vállalkozások 37 millió fo-
rintos támogatási céltartalékának 
felhasználásáról) a képviselô-tes-
tület jogosult határozni. Ugyan-
akkor például az ár- és belvízvé-
delmi feladatok 3 millió forintos 
keretérôl a polgármester, az ugyan-
ekkora összegû egészségügyi alap-
ról a testület Pénzügyi és humán 
bizottsága, míg 10 millió forint 
intézmény-felújítási alapról a TÜK 
véleménye alapján a testület ha-
tároz. 

Módosított okiratok
módosították a gyevitur Kft. ala-
pítói okiratát. Ebben az önkor-
mányzati cég tevékenységi körei 
között újdonságként szerepel pél-
dául a reklámügynöki tevékeny-
ség, a konferencia és kereskedelmi 
bemutató szervezése, a mûvészeti 
létesítmények mûködtetése és a 
múzeumi tevékenység. A társaság 
telephelyei közé bekerült a Kas-
télykert utca 42. szám alatti Tájház 
is. A szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosításakor arra is 
kitértek képviselôk, hogy tanácsos 
lenne a gyevitur Kft. és a szegedi 
Alsóvárosi Tájház szakembereinek 
együttmûködése. 

Korrigálták az eddigi Algyôi 
Faluház, Könyvtár és Tájház ala-
pító okiratát: az intézménytôl a 
Tájház mûködtetése 2013. május 
1-jétôl átkerült a gyevitur Kft.-hez. 
E lépést az intézmény nevének 
változása is tükrözi. Az Alkotóház 
helyérôl 2013. szeptemberét kö-
vetôen születik döntés.

Az említett változások miatt is elô-
készítette a képviselô-testület a közös 
önkormányzati hivatal Szervezeti és 
mûködési szabályzata korrekcióját. 
A módosítást az is indokolja, hogy 
idén március 1-jétôl Algyô és Tisza-
sziget közös önkormányzati hivatalt 
mûködtet. Ennek vezetôje: Algyô 
nagyközség mint székhelytelepülés 
jegyzôje. A közös hivatal Tiszaszige-
ten 4 személyes kirendeltséget mû-
ködtet, a székhely hivatal létszáma 
22 fôs. Az algyôi önkormányzat 6 
személybôl áll. A képviselô-testület 
a feladatok átszervezése miatt meg-
szüntette a közoktatási, ifjúsági és 
sportreferensi státuszt.

Belsô ellenôrzések
Beszámolót kapott a képviselô-tes-
tület a nagyközség múlt évi belsô 
ellenôrzéseirôl. A Szegedi Kistér-
ségi Többcélú Társulás által meg-
bízott belsô ellenôr nagyító alá tette 
a normatív állami támogatások 
elszámolását, a mûködés és gazdál-
kodás irányítását és szervezését, a 
100 százalékosan önkormányzati 
tulajdonú gyeviép nKft. mûködé-
sét, valamint az iratkezelést. így az 
említett cégen kívül ellenôrizték a 
polgármesteri hivatal, az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskola, a 
Szivárvány óvoda és az Egyesített 
Szociális intézmény munkáját is. A 
feltárt hiányosságok megoldására 
az önkormányzat vezetôi megtették 
a szükséges lépéseket.

rögzítette a képviselô-testület 
a helyi gazdasági társaságok veze-
tôivel szembeni idei elvárásokat a 
tulajdonosi érdek érvényesítése 
szempontjából. 

Közbeszerzések terve
Elfogadta idei közbeszerzési ter-

vét az algyôi önkormányzat. Ennek 

építési beruházások címû fejeze-
tében – többek között – szerepel 
a temetô megközelítését szolgáló 
út és parkoló kialakítása, több bel-
területi út felújítása, a Szabadidô-
központ és a kapcsolódó területek 
szennyvízelvezetésének kiépítése. 
mivel a közbeszerzések jelentôs 
része a gyevitur Kft-n keresztül 
valósulnak meg 2013. évben, ezért 
a Kft. közbeszerzési szabályzatát 
és tervét is kérte a testület elô-
terjeszteni az áprilisi ülésére.

A lakosság szennyvízbekötései-
nek támogatásáról 2012. július 
25-i ülésén döntöttek az algyôi 
képviselôk. Az érintett házak közül 
23 tulajdonos között megállapo-
dást az önkormányzattal. A terve-
zés elindult. Ám az egyik Bányász 
utcai ház esetében a körülmények 
olyan mûszaki megoldásra adtak 
csak lehetôséget, melyhez a kép-
viselô-testület döntése szükséges. 
A testület egyetért az érintett ön-
kormányzati ingatlanon a térítés-
mentes szorgalmi jog létesítésével.

Új bérleti díjak
Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola helyiségeinek és egyéb 
sportlétesítményeinek új bérleti 
díjait meghatározta az önkor-
mányzat. megállapították: a sport-
csarnokhoz tartozó edzôtermet 
óránként bruttó 1100 forintért 
adják bérbe. A tantermeket órán-
ként bruttó 1500, míg az iskola 
külsô kézilabda pályáját óránként 
bruttó 1500 forintért használhat-
ják a kívülállók. Az iskolai aulában 
óránként bruttó 3000, míg az ét-
teremért 2000 forint a bérleti díj. 
A Kastélykert utcai edzôterem bér-
leti díja: bruttó 2000 forint. 
Ugyanakkor a polgármester felé-
re mérsékelheti a díjat azon szer-
vezetek és szervezôdések számára, 
amelyek a település közösségi éle-
tében tevékeny részt vállalnak.

megszüntette a képviselô-testü-
let a 2003-ban létrehozott Algyô 
Sportjáért Közalapítványt. Ennek 
oka, hogy a szervezet az alapítá-
sakor meghatározott célt, misze-
rint „Algyô nagyközség sportéle-
tének támogatása és az ezzel 
kapcsolatos önkormányzati fel-
adatok megvalósításának elôsegí-
tése” a szervezet megvalósította.

Fenntarthatósági  
és pályázati tervek

Algyô nagyközség local Agenda 
21. fenntarthatósági tervét is el-
fogadta a testület (a terv anyaga 
megtalálható a www.algyo.hu hon-
lapon a Koncepciók/tervek menü-
pontban). Ez a terv a jelenlegi 
helyzet feltárását, problémaelem-
zést, stratégiát, valamint az ezek-
hez tartozó intézkedési tervet tar-
talmaz.

Elfogadta a képviselô-testület a 
települési szilárdhulladék gazdál-
kodási rendszerek továbbfejleszté-
se tárgyú pályázatot. A dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás által benyújtott projektet 
33 településének közigazgatási te-
rületén tervezik megvalósítani. 
A pályázat célja a szelektív hulla-
dékok házhoz menô gyûjtésének 
kialakítása, a hulladékok kezelése 
révén csökkenteni a lerakóra ke-
rülô hulladék mennyiségét, ezáltal 
a lerakási adó mértékét is.

A települési szilárdhulladék gaz-
dálkodási rendszerek továbbfej-
lesztését célzó pályázathoz kap-
csolódó 313 ezer 349 forint 
fizetési kötelezettségrôl is határo-
zott az önkormányzati képvise-
lô-testület.

Algyôi képviselô-testülete Kato-
na Antalt újra megválasztotta a 
gyeviép nKft. ügyvezetôjének. 
Foglalkoztak a Szivárvány óvoda 
intézményvezetôi munkakörével 
– megállapították: nem tartják 
szükségesnek a vezetési program 
szakértôi véleményezését. így hir-
det pályázatot a Szivárvány óvoda 
intézményvezetôi álláshelyére a 
képviselô-testület, a pályázati ki-
írás megtekinthetô a www.algyo.hu, 
és a https://kozigallas.gov.hu hon-
lapon is.

Tájékozódtak a képviselôk a 
2013. évi méhnyak-rák elleni vé-
dôoltási program költségeirôl. 
A megérkezett árajánlatok mér-
séklésének reményében késôbb 
hoznak határozatot.

A polgármester, Herczeg József 
beszámolt az elôzô ülés óta történt 
fontosabb eseményekrôl, majd a 
képviselô-testület – személyi és 
vagyoni ügyekkel foglalkozva – 
zárt ülést tartott. 

AH
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Iskolai határidô napló
Április 

10.  Kézilabda Diákolimpia Kisteleken lány 
3–4. korcsoport részére.

10.  13.00 Drogprevenciós elôadás 
8. osztályosok részére.  
14.15 Drogprevenciós elôadás 
7. osztályosok részére.

11.  Költészet napi megemlékezés az au-
lában: 10.45–11.00 óra: 1–4. év-
folyam, 11.45–12.00 óra: 5 –8. 
évfolyam.

12. Föld napi elôzetes feladatok leadása.
12. 10.45 Fizika verseny röszkén.
12.  8.00 gyevi zsongás úszóverseny 1–8. 

évfolyam részére a Borbála Fürdôben.
12. 9.00 Területi szavalóverseny Üllésen.
15–19.  „Igyál vizet!” program az iskolában.
16.  8.30 Laborgyakorlaton vesz részt 

iskolánk 20 fô 8. osztályos és 4 fô 7. 
osztályos tanulója a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudományi 
Diáklabor programban.

17.  KEOP-6.1.0/a/11-2011/0159 „A fenn-
tartható életmódot és az ehhez kap-
csolódó viselkedés-mintákat ösztönzô 
kampány megvalósítása Algyôn” címû 
pályázat következô rendezvénye for-
gatókönyv szerint: elôadás, filmvetítés 
és foglalkozás 3–4. oszt. részére

19.  Újvidék-algyô közös pályázat: green 
School (HUSrB/1203/122/216) pro-
jektnyitó rendezvény Újvidéken.

19  gyevi Zsongás labdarúgás 4–5–6. 
évfolyam részére.

20  10.00 Megyei helyesírási verseny 
Szegeden.

23.  12.00 Szegedi Filharmónia hang-
versenye a Faluházban: népzenés, 
néptáncos rendhagyó óra.

24.  14.00 az algyôi Faluház Könyvtár és 
Tájház, valamint az algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola közös prog-
ramja a Civilházban: „Tanuljunk egy-
mástól” címû következô rendezvénye.

24.  7.15 13 fô 7. osztályos tanuló szakmai 
bemutatón vesznek részt Budapesten.

25.  13.00 Föld napi FÓrUM a természet-
tudományi szaktanteremben.

26.  a Víz világnapjától a Föld napjáig egy 
hónapos rendezvénysorozat záró ve-
télkedôje. 

26.  14.00 Napközis Projektzáró: állatki-
állítás.

27. Falunapok. Iskolások fellépése. 
29–30. 7–16.00 Papírgyûjtés.
30. Háromnegyedévi értékelés.
Május 1. Munkaszüneti nap.
Május 6–7.  Ebédfizetés május hónapra 

(21 nap).

Tanítási hetek áprilisban: 
04–05. B hét • 08–13. A hét
15–19. B hét • 22–26. A hét
29–máj. 3. B hét

Bóbitás hírek
2013. 04. 21.: Bölcsôdék napja. Ez 
alkalomból országszerte nyílt na-
pokat tartanak a bölcsôdékben. Az 
algyôi Bóbita Bölcsôde 2013. év 
04. hó 17. napján szerdán várja az 
érdeklôdôket: 16:30 órától „Böl-
csôde kóstolgató” rendezvényt tar-
tanak. A 2013–2014-es nevelési 
évre elôzôekben már jelentkezett 

gyermekek szülei meghívót kapnak 
erre az eseményre, de minden ér-
deklôdôt szeretettel várnak.

Programok: intézmény bemu-
tatás. Vetítéssel egybekötött böl-
csôdetájékoztató. Kóstoló azokból 
az ételekbôl, amelyek heti rend-
szerességgel szerepelnek a bölcsô-
dei étrendben.

Játszócsoport
A Boldog gyermekkor Alapítvány 
Kuratóriuma, az óvoda dolgozói 
és a gyermekek köszönetet mon-
danak azoknak, akik jelenlétükkel, 
támogatói jegyeikkel, felajánlá-
saikkal támogatásukról biztosítot-
ták alapítványunkat.

Külön köszönjük azoknak a 
szülôknek a munkáját, akik ak-
tívan részt vettek a jelmezek 
megvarrásában, a dekoráció el-
készítésében, mindezzel hozzá-

járulva a produkciók színvona-
lához.

Köszönet illeti a Faluház vezeté-
sét, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a helyszínt, az Algyôi Faluvédô 
Polgárôr Egyesületet és a gyeviép 
nonprofit Kft-ét, hogy a szervezés-
ben nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtott. Köszönettel tartozunk még 
Olajos Györgynek, hogy a hangtech-
nika minden igényt kielégítô mû-
ködtetésében segítségünkre volt.

Tehetségnap Budán
A Budai Ciszterci Szent imre gim-
náziumban országos Tehetségna-
pon (2013. március 23-án szomba-
ton) vettünk részt, mely „Fókuszban 
a fiatalok” címû Tehetséghidak 
Program nyitórendezvénye volt.

A nap fôvédnöke: dr. Herczegh 
Anita asszony a köztársasági elnök 
felesége volt. A konferencia elsô 
felében tehetségnagykövet címek 
átadása, az év felfedezettjei cím 
átadása, és a pályázati nyertesek 
díjátadója zajlott. Az ifjú tehetsé-
gek bemutatkozóján megismerhet-
tük ôket személyesen, illetve be-
mutatkozó kisfilmeken keresztül. 

A Tehetséghidak Program fôbb 
pszichológiai és pedagógiai aspek-
tusairól – dr. Balogh László, a prog-
ram szakmai vezetôjének ismerte-
tôjét hallgattuk meg. A Tehetség 
Szolgálatáért életmûdíjak és a 
2013. évi díjak átadása következett. 
A díjakat Prof. dr. Csermely Péter az 
nTT elnöke és Prof. dr. Szendrô 
Péter az nTT alelnöke és a Kitün-
tetési Bizottság elnöke adta át.

nagyon vártuk Prof. dr. Bagdy 
Emôke elôadását, aki a tehetségek 
személyiségfejlesztésérôl mondott 
szakmai ismertetôt. Kiemelte, 
hogy a tehetségfejlesztésben szük-
séges egy ölelô kar, mind a szülôk, 

mind a pedagógusok részérôl az 
elért belsô fejlesztés érvényesülé-
séhez, ami elengedhetetlenül fon-
tos. A tehetséges gyermekeknek, 
kortársaikhoz képest, más szociá-
lis készségüket kell egyénileg is 
fejleszteni. óvodánkban is ezért 
tartjuk fontosnak, hogy a kiemel-
kedô képességû gyermekekre még 
jobban odafigyeljünk és minden 
gyermek lehetôségeihez képest 
olyan tartalmakkal gazdagodjon, 
amelyek a személyiségét tovább 
gazdagítják. Az elmúlt hónapban 
is új délutáni foglalkozást indítot-
tunk el a Sakkot kedvelô gyerme-
kek számára.

Dr. Bajor Péter projektmene-
dzser felhívta a figyelmünket az 
aktuális pályázatokra. óvodánk a 
TÁmoP-3.4.5-12-2012-0001 „Te-
hetséghidak Program” nevû ki-
emelt projekt keretében a fiatalok 
tehetséggondozásához szükséges 
eszközök beszerzésére/tartós hasz-
nálatba vételére szeretne pályázni, 
hiszen a pályázók köre: a magyar-
országi regisztrált kiváló Tehetség-
pontok, úgy mint a mi óvodánk is.

Bakosné Szöllôsi Ágnes és  
Szénásiné Juhász Brigitta,  

óvodapedagógusok

Programok az Idôsek Otthonában
Tavasszal változatos programokkal 
várja a szép korú algyôieket az 
idôsek otthona. 

Április 15-én Csoportos foglal-
kozást tartanak. Április 18-án Sétát 
tesznek a Tisza parton. Április 

26-án Színházi elôadást tekintenek 
meg együtt.

Május 2-án együtt indulnak 
könyvtári látogatásra. Május 9-én 
pedig együtt nézik meg az Alkotó-
ház kiállítását.

Új családgondozó az ESZI-ben
Az ESZi gyermekjóléti szolgálatá-
nál új családgondozó kezdett dol-
gozni. Bikádi Anna ügyfélfogadási 
ideje Algyôn, a Piac tér 17. szám 

alatt, a megszokott rend szerint: 
hétfôn, kedden, csütörtökön: 8–16 
óra között, míg szerdán 8–18, pén-
teken pedig 8–14 óra között.

Kötelezô tárgy: Hit vagy erkölcstan
A 2013/2014. tanévben  elsô és 
ötödik évfolyamon tanulók részé-
re kötelezôen választható a hit – és 
erkölcstan vagy erkölcstan oktatás. 
Errôl 2013. 04. 04-én tájékoztatót 
tartottak az Algyôi Fehér ignác 
Általános iskolában. A szülôknek 
2013. április 10-ig kell nyilatkoz-
niuk, hogy gyermeke részére mely 

iskolai oktatást választja. A hit- és 
erkölcstan és az erkölcstan okta-
tásról A nemzeti köznevelésrôl 
szóló 2011. évi CXC törvény és 
20/2012. (Viii. 31.) A nevelési-ok-
tatási intézmények mûködésérôl 
és a köznevelési intézmények név-
használatáról címû Emmi rende-
let rendelkezik.
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Látogatás a szegedi ,,Csodák Palotájába”

Szegedre, a nemrégiben átadott 
Szent-györgyi Albert AgórA Kul-
turális Központba 2013. március 
11-én hétfôn a maci, Süni, gomba, 
és a margaréta csoport látogatott 
el.

A Játékvárosban Szeged ismert 
épületeinek kicsinyített másában, 
mint egy igazi városban játszhattak 
a gyermekek. Könyvtár, vasútál-
lomás, nyomda várta a gyerekeket 

a sok készség- és mozgásfejlesztô 
játék mellett.

megtekintettük a „Bogyó és Ba-
bóca” báb-, díszlet-, meserészleté-
nek kiállítását. Az óriási épületet 
körbejártuk és lifttel is utaztunk.

Köszönjük a kedves fogadtatást 
Orbán Hédi igazgatónônek és Sin-
káné Kocsis Irénnek az idegen veze-
tést. 

Óvónénik

A Víz Világnapja a Szivárvány Óvodában

Az idén március 22-én, a Víz Világ-
napján szakadó hóesésben érkez-
tünk az óvodába. Hagyományosan 
az általában ilyenkor verôfényes 
udvaron megrendezett, a teljes 
közösséget megmozgató progra-
munknak most nem kedvezett az 
idôjárás.

Természetesen nem csügged-
tünk, hiszen a tervezett játékat a 
csoportszobákon belül is megszer-
veztük. Az egymáshoz közeli kor-
csoportba tartozó óvodások közö-
sen tevékenykedtek, így jobban 
érezhették a rendezvény különle-
gességét.

A legkisebbek sógyurmából 
hajót, halacskát formáztak, színez-
tek, szivaccsal vizet méregettek 
egyik edénybôl a másikba, igazi 
kapitány sapkában indultak tár-
saikkal kirándulni és a leghatal-
masabb buborékhegyet fújták kö-
zösen.

A nagyobbak kalózosat játszot-
tak, papír halacskára pikkelyeket 
ragasztottak, vizet öntögettek kü-
lönbözô formájú és nagyságú üve-
gekbe tölcsérekkel – montessori 
eszközök segítségével.

A legnagyobbak hullám-játékot 
játszottak, hal formát szurkáltak 
montessori eszközzel, mandalát 
festettek, origami hajót vagy békát 
hajtogattak, kísérleteztek.

minden gyermek megtalálta a 
képességeinek megfelelô elfoglalt-
ságot, a tevékenységek során alkal-
mazni tudták az év közben meg-
szerzett ismereteket, tapasztalataikat.

óvodánkban a víz témakörrel 
kapcsolatos gyermekmunkákból 
kiállítást rendeztünk be.

Szegfûné Nemes Ottilia

Keszeget vittek az algyôi gólyának
„másfél kiló keszeget tettek Algyôn 
a Vásárhelyi utcai gólyafészekbe” 
– írta a delmagyar.hu.

A március 15. elôtt Algyôre visz-
szatért gólyának kijutott az ítélet-
idôbôl. „A helybeliek látták, hogy 
a hófúvásban is odafent ül, fel-
borzolt tollal, hunyorogva. Aggód-
tak, hogy talál-e magának enni-
valót, és megszervezték az etetést. 
A halat Belovai János halász adta, 
és a gyeviép nkft. dolgozói rakták 
föl. A gólya akkor épp nem volt 
ott, de nem sokkal azután, hogy a 
kosarat leengedték, megérkezett, 
és elfoglalta a helyét…” fotó: wikimedia.org Szerzô: Aka
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Iskolába csalogató leendô sportiskolásoknak
március 22-én sok ügyes óvodással 
és szüleikkel töltöttük el kellemes 
hangulatban a délutánt. Új dolog-
nak számított, hogy a szülôk gyer-
mekükkel sportorvosi vizsgálaton 
vehettek részt, ahol dr. mikulán 
rita sportorvos a leendô sportis-
kolások egészségügyi alkalmasságát 
vizsgálta. A kötelezô feladatokon 
kívül, a sport eszközei: az akadály-
pálya, a bordásfal, a mászókötél, 

az ugrókötél, a labdák (szivacskézi, 
kézi, foci, kosár), a gerenda, a szek-
rény bûvölték el a gyerekeket. Jó 
volt látni, hogy nem akarták abba-
hagyni a játékot. Emlékül az isko-
lától ugrókötelet kaptak ajándékba 
az ovisok és megígérték, hogy kö-
vetkezô találkozásunkig ôk is meg-
tanulnak ugrókötelezni.

Varga Ágnes  
testnevelô

Úszóverseny Algyôn
A „nyuszi Kupát”, az Algyôi Úszó 
Közhasznú Egyesület immár ha-
gyományos versenyét 2013. már-
cius 24-én rendezték meg az algyôi 
Borbála Fürdôben. A versenyzôk 
12 számban öt éves kortól tizen-
nyolc éves korig képviseltették ma-
gukat. Az algyôi csapat mellett 
rajtkôre álltak a makói Úszó Klub-
;az orosházi Úszó Egyesület; a 
Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabad-
idô Egyesület és az idegenforgalmi 
SE Csongrád úszói is. A jó hangu-
latú versenyen mintegy 80 sporto-
ló mérette meg magát vasárnap 
délelôtt a medencében. A szerve-
zôk célja az volt, hogy a legkiseb-
bek is kipróbálhassák magukat a 
megszokott hazai körülmények 
között és sikerélményt nyújtva szá-

mukra megszerettessék velük az 
úszást.

Az algyôi úszók névsora: Balogh 
Lili, Bíbor Martin, Bíbor Mirtil, Bodó 
Annabella, Csarnai Martin,Csiszér 
Réka, Farkas Ádám,Farkas Dávid, 
Farkas Maja, Forgó Dániel, Greksa 
Kinga, Kiss Fanni, Kiss Róbert, Kószó 
Ádám, Kovács Dorka, Mészáros Dó-
ra,Mészáros Eszter, Nagy Natália,Ör-
dög Boglárka,Ördög Flóra, Portörô 
Dorina, Rózsa Alex, Rózsa Evelin,-
Rózsa Viktória, Síkhegyi Luca,Szabó 
Napsugár, Szabó Sára, Szalontai Re-
gina, Szutor Adél, Tornyi Barna,Tóth 
– Kása Bence, Tóth- Kása Sára, 
Urbán Dorottya, Vidács Bianka, Vin-
cze Zalán,Vincze Zsombor. Edzôk: 
Zsura Brigitta, Zsura Zoltán, Mago-
si Krisztina.

Farsang kupa kézilabda torna
Farsang kupa teremkézilabda tor-
nát rendeztek 2013. 02. 23-án az 
Algyôi Fehér ignác Általános is-
kola sportcsarnokában. A tornán 
4 lány és 4 fiúcsapat vett részt. Az 
egész napos sportrendezvény re-
mekül segítette a csapatok szakmai 
felkészülését a közelgô bajnokság-
ra. A kilátogatott szépszámú kö-
zönség látványos mérkôzéseket, 
szép gólokat, remek védéseket és 
férfias küzdelmet láthatott.

Végeredmény – nôk: 1. Algyô 
SK, 2 deszk SC, 3. Sándorfalva SK, 

4. Szentes Szabadidôsport Egyesü-
let. gólkirálynô: Kissné Szendrei Edit 
(Algyô SK). legjobb játékos: Széná-
si Szilvia (deszk SC). legjobb kapus: 
Pigniczki Judit (Sándorfalva). Férfi-
ak: 1. deszk SC, 2. roadway Trans-
port, 3. Algyô SK, 4. Sándorfalva 
SK. gólkirály: Belovai Péter (Sán-
dorfalva). legjobb játékos: Kovács 
Péter (deszk SC). legjobb kapus: 
Kamasz László (roadway Transport).

Ezúton köszönjük az Algyôi 
Sportkörnek a torna megrende-
zéséhez nyújtott támogatását.

Kézilabda
Felemásra sikeredet a fiú városi 
kézilabda bajnokság tavaszi rajtja 
az Algyôi csapatnak. Elôbb a Sán-
dorfalva együttesével játszottak és 
nyertek, majd a röszke csapatát 

fogadták ahol vereséget szenved-
tek.

2013. március 10.: Sándorfalva-Al-
gyô SK (4:9) 15:25. 2013. március 
17.: Algyô SK- röszke (12:19) 27:33

Algyôi kajakosok az élvonalban
A Héraklész országos Fizikai Fel-
mérô Bajnokságot 2013. február 
16-án gyôrött rendezték meg. Az 
1340 versenyzô között az Algyôi 
Sportkör versenyzôi is kiváló ered-
ményeket értek el. A téli felkészü-
lésrôl számot adó összetett verseny 

a következôkbôl állt: futás, hú-
zódzkodás, lábemelés, fekve nyo-
más. Az algyôi Kopasz Bálint 74 
kajakos versenyzô közül az elôke-
lô 2., Demecs Bálint 115 induló 
közül a 80. helyezett lett.

Kopaszné Demeter Irén

Megnéztük a játékos sportverseny  
országos döntôjét

Budapesten a Körcsarnokban ren-
dezték a Játékos Sportverseny 
diákolimpia országos döntôjét 
2013. március 10-én. mi, az algyôi 
játékos sportverseny versenyzôi, 
szurkolóként vettünk részt és 
sportszerû szurkolással biztattuk 
a jászberényi csapatot. Jászberény 
csapata a mi régiónkból jutott to-
vább az országos döntôbe. Csapa-
tom sportszerûsége, örömet oko-

zott nekem. Jutalomnak szántam 
az utat, melyrôl sok-sok élménnyel 
tértünk haza. nemcsak a verseny 
hangulata volt nagy élmény a gye-
rekek számára. maga a vonattal 
utazás is, hiszen volt, aki most 
elôször utazott vonaton. A rang-
sort talán a földalatti utazás vezet-
te, vetekedve a magyar Természet-
tudomány múzeummal. 

Varga Ágnes testnevelô
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Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselô-testülete pá-
lyázatot hirdet az Algyô, Búvár 
utca 9. földszint 6. szám, a Búvár 
utca 9. emelet 3. és a Búvár u. 9. 
emelet 5. alatt megüresedô költ-
ségalapú bérlakás legfeljebb 5 
évre történô bérbeadására.
1.  A pályázaton részt vehetnek: 

önálló lakástulajdonnal, lakás-
bérleti joggal nem rendelkezô 
házaspárok, élettársi kapcsolat-
ban élô és egyedülálló személyek; 
keresô tevékenységet folytatnak, 
vagy más állandó jövedelemmel 
rendelkeznek és az együtt élôk 
havi nettó jövedelme legalább 
100 000 Ft/hó; a pályázatot be-
nyújtó személy magyar állam-
polgár; legalább egy éve állan-
dóan bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek Algyôn; 4 havi 
bérleti díjnak megfelelô össze-
gû óvadékot fizetnek meg.

2.  Az elbírálás során elônyt élveznek 
azok a pályázók, akik: vállalják, 
hogy 5 évnél rövidebb idô alatt 
megszerzik a saját tulajdonú la-
kásukat, vagy lakásproblémájukat 
más módon megoldják; lakás elô-
takarékossági szerzôdéssel ren-
delkeznek; egy vagy több gyer-
meket nevelnek; elsô lakásszerzôk.

3.  Kizáró okok:  
A pályázó(nak): a szerzôdés 
megkötésének idôpontjában 
kiskorú; lakást, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget ön-
kényesen foglalt el, s annak el-
hagyásától; illetve kiürítésétôl 
számítva 10 év még nem telt el; 
korábbi lakásbérleti jogviszonya 
5 éven belül lakbérhátralék, 
rendeltetésellenes használat; 
vagy más neki felróható maga-
tartás miatt szûnt meg; lakás-
bérleti jogáról térítés ellenében 
lemondott, és a lemondás el-

fogadása óta 5 év még nem telt 
el; lakástulajdonát 3 éven belül 
elidegenítette; 60 napon túli 
köztartozása áll fenn; a lakásban 
kisállat nem tartható.  
Valótlan adatok közlése esetén 
a pályázat érvénytelen.

4.  A lakások adatai:  
Algyô, Búvár u. 9. földszint 6. 
szám: 70 m2 alapterület, 3 szoba, 
komfortfokozata: összkomfort, 
bérbeadás jogcíme: költségala-
pú, lakbér 36 050 Ft/hó, továb-
bi években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint.  
Algyô, Búvár u. 9. emelet 3. sz.: 
53 m2 alapterület, 2 szoba, kom-
fortfokozata: összkomfort, bér-
beadás jogcíme: költségalapú, 
lakbér 27 295 Ft/hó, további 
években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint.  
Algyô, Búvár u. 9. emelet 5. 
szám:72 m2 alapterület, 3 szoba, 

komfortfokozata: összkomfort, 
bérbeadás jogcíme: költségala-
pú, lakbér 37 080 Ft/hó, továb-
bi években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint.

5.  A pályázatokat Algyô nagyközség 
Polgármesteréhez (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40) kell benyújta-
ni 2013. április 16-án, kedden 
12 óráig az Algyôi Közös Ön-
kormányzati Hivatalnál besze-
rezhetô pályázati adatlap ki-
töltésével.

6.  A pályázatok elbírálásának ideje: 
2013. áprilisi Képviselô-testüle-
ti ülés. Az eredményrôl az érin-
tettek írásban értesülnek. Az ér-
tesítés kézhezvételétôl számított 
5 napon belül köthetô meg a 
lakásbérleti szerzôdés, amennyi-
ben erre a pályázó hibájából nem 
kerül sor, a bérlôkijelölés hatályát 
veszti.

Herczeg József polgármester

Statisztikai adatgyûjtés
A Központi Statisztikai Hivatal Al-
gyôn – a KSH elnöke által 2013. évre 
engedélyezett önkéntes adatszolgál-
tatáson alapuló – lakossági adatfel-
vételeket végez. A felvételeknek az 
országos Statisztikai Adatgyûjtési 
Program szerinti nyilvántartási száma 
és neve: 1539 – munkaerô-felmérés 
és kiegészítô felvételei (havonta); 
1942 – A lakosság utazási szokásai.

Az összeírást megbízási szerzô-
déssel rendelkezô, igazolvánnyal 
ellátott kérdezôbiztosok végzik. 
A mintavétel reprezentatív, vagyis 
a címek kijelölését véletlenszerû ki-

választással hajtották végre. Az adat-
felvételek kizárólag statisztikai célból 
történnek. Az egyedi adatokat bi-
zalmasan kezelik, azok mások szá-
mára nem hozzáférhetôek.

Az ilyen adatfelvételnél a sta-
tisztikáról szóló 1931. évi XlVi. 
törvénynek, illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi 
CXii. törvénynek megfelelôen 
járnak el.

További információ: a 62/623-
800-as telefonszámon a KSH Szege-
di fôosztály munkatársaitól kérhetô.

Ebzárlat április 13-ig
A 2008. évi XlVi. tv. 51. § (3) bek. 
c) pontja valamint a 164/2008. 
(Xii. 20.) FVm rendelet 8. § (1) 
(5) (6) bekezdésre tekintettel, a 
Csongrád megyei Kormányhivatal 
Szeged Járási Hivatal Járási Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellen-
ôrzô Hivatala CS-06i/01/665 
5/2013. számú határozata alapján

Algyô nagyközség közigazgatá-
si területére 2013. március 31-tôl 
– április 13-ig ebzárlatot és legel-
tetési tilalmat rendelek el!

Az ebzárlat idôtartama alatt:
1.  A tartás helyén minden kutyát 

és macskát elzárva, illetôleg a 
kutyákat megkötve úgy kell tar-
tani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhes-
senek. Zárt udvarban a kutyák 
elzárását, vagy megkötését mel-
lôzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek.

2.  A kutyát tartási helyérôl csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni.

3.  A település területérôl kizárólag 
érvényes veszettség elleni védô-
oltással rendelkezô kutyát vagy 
macskát – és csak a hatósági 
állatorvos kedvezô eredményû 
vizsgálata után és engedélyével 
– szabad kivinni.

4.  Az érvényes veszettség elleni 
védôoltással rendelkezô vadász-
ebek, a fegyveres erôk és fegy-
veres testületek ebei, a kataszt-
rófa-mentô ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelô használa-
tuk idejére mentesek a 2. és 3. 
pontban foglalt korlátozás alól.

5.  Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevôket hatósági megfigyelés 
alá kell helyezni az ebzárlat idô-
tartamára.

6.  A vadászterületen kóborló, nem 
befogható ebek leölése a vadá-
szatra jogosult feladata.  
A legeltetési tilalom alatt a le-
gelôre állat nem hajtható!

Dr. Varga Ildikó jegyzô

Változtak az összevetéses eboltás szabályai
A magyar Állatorvosi Kamara Csong-
rád megyei Szervezete – a jogszabá-
lyok változása miatt – megvizsgálta 
a 2013. évi összevetéses eboltás in-
dokolt és javasolt helyszíneinek ki-
jelölését Csongrád megyében. A 
vezetôségi ülés határozata alapján a 
kialakult helyzetet, a hatályos kama-
rai szabályzatokat és az ebek mikro-
chipes megjelölésével kapcsolatos 
rendeletekben elôírtakat is figyelem-
be véve a kamara vezetôsége Csongrád 
megyében a 2013. évben nem jelöl ki 
egyetlen eboltási helyszínt sem!

A jogszabályokra tekintettel és a 
kamarai szabályzat alapján az össze-

vetéses oltással csak mikrochippel 
korábban már megjelölt eb oltható 
be, az összevetéses veszettség elle-
ni védôoltás beadása a mikrochip-
ezéssel nem köthetô össze a töme-
ges mikrochip behelyezése tilos és 
a jelöletlen ebeket a szolgáltató 
állatorvos köteles a járási állategész-
ségügyi hivatalnak jelenteni!

Fentiekre tekintettel az oltáso-
kat háznál, illetve rendelési idôben 
a rendelôben dr. Major József állat-
orvos végzi, akitôl az alábbi tele-
fonszámokon kérhetnek bôvebb 
felvilágosítást: 62/267-262, 30/938-
3233. 
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Építészetkritika: az algyôi  
Fehér Ignác Általános Iskola

(Folytatás az 1. oldalról.)

„(…) Persze jó és jó között is ren-
geteg az árnyalat: vannak az em-
lékezetesen karakteresek és a sorba 
okosan belesimulók, helyi értéken 
realisták (amelyek a körülmények-
hez képest, esetleg dacára tudnak 
a kevésbôl többet kihozni), aztán 
persze a fantaszták is (akik a kör-
nyezettôl elütve képesek valami-
lyen saját bejáratú egyediséget 
létrehozni). Az elôbbiben szimpa-
tikus a lehetôségek és a „hol va-
gyunk?” józan tudomásulvétele (de 
éppen emiatt lelkesedni már nehéz 
értük), az utóbbi képes ugyan ka-
maszos hevületekbe kergetni, vi-
szont rögtön tudjuk, hogy mi lesz 
a sivatagban kihajtó csemeték 
sorsa.

Az algyôi iskola azonban nem-
csak a szokásos szerencsés(ebb) 
csillagzat alatt született, hanem 
olyan, mintha egy, a saját nyûge-
inktôl mentes, alternatív jelenbôl 
érkezett volna. Ez is ismerôs szitu, 
mióta a nagy öregek és a nagy 
középkorúak mellett lassan szóhoz 
jutnak a legfiatalabbak is. Az algyôi 
csapatot (a Pécsépterv Stúdió ter-
vezôit: Köves Andrást, Bokor Csillát, 
Lukáts Istvánt és Rádóczy (f) Lászlót) 
viszont lefiatalozni sem lehet, hi-
szen javában harmincasok-negy-
venesek.

Kissé naiv módon nem tudok 
tehát másra gondolni, mint az 
elôzetes tervpályázat üdvös hatá-
saira: a) igazi pályázat volt, komoly 
tervekkel és rostálással, b) nem 
neveket, kapcsolatokat értékeltek, 
hanem az nyert, amit a szakembe-
rek valós szempontok alapján a 
legjobbnak ítéltek, és nem az, ami 
ilyenkor gyakran a regnáló polgár-
mesternek legjobban tetszik, c) az 
viszont a tervek szerint épült meg 
és nem a beruházó kénye-kedve 
szerint.

olyan ez az iskola a messzirôl 
érkezônek, mit egy káprázat. Ezen 
a széles síkságon már messzirôl 
feltûnik, de amíg végre mellé 
érünk, minden oldalról más és 
jelentôs képét mutatja. Hátul park 
és kiterjedt sportpálya ad távlatot 
neki, oldalról az oktatói tömbök 
egészen más, fehérrel keretezett 

dobozai kapnak hangsúlyt, és a 
fôbejárat elôtti hatalmas térre csak 
ezután érkezünk meg.

Kevés ilyen hangsúlyos és hatá-
sos rálátással találkoztam az utób-
bi idôkben: a magas éggel kere-
tezve az iskola szinte a síksághoz 
tapad, de ebben a horizontális 
hangsúlyban semmi földhözra-
gadtság nincs, inkább valami derûs 
nyugalom. Jobbról a sportcsarnok 
tömbje kissé felmagasodik, így dél-
után a fény is átjárja, mellette 
pedig faszínû és fehér oszlop- és 
ablaksor: ritmusosan illeszkedik 
mellé minden. modernsége nem 
dicsekvô, nem harsány, inkább ma-
gától értetôdôen kedélyes. Jobbra 
tôle a szintén friss építésû Borbála 
fürdô, ahol véget ér az a sétány-
tengely, amely a faluháztól húzódik 
idáig – ezzel a koncentrálással és 
világos szerkesztettséggel az iskola 
egy teljes településrész új központ-
jává válhatott.

Kétségtelen, hogy magasan 
kezdtem, tehát nehéz is lesz fo-
kozni, de nem csak a szokásos 
sorminta lesz ide, a végére, hogy 
a lényeg belül van. mert ami kí-
vülrôl csak imponáló formának 
látszik, az belül világos tagolássá 
válik. Ahol szintekkel, színekkel, 
erôs karakterekkel különül el egy-
mástól alsó és felsô tagozat, okta-
tási, illetve sportszárny, a zárt és 
nyitott részek, és mindez olyan 
lazán van felfûzve az aulára, hogy 
annál csak az ottani tetôvilágítók 
derûs fénypöttyei maradnak em-
lékezetesebbek. Az iskola választott 
ökokarakterétôl a funkcionális 
formákig és a méretes kerékpár-
tárolóig minden azt a könnyed 
pontosságot sugallja, amelyet na-
gyon szeretnénk a szebb jövô, az 
elôttünk álló évtizedek karakteré-
nek tudni.

És legvégül azért némi rögvaló-
ság is: amikor a jómódú algyôi 
önkormányzat eltervezte ezt a köz-
ponti iskolaépületet, aligha gon-
dolták, hogy hamarosan az állam-
hoz kerül. Tavaly a katolikus 
egyháznak kellett kis híján felaján-
laniuk, hogy végül a szülôk szava-
zása ügydöntsön – januártól aztán 
állami fenntartásba került.”

Forrás: nol.hu

Algyôn is megkezdôdött az aláírás gyûjtés 
a rezsicsökkentés mellett

A Fidesz március 20-án indította 
el országos aláírás gyûjtési akcióját 
a rezsicsökkentés megvédése ér-
dekében. Az aláírásgyûjtô íveken 
az olvasható: „Követeljük, hogy a 
magyar parlament minden külföldi és 
belföldi nyomás ellenére tartson ki a 
rezsicsökkentés mellett!” Algyôn a 
most elkezdett aláírásgyûjtés a 
jövô héttôl folytatódik.

„Szükségünk van az emberek 
támogatására, hisz a közmûszol-
gáltatóknak nem érdekük, hogy a 
hasznuk csökkenjen.” A kormány 

maximálisan kiáll a rezsicsökkentés 
mellett, ezzel is szeretne segíteni 
az emberek helyzetén. mintegy 
megerôsítést kérünk tehát a pol-
gároktól, hogy ôk is támogassák a 
rezsicsökkentést –kéri az algyôieket 
dr. Gonda János képviselô, így tá-
mogatják a megkezdett intézkedé-
seket, hogy valóban minden állam-
polgár érezhesse ennek gyakorlati 
hatását. Segítôi felkeresik Önöket, 
hogy aláírásaikkal támogassák a 
Fidesz kezdeményezését. További 
információ: 06/30-9852-564

Székely hímes tojások Húsvétra

A Székelyföld Baráti Társaság tag-
jai a húsvéti készülôdés jegyében 
hagyományos tojásírásra és festés-
re várták a település lakosságát, 
minden érdeklôdôt 2013. március 
13-án az Algyôi Alkotóházba. ott 
székely írott piros tojásokat készí-
tettek az érdeklôdôk. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani a 
gyevi Art Kulturális Egyesületnek, 
hogy az Alkotóházat a szervezôk 
rendelkezésére bocsátották.

 Székelyföld  
Baráti Társaság

*

Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola tanulói Kériné Bódi Judit 
tanítónô vezetésével húsvéti fog-
lalkozásra látogattak az Alkotó-
házba 2013. március 1-jén. Berecz-
né Lázár Nóra egyesületi tag, az 
Algyôi Tojásmûhely vezetôje a 
húsvéti hagyományokról, a hímes 
tojások szimbólum rendszerérôl 
beszélt, miközben megmutatta a 

gyerekeknek, hogyan kell hagyo-
mányos motívumokkal tojást írni.

minden gyerek megírt egy to-
jást, majd Gonda Károlyné Julika 
finom palacsintával és teával kí-
nálta a gyerekeket, miközben a 
tojások a piros lében festôdtek.

Ezúton mondunk köszönetet az 
érdeklôdésért az iskola vezetôsé-
gének és a tanulóknak, valamint 
az egyesület tagjainak: Ménesi La-
josné Jusztikának, Kocsisné Kuk Ildi-
kónak, Molnárné Süli-Zakar Zitának, 
Gonda Károlyné Julikának és Szal-
máné Simon Évának a szakmai se-
gítségért. 

INFO: www.gyeviart.hu  
Gyevi Art Kulturális Egyesület
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A MATASZ algyôi klubjának 2012. évi tevékenysége
A Magyar Tartalékosok Szövetsége Közhasznú Egyesülethez 

(MATASZ) két éve csatlakozott az algyôi klub. 
A Csongrád megyei Vezetôség 
ajánlásával és segítségével telepü-
lési klubot hoztunk létre, amelynek 
legfôbb tevékenysége a közösség, 
a szûkebb társadalmi környezet 
iránti tisztelet és elkötelezettség, 
a haza és a honvédelem ügyének 
megismerése, annak lehetôsége-
inkhez képest önkéntes szolgálata. 

néhány fôbb eseményt, teljesí-
tett feladatot alább felsorolunk a 
klub életébôl.

Februárban csapatként nem in-
dultunk ugyan, de részt vettünk a 
Farsangi vetélkedô összeállításá-
ban és a zsûrizésben is segítséget 
nyújtottunk.

március 15-én koszorúztunk és 
emlékeztünk a szabadságharc hô-
seire és áldozataira nemzeti ünne-
pünkön.

Áprilisban az Általános iskola 
egyik csoportját kísértük és fel-
ügyeltük a Szegedi repülôtéren 
és a meteorológiai állomáson, ta-
nulmányi kirándulás alkalmával.

A hónap végén mi is részt vet-
tünk a Falunapi Fôzôversenyen 
(6. helyezés) és az egész rendez-
vényen, valamint határon túli mA-
TASZ vendégeket fogadtunk, hogy 
kapcsolataink megerôsödjenek, 
célunk Algyô bemutatása volt.

május 12-én Szegeden részt vet-
tünk az i. mATASZ SZEminÁ-
riUm-on, ahol referátummal és 
tájékoztatóval készültünk, sikere-
sen bemutatkoztunk, mint vidéki, 
új civilszervezet a Honvédelmi 
minisztérium képviselôi, valamint 
az ország egyéb mATASZ-hoz tar-
tozó szervezetek küldöttei elôtt. 

május végén részt vállaltunk a 
gyereknapi programok, valamint 
a Hôsök napja ünnepi rendezvény 
megszervezésében és lebonyolítá-
sában. A Honvédelem napja al-
kalmából a mATASZ felterjesztet-
te és ki is tüntette dr. Piri József volt 
polgármester urat. 

Június elején magyar-Szerb Tar-
talékos Vezetôi Találkozón, kon-
ferencián vettünk részt. Az algyôi 
vezetôség Szabadkára és Palicsra 
látogatott tapasztalatcsere céljából.

Július 2-án Algyôn szemétszüre-
tet hajtottunk végre a Faluvédô 
Egyesület tagjaival összefogva. 

részt vettünk az országos TE-
SZEdd moZgAlomBAn és meg-
szépítettük az állomás környékét.

Augusztus 11–12-én tagjaink 
részt vettek és aktív közremûköd-
tek egész nap az Algyôi lovasna-
pok rendezvényén. A lovasklub 
tagjainak részfeladatok megoldá-
sában nyújtottunk segítséget.

Szeptember elsején Ejtôernyôs 
Célbaugró Verseny és a Szegedi 
Halfesztivál zajlott. A Csongrád 
megyei mATASZ szervezet, mint 
rendezô felkérésére az elôkészítô 
és a lebonyolító munkálatokban 
nyújtottunk hatékony segítséget.

A hónap végén Ôszköszöntô Csa-
ládi nap volt a Szabadidôközpont-
ban. majdnem teljes létszámban 
jelentünk meg, beneveztünk a Fôzô-
versenybe, jó hangulatban, jó közös-
ségben töltöttünk el egy kellemes 
napot, ahol még csapatépítésre, be-
mutatkozásra is lehetôségünk nyílt.

októberben Jótékonysági hang-
versenyen, mûsoron vettünk részt 
a Faluházban és adományainkkal 
hozzájárultunk az algyôi gyerekek 
megsegítéséhez.

október 12-én került sor a ii. 
mATASZ Harmonika Fesztivál meg-
rendezésére, melynek Algyô adott 
helyett. Házigazdaként oroszlánrészt 
vállaltunk a rendezvény elôkészíté-
sében és sikeres lebonyolításában.

december 1-én látogatást tet-
tünk a Keceli Haditechnikai Park-
ba. A kirándulás célja elsôsorban a 
tapasztalatszerzés volt, hogy a lá-
tottakat, hogyan tudjuk alkalmazni, 
megvalósítani településünkön.

december végén mi is Évzáró 
rendezvényt tartottunk a Civil Szer-
vezetek Házában. Kemencében sü-
töttünk, bográcsban fôztünk a népes 
csapat számára és kellemes, közös 
vacsorán búcsúztattuk az óévet. Ven-
dégünk volt dr. Palotai Jenô nyugál-
lományú ezredes megyei elnök, aki 
megköszönte egész éves munkánkat. 
Én is köszönöm a csapatomnak a 
feladatok megoldását, a jó helytállást!

Akiknek megtetszettek prog-
ramjaink, klubunk tevékenységei, 
csatlakozzanak hozzánk!

Mindenkit szívesen várunk!
Lele Istvánné, a MATASZ Algyôi 

Klubjának elnöke

Tájékoztatás az Országos Digitális Átállás  
Programról

A mûsorterjesztés és a digitális át-
állás szabályairól szóló – 2013. ja-
nuár 1-tôl hatályos – 2007. évi 
lXXiV. törvényre hivatkozva a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (továbbiak-
ban: KSH) tájékoztatja a lakosságot, 
hogy az országos digitális Átállás 
Program (odÁP)-hoz kapcsolódó 
helyszíni felmérés feladatainak el-
látásával a nemzeti média- és Hír-
közlési Hatóság (továbbiakban: 
nmmH) a KSH-t bízta meg. 

A megbízottak a KSH által ki-
adott fényképes felmérôi igazol-
vánnyal rendelkeznek. A felmérô 
feladata, hogy – az nmmH rászo-
rulti adatbázisából kialakított kör-
zetben – valamennyi címet, illetve 
ott élô háztartást keressen fel, és 
pontos tájékoztatást adjon az állami 
segítségnyújtás részleteirôl. Alapo-

san és körültekintôen kell tisztáznia 
azt is, hogy az adott címen meg-
vannak-e az igénylés feltételei. Ezt 
követôen a helyszínen a szükséges 
dokumentumokat ki kell tölteni és 
a felmért személlyel alá kell íratni. 

Csongrád megye településein a 
2013. március 11-ével kezdôdô 
héten indul a felmérés és 2013. 
június 17-én fejezôdik be. 

A felméréssel kapcsolatban az 
önkormányzatnak nincs közvetlen 
feladata. 

További információ kérhetô az 
ingyenesen hívható zöld számon: 
06-80/383-940, illetve a feladat me-
gyei felelôse a KSH részérôl, aki a 
felmérésrôl, a felmérôk személyérôl 
ad felvilágosítást: Biacsi Józsefné, KSH 
Szegedi fôosztály, Szeged, Jobb fasor 
6–10., telefonszám: 06-62/623-810. 

Digitális átállás tájékoztató
Az AKTV Kft. kábeltévé elôfize-

tôi továbbra is használhatják  
a régi tévékészüléküket

2013 ôszén megszûnik a hagyo-
mányos földfelszíni analóg televí-
ziós sugárzás magyarországon. Az 
AKTV Kft. elôfizetôit azonban nem 
érinti a változás, náluk nem fog 
elsötétülni a televízió képernyôje. 
Az átállással ugyanis nem szûnnek 
meg analóg kábeltelevíziós cso-
magjaink: a digitális szolgáltatásaink 
mellett párhuzamosan futó analóg 
szolgáltatásokkal továbbra is állunk 
elôfizetôink rendelkezésére.

Mi a különbség az analóg és a di-
gitális adás között? A digitális mû-
sorok az analóghoz képest jobb és 
élvezhetôbb kép- és hangminô-
ségben jutnak el az elôfizetôkhöz, 
viszont vételükhöz a régebbi, ha-
gyományos televíziók mellé digi-
tális vevôre van szükség, amely az 
AKTV Kft.-tôl is igényelhetô. A 
mai, korszerû digitális tévék már 
külön berendezés nélkül is alkal-
masak a mûsorok megjelenítésére.

A digitális mûsorok vételéhez állami 
támogatásra számíthatnak azok a rá-
szorulók, akik eddig hagyományos 
antennával fogták az analóg, földfel-
színi sugárzású mûsorokat, és anyagi 
gondot okozna nekik az átállás. A 
rászorultság megállapításához a 

Központi Statisztikai Hivatal fény-
képes felmérôi igazolvánnyal ren-
delkezô megbízottjai a nemzeti 
média és Hírközlési Hatóság rá-
szorulti adatbázisából kialakított 
körzet összes háztartását szemé-
lyesen keresik fel, és tájékoztatást 
nyújtanak az állami segítségnyúj-
tás feltételeirôl és részleteirôl. A 
szükséges dokumentumok kitöl-
tésekor kell megadni, mely szol-
gáltató szociális csomagját kíván-
ják igénybe venni.

E kormányzati programhoz az 
AKTV – Algyôi Kábeltelevízió Üze-
meltetô Kft. is csatlakozott. így az 
átállásban érintett és a szociális 
alapú kedvezményre jogosultak a 
digitális átállás állami támogatása 
keretében az AKTV Kft.-nél is 
igénybe vehetik a szociális csoma-
got és a vételhez szükséges beren-
dezést. Errôl a fent említett kér-
vényben lehet nyilatkozatot tenni.

Amennyiben további kérdése 
van, kérjük, keresse fel ügyfél-
szolgálatunkat személyesen a Kas-
télykert utca 49. szám alatt nyitva 
tartási idôben (hétfôn, kedden, 
szerdán, pénteken 8–16 óráig, csü-
törtökön 8–20 óráig), vagy hívja a 
06–62–267–567-es telefonszámun-
kat.

AKTV Kft.



10 I s k o l a i  h í r e k 2 0 1 3 .  á p r i l i s  •  H í r m o n d ó

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a „Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány meg-
valósítása 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 elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, 
tájékoztatás, képzés, stb.) segítségével. 

„Egyszer volt, hol nem volt… a Föld”
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 
mutatta be számukra a Föld veszélyeztetettségét, és azt a harcot, amit fel-
vehetünk a Földet érő káros hatások és események ellen. A tanulók tanul-
mányozhatták a „Változtass a szokásaidon” című kiadványt és a témához 
kapcsolódó hasznos internetes oldalakat. A KÖRLÁNC Országos Egyesü-
let szakemberei segítettek a film és a szakirodalom értelmezésében. Az 
előadáson és az interaktív foglalkozásokon a klímaváltozással foglalkoztak: 
kiváltó okok, következmények, megelőzés. A legnépszerűbb feladat a meg-
újuló energiákkal működő modellek készítése volt. Az ökológiai lábnyom 
fogalmával is megismerkedtek, és saját családjukra vonatkozóan számí-
tásokat végeztek. A csoportfoglalkozásokon ötletes plakátok készültek.

Változtatok a szokásaimon!
„Miért tetszhet ez az újság? Először az tűnik fel, hogy zöld színű, ebből arra 
következtettünk, hogy tartalma a környezetvédelemmel kapcsolatos. Kör-
nyezetismeret órán épp most tanultunk a vízről, a szélről, a levegőről és ezek 
szennyezéséről. Az újságnak köszönhetően még több hasznos és érdekes 
dolgot olvashattunk ezekről. Nagyon tetszett, hogy mi is könnyen megér-
tettük, amit olvastunk. Számos olyan ötletet sorol, amelyekkel a környeze-
tünket védhetjük. Ezek után például nem hagyjuk készenléti állapotban a 
készülékeket, vagy az esővizet most már otthon is gyűjteni fogjuk, a régi 
dolgainkat pedig megjavíttatjuk. Ennek az újságnak köszönhetően sokkal 

könnyebben tudunk változtatni a környezetre káros szokásainkon. Nagyon 
örülnénk neki, ha minél többen éreznék fontosnak a Földünk védelmét.” – 
írta Kovács Angelika, Lantos Szabina és Varga Enikő 4.a osztályos tanuló.

Egy öko nap
„András bácsi jött az iskolába és a klímaváltozásról tartott előadást. Na-
gyon érdekes volt. Miután az előadás véget ért, a tantermekbe mentünk 
és feladatokat oldottunk meg. Én Márkkal, Renátóval, Hugival és Natival 
voltam egy csapatban. A mi feladatunk az volt, hogy egy szélmalmot ké-
szítsünk a megadott faanyagokból, napelemből. Nagyon jól sikerült. Az 
ablakba raktuk és vártuk, hogy forogni kezdjen. A többiek is nagyon jó 
dolgokat találtak ki: napelemes helikoptert, hidrogénes autót. Misiék egy 
szél-, víz-, napenergiával működő játékot raktak össze, amiben a tunéziai 
vendégünk, Ayob is segített nekik. 
Én nagyon élveztem mindent és sokat tanultam is. Remélem lesz még 
ilyen!” – fogalmazott Kecskeméti Réka 5.b osztályos tanuló.

A globális felmelegedés
„A XXI. század elején Földünket a felmelegedés fenyegeti. A sarkvidéki jég-
táblák olvadoznak, az ott élő állatok veszélynek vannak kitéve. Az éghajlat 
változását az állatok jobban érzékelik, mint az ember. A globális felmelege-
dés egyik oka a hanyag emberi magatartás pl. ipari környezetszennyezés, 
túlzott vegyszerhasználat. A Föld pusztulása megakadályozható lenne, ha 
az emberek magatartásukkal odafigyelnének a környezetvédelemre. A Föld-
re, mint legnagyobb értékünkre vigyázzunk, mert a következő nemzedéknek 
is szüksége lesz rá!” – véli Borbás Viktória 5.b osztályos tanuló.

Az Egyszer volt, hol nem volt… a Föld című mese felhívja a figyelmet arra, 
hogy mi történik a Földdel. Erről nagyrészt az ember tehet: az ipari szeny-
nyezés miatt az atmoszférába feljutott szén-dioxid nem engedi ki a meleg 
levegőt, ezért is melegszik. De megelőzhetnénk, ha az autózás helyett 
busszal vagy villamossal közlekednénk. Az is jó ötlet lenne, ha hidrogénes 
autóval vagy hybridessel közlekedhetnénk. Ezekkel csak az a baj, hogy elég 
drágák. Akinek nincs pénze az menjen busszal, kerékpárral vagy ha van 
lehetősége metróval. A lényeg, hogy óvjuk meg együtt a környezetet és a 
Földet! - Bús Tamás 5.a osztályos tanuló

Néhány tanács
A klímaváltozás a klíma, éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozá-
sát jelenti helyi vagy globális szinten. A változás kiterjedhet a hőmérsék-
letre, az átlagos csapadékra és a széljárásra. Az emberek közül sajnos egyre 
többen helytelen szokásokkal élnek, tevékenykednek, ezért a Földünk 
egyre nagyobb veszélyben van. 

Fenntartható életmódot és az ehhez   kapcsolódó viselkedésmintákat  
ösztönző kampány megvalósítása   Algyőn
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Ne használjunk rovarölő szereket, mert károsítják a növényeket és el-
pusztíthatják a méheket is! Ha nem tudják beporozni a virágokat, akkor 
kevesebb lesz a termés, kevesebb zöldségfélét és gyümölcsöt tudunk majd 
fogyasztani. A szerves trágyából felszabaduló gázok szennyezik a levegőt. 
Ne dolgozzunk nagy teljesítményű gépekkel, hanem kisebb teljesítmé-
nyűvel, mert kevesebb az üzemanyag-fogyasztása és így kevesebb füst 
megy a levegőbe! Kevesebb vizet használó öntözőgépet használjunk, mert 
kevesebbe kerül és kevesebbet is fogyaszt! - javasolja Boldizsár Mihály és 
Pál Krisztián 5.b osztályos tanuló.

A napenergia
„Egy nap az iskolában foglalkozás volt egész nap, és napelemmel is dolgozhat-
tunk. A napenergia nagyon sok mindenre használható. Mindent, ami elekt-
romos áramot használ, működtetni tudja a napenergia. Az elnyelt napsugarak 
energiája villamos energiává alakul. Tehát a napenergia működtethet TV-t, 
számítógépet, fényt nyerhetünk belőle, mosógépet és még rengeteg mindent. 
Ezáltal óvni tudjuk környezetünket. Például Németországban a házak 80%-a 
rendelkezik napelemmel” – emlékeztet Gyenge Réka 5.b osztályos tanuló.
Rajzpályázatot hirdettünk meg „Ne pazarolj!” címmel, a hatodikos diákoknak. 
A pályamű témája a családok mindennapjaiban a nem fenntartható életmód 
és fogyasztási szokások figyelemfelkeltő bemutatása volt. Az első hat helye-
zett jutalmul rajzeszközöket, rajzolást segítő szakkönyveket, eszközöket 
kapott. A beérkezett 21 munkából I. helyezett lett Horváth Laura, II. lett Rácz 
Klaudia és III. lett Sándor Tamás 6. osztályos tanuló rajza. Díjazásra került 
még Vidács Balázs, Rózsa Alex és Nemcsok Balázs munkája is. 

Ökológiai lábnyom 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 4–5–6. évfolyam lábnyoma:

  4.a 4.b 5.a 5.b 6. osztály

pontszám 6390 7623 7085 9625 10585

fő 18 fő 21 fő 20 fő 26 fő 29 fő

átlag 355 363 354 370 365

hektár 6–7,8 6–7,8 6–7,8 6–7,8 6–7,8

legkisebb 210 290 260 225 180

legnagyobb 565 550 460 545 475

Mit tehetünk környezetünk megóvásáért?
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjainak zöld tanácsai: Mondj 
nemet a szórólapokra! Használj „újrapapírt”! Gyűjtsük szelektíven a pa-
pírt! Mert 1 tonna papír előállításához legalább 2–3,5 tonna fa, 417 köb-
méter víz, 6 tonna gőz, mészkő, klór, kén és energia szükséges! Az újra-
hasznosított papír gyártásához feleannyi energiát és negyedannyi vizet 
használnak fel.
Gyűjtsd szelektíven a szemetet!
Válasszuk szét a papír, fém, üveg, műanyag, zöld, szerves, veszélyes (elem, 
gyógyszereke stb.) hulladékokat és az arra alkalmas gyűjtőkbe dobjuk ki! 
Akinek kertje van, annak könnyebb a dolga, hiszen a zöld hulladékot kom-
posztálhatja növényei számára.
Ne fűtsük túl lakásunk helyiségeit! Szigeteld le az ajtókat, ablakokat!
Megfelelő szigeteléssel a fűtésre használt energia 15–20 százalékát is 
megspórolhatjuk. Napközben 22 fok, éjszaka 18–20 fok elegendő.
Takaríts tisztítószerek nélkül! Tisztítsd a ruháidat vegyszermentesen! 
Próbáld ki a szóda és az ecet hatását, az eredmény nem marad el! Használj 
mosógolyót! Egyszerű, könnyű és még pénzt is megtakarítasz vele.
Lehetőség szerint vásárolj helyi termelőktől!
Ha helyben termelt élelmiszereket választasz és kevés előre feldolgozott 
alapanyagot használsz, azzal kevésbé terheled környezetedet. Továbbá a 
csomagolóanyagok visszaszorítása is fontos teendő. A piacon saját kosa-
radba vásárolj, és ne kérj minden boltban műanyag zacskót!
Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!
Gyalogolj! Kerékpározz! Inkább közösségi közlekedéssel (autóbusz, villa-
mos, metró) utazz, mint autóval!

Fenntartható életmódot és az ehhez   kapcsolódó viselkedésmintákat  
ösztönző kampány megvalósítása   Algyőn

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.algyo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Sûrû a program a Mozgáskorlátozottaknál
Kellemes kirándulást terveztünk 
március 27-re egyesületünknél. 
mezôhegyesre szerettünk volna 
látogatni, megnézni a ménesbir-
tokot és az egyéb helyi látnivaló-
kat. Sajnos az idôjárás viszontag-
ságai miatt le kellett mondanunk 
a programot, bár minden elôre 
meg volt szervezve - a különjárati 
busztól kezdve, a helyi programo-
kon át, az ebédig és így tovább. 
Késôbb pótoljuk. 

március 13-i foglalkozásunkon 
megemlékeztünk a nônapról egy 
kis vers és egy kis virág kíséretében 
a hölgytagjaink részére. Az április 
6-i szombaton a Polgárôr Egyesü-
let szervezésében a szemétszüreten 
veszünk részt.

Április 20-án a Kormorán Hor-
gászegyesület jóvoltából egy hor-
gászversenyt szervezünk szegedi, 
és más, megyebeli tagtársaink 
részvételével. Április 27-én, a lo-
vasnapokon? ott leszünk a halász-
léfôzô versenyen is. Egyszer már 
sikerült nyerni, de ha most nem 
az elsô helyen végeznénk, akkor 
sem ugrunk a Tiszába, hanem kel-
lemesen elfogyasztjuk, amit fôz-
tünk.

legközelebbi foglalkozásunkat 
április 10-én tarjuk 15 órától a 
Faluházban. minden érdeklôdôt 
várunk, aki a baráti társaságunk 
tagja szeretne lenni!

Sermann József  
vezetôségi tag

Számítanak az Ön adója 1%-ára is
itt az adóbevallás idôszaka, dön-
tenünk kell a személyi jövedelem-
adónk 1%-ának a felajánlásáról. 
Alább az erre a támogatásra szá-
mító algyôi szervezetek felhívását 
tesszük közzé.

Jövedelmük 1 %-ával támogas-
sák a Boldog gyermekkor Alapít-
ványt! AdóSZÁm: 18464881-1-06 
Köszönettel: Boldog gyermekkor 
Alapítvány

*

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. A gyevi Art 
Kulturális Egyesület adószáma: 
18469927-1-06

*

Kérjük, ha úgy érzi, szeretné isko-
lánk alapítványának és ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán a követ-
kezôket adja meg: Algyôi Általános 
iskola Alapítvány adószám: 
18457177-1-06.Az 1% felajánlása 
nem kerül semmibe, nem képez 
pluszkiadást, de nagyon sokat se-
gíthet az Alapítvány munkájában! 
Köszönettel az iskola tanulói.

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
KEOP februári rendezvény

A járási móra Ferenc olvasási Ver-
senyen Kertész Tekla 4. b osztályos 
tanuló ii. helyezést ért el. A desz-
ki maros menti Fesztivál mese-
mondó kategóriájában Üveges 
László i. helyezést ért el. Felkészí-
tô tanár: Torma Tiborné.

*

Tisza ökovetélkedô
A Szegedi Tudományegyetem Ság-
vári Endre gyakorló Általános 
iskola az Algyôi Fehér ignác Ál-
talános iskolával közösen játékos 
vetélkedôt szervezett a dél-alföldi 
régió ökoiskoláinak. 2013. febru-
ár 22-én az általános és középis-
kolások közösen töltöttek el egy 
kellemes napot, játékosan. Az idén 
is a Tisza mentén élô emberek hagyo-
mányai, népszokásai, a Tisza és hul-
lámterének élôvilága témákról zajlott 
a vetélkedés a 17 csapat között 3 
korcsoportban. Az ökovetélkedôn 
iskolánk alsós csapata ii. helyezést 
ért el, a csapat tagjai: Farkas Dávid 
2.b, Kiss Virág 3.a, Lantos Szabina 
4.a és Kertész Tekla 4.b osztályos 

tanuló, felkészítô tanáruk Kériné 
Bódi Judit. 

Az ökovetélkedôvel egyidôben 
meghirdetett Az évszakok és a 
Tisza elnevezésû rajzpályázaton 
Mircse Gréta 3.a osztályos tanulónk 
iii. helyezést ért el.

Felsôs természetismereti  
vetélkedô

március 25-én természetismereti 
vetélkedôt szerveztünk a felsô ta-
gozatos diákoknak. A délután vál-
tozatos és érdekes feladatokkal 
vártuk a 4 fôs csapatokat. A vetél-
kedôn a következô eredmények 
születtek: i. helyezést ért el a nü-
nünék csapata: Bezdán Dóra, Kop-
ronai Dzsenifer, Szvetnyik Martin 8.a 
és Bálint Márk 7.a, ii. lett a güzü-
egerek csapata: Németh Éva, Márta 
Csenge, Rébék-Nagy Renáta és Szi-
lágyi Ákos 7.b és iii. helyezett lett 
a dnS-csapat: Szalontai Fanni, 
Ország-Sugár Ákos, Oláh Dániel és 
Csamangó Krisztián 8.b osztályos 
tanulók. Köszönjük a zsûriben való 
munkáját gyógypedagógusunk-
nak, Kisné Pányi Zsófiának.

2013. évi Gyermekvédelmi Tanácskozás
Az idei gyermekvédelmi tanácsko-
zást 2013. március 20-án az algyôi 
Faluház klubtermében rendezték 
meg. ott valamennyi gyermekvé-
delemmel kapcsolatos feladatot el-
látó intézmény képviseltette magát: 
az algyôi önkormányzat, az ESZi 
Védônôi szolgálata, az ESZi Bóbita 
Bölcsôde, az ESZi Családsegítô Szol-
gálat, az ESZi gyermekjóléti Szol-
gálat, az Algyôi Fehér ignác Általá-
nos iskola, az algyôi Szivárvány 

óvoda, a F.É.K. KHT ifjúsági Klub, 
a dinamix ifjúsági Kerekasztal, a 
rendôrség, a gyermekrendelô, a 
Faluvédô Polgárôrség

A múlt év gyermekvédelmi be-
számolót, a javaslatokat megvitat-
ták a tanácskozás résztvevôi. A leg-
fontosabbnak a 14–18 éves 
korosztálynak szóló program-öt-
leteket tartották a hétvégi szabad-
idô hasznos eltöltésére. A F.É.K. 
KHT ifjúsági Klub és a dinamix 

ifjúsági Kerekasztal képviselôi 
megegyeztek, hogy a jövôben bô-
vítik programkínálatukat. A 14 év 
alatti gyermekeknek a település 
több intézményében van lehetôsé-
ge rendszeres délutáni programo-
kon, rendezvényeken részt venni. 

Szó esett még a kamerarendszer 
bôvítésérôl, a fiatalok által látoga-
tott tereken, újabb padok kihelye-
zésérôl. 

A rendôrség és a polgárôrség 
megítélése szerint a vandalizmus 
a faluban az utóbbi idôben nem 
jellemzô. 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a fent említett intézmé-
nyek, szervezetek képviselôinek a 

2012-es évben tanúsított áldozatos 
munkájukért az algyôi Egyesített 
Szociális intézmények nevében. 
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M e g n y i t o t t u n k

Vitamin Sziget
zöldség-gyümölcs kiskereskedés

(Vásárhelyi u. 5. Platán Sörözô mellett)

Akció:
Burgonya:  .....................................  1800 Ft/zsák
alma:  ................................................  150 Ft/kg
gomba:  .............................................  580 Ft/kg

ToVábbi TerMékeink:
Száraz tészták • Száraz babok

Hordós savanyúságok • Zöldség-Gyümölcs

édeSSég
mindennap friss árukészlettel  
várjuk kedves vásárlóinkat!

nyiTVA TArTáS:
Hétfôn zárva. 

Keddtôl–péntekig: naponta 7–12, 14–17 óra között.
Szombaton: 7–13 óra között.
Vasárnap: 8–12 óra között.

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.

*

Eladóak: vastag falú 80-as zártszelvény 
gerendák, 220 mm átmérôjû palacsövek 
oszlopnak, nagy teherbírású „u”vasgeren-
da, vascsövek (30–55 mm átmérôvel) 250 
cm hosszúak, oszlopnak vagy egyéb célra 
is alkalmasak.
Érdeklôdni: a 06-20/596-50-60 számú 
telefonon egész nap.

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!

Szônyeg éS 

kárpittiSztítáS 

kiSzálláSSal!

padlószônyeg, 

ülôgarnitúra, ágybetét, 

autókárpit tisztítás.

telefonszám:  

06-20/35-37-666

Alig hAsznált

KF sPRint
tíPusú 

KAPálógéP
elAdó

70 000 Ft-éRt.

éRdeKlôdni:
A délutáni óRáKbAn

A +36-70/321-0054-es 
teleFonon.

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.

• 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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Hétfô- szerda-szombat
7–11 óráig

nôi, férfi és gyermek  
ruha vásár

cipôk, papucsok és lakástextil
Hetente bôvülô árukészlettel  

a faluház parkolójában

Hausmeister
Olajradiátor ELADÓ!
Garanciás, új állapotban lévõ  

olajradiátor eladó!
Irányár: 10 000 Ft 

Érdeklõdni: Komp u. 10.

Svédmasszázs
Miért kellene megtanulnia együtt  

élni a fájdalommal?
A fájdalom nem betegség, hanem jelzés.

Mire jó a svédmasszázs?
Stresszoldás, görcsoldás, paralysis, fájdalomcsillapítás, 
rehabilitáció, keringési zavarok, lumbágó, isiász, discopat-
hiák, végtagödéma, mozgásbeszûkülések kezelése stb.

Ezen felül még vállalok kismama masszázst, nyirok 
drainage keze-lést és intermittálást.

Hátmasszázs (30 perc) 1300 Ft 
Hát és láb masszázs (60 perc) 2000 Ft

Bakó Bernadett
okleveles gyógymasszôr

Telefon:+3620/987-49-79
Email:bako.berni.3@facebook.com

KREATÍV TAVASZ  
az Egészségkuckóban!

Új termékeink:
Colorino Kids temékcsalád: 

•   kiváló minõségû iskolaszerek
•   ceruzák
•   filcek
•   zsírkréták

Kreatív hobbi termékek: 
•   levegõre száradó modell gyurmák, 
•   ablakdísz kifestõkönyv, 
•   kerámia persely készítõ készlet
•   gyuram ékszer készíõ készlet
•   textilfilc készlet
•   akril festék
•   dekopázs ragasztó

Közel 800 féle termékkel várjuk kedves vásárlóinkat 
a Coop ABC üzletsorán!

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

Kedves  
vásárlóinK!
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Mire jó a Dévény módszer?
A dévény módszer a mozgás-
sérültekért Alapítvány csecsemôk 
és kisgyermekek komplex fej-
lesztésével foglalkozik. A moz-
gássérülések, pszichés- és men-
tális problémák gyógyítására, 
kezelésére a ma ismert két leg-
hatékonyabb módszert alkalmaz-
za.

A dévény Speciális manuális 
technika – gimnasztika módszer 
(dSgm) a mozgássérülések bár-
mely formájánál, gyermekeknél 
és felnôtteknél egyaránt alkalmaz-
ható. Egyedülállóan eredményes 
csecsemôknél a központi ideg-
rendszeri sérülések, és ortopédiai 
betegségek esetén.

Az egészség megôrzésében, a 
prevencióban is fontos szerepe 
van a dévény módszernek. Egyre 
több csecsemônél tapasztalható 
a fej egy irányba tartása, lógatá-
sa, tiltakozás a hasalás ellen, a 
karok aszimmetrikus használata, 
„repülôzése”, szopás és nyelés 
nehezítettsége… stb. E nyugta-
lanító tünetek szabálytalan tar-
tásokat, szabálytalan mozgásokat 
alakíthatnak ki, melyek aztán a 
mozgásfejlôdés elmaradásához 
vezetnek. A dévény módszer ma-
nuális terápiája révén a tünetek 
megszüntethetôk, a mozgásfejlô-
dés egészséges folyamata bein-
dítható.

A Tervezett Szenzomotoros Tré-
ning (TSmT) egy olyan komplex 
terápiás módszer, amely az óvodás 
és kisiskolás korosztálynál jelent-
kezô mozgásbeli, gondolkodási és 
lelki problémákra, valamint visel-
kedési zavarokra ad megoldást.

Szûrôvizsgálattal, a Szenzomoto-
ros Teszttel (SmT) jól vizsgálható 
és igazolható, hogy a gyermek élet-
korának megfelelô fejlettségû-e. 
megkésett fejlôdés esetén a TSmT 
egyénre szabottan, a kiszûrt prob-
lématípusra koncentrálva mozgásos 
feladaton keresztül ér el összetett, 
pozitív idegrendszeri hatást. A fi-
gyelmet, fegyelmet, memóriát, rit-
must, kitartást, kudarctûrést… stb. 

fejlesztô hatása miatt ajánlott min-
den iskolába készülô 5–6 éves gyer-
meknek. Az iskolai kudarcok során 
kiderülô problémák hatékony, az 
okokat megszüntetô terápiájára az 
idegrendszer érési folyamatának 
lezárulása után már sajnos nincs 
mód. így csak a tünetek enyhítésé-
re, és nem megszûntetésére kez-
dôdhet bármilyen fejlesztés.

Alábbi táblázatban a legfontosabb 
tüneteket láthatják.

Honlapunk: www.dsgm.eu 
Alapítványunk ingyenes szûrést 
végez Algyôn, a Borbála Fürdôben 
2013. Április 13-án 9:00–12:30-ig. 
Elôzetes bejelentkezés szükséges!

Kárpátaljai konferencián szerepelt az Algyôi Teleház
Képadatbázis és könyvadomány

(Folytatás az 1. oldalról.)

A rahói konferencián megfogal-
mazódott egy képadatbázis építé-
se. Ezek a fotók a két település – 
Algyô és rahó – Tiszához való 
viszonyát hivatott bemutatni. 
mivel Algyô is a Tisza közvetlen 

partvonalán húzódik, olyan digi-
talizált képadatbázis készítését 
tervezzük, amely mindkét telepü-
lésen megörökíti a folyó adottsá-
gait, természeti környezetét, az ott 
élô emberek mindennapjait és a 
folyóhoz kötôdô foglalkozásokat. 
A képekbôl nyert információkat 
egy olyan tanulmányban rögzítik. 

A könyvtárosok elmondása alap-
ján az ottani magyar nyelvû könyv-
beszerzés meglehetôsen nehézkes: 
a legújabb magyar nyelven kiadott 
könyv is 1980-as kiadású! mint 
minden határainkon túli magyar 
anyanyelvû oktatás, így a kárpát-

aljai is igen nehéz helyzetben van. 
Egyik legfôbb problémájuk a ma-
gyar nyelvû könyvek hiánya. mivel 
vannak olyan intézmények, ame-
lyek húsz éve nem jutottak anya-
nyelvû könyvekhez, ezekbe az is-
kolákba nagy segítséget jelentene 
már akár néhány darab magyar 
nyelvû könyv, gyermekeknek való 
és ifjúsági kiadvány is. Ezt hallva 
megfogalmazódott bennünk a 
gondolat, hogy segítsük az ott élô 
magyar embereket azzal, hogy az 
anyanyelvükön könyveket biztosí-
tunk nekik! Ezért az Algyôi Könyv-
tár könyvadománnyal szeretne 

hozzájárulni a rahói közgyûjte-
mény gyarapításához. Ezúton sze-
retnénk kérni minden algyôi la-
kost, hogy akinek módjában áll és 
szeretne könyvadományokkal se-
gíteni a Kárpátalján élô magyar 
gyerekeken, felnôtteken, tegyen 
hozzá az Algyôi Könyvtár felaján-
lásához! már egy könyv is nagyon 
sokat jelent! Az adományokat a 
Könyvtárba várjuk május elejéig!

A könyvadományokat az Algyôi 
Falunapon felállított, kijelölt gyûj-
tôhelyen is átvesszük!

mindenki segítségét köszönjük!
Könyvtárosok

Mozgásos területen jelentkezô tünetek 
3–7 éves kor között

Gondolkodási és lelki (pszichés-kognitív)  
területen jelentkezô tünetek 3–7 éves kor 
között

Viselkedési, beilleszkedési (szociális) területen  
jelentkezô tünetek 3–7 éves kor között

• a mozgáskoordináció gyengesége, 

• pontatlan mozgás-kivitelezés, 

• az új mozgások tanulásának gyengesége, 

• a mozgások tempójának lassúsága, 

• erôadagolási problémák, 

•  a kézügyesség, rajzolási készség éretlensége, 

• akadályozott beszédfejlôdés, 

• hiperaktivitás, 

• túlzott passzivitás, 

•  a mozgással kapcsolatos kontroll gyengesége, 

• csecsemôkori reflexek fennmaradása, 

• fokozott félelem, 

•  a veszélyérzet túlzott vagy csökkent jelenléte, 

•  a jobb és baloldaliság kialakulásának késése.

•  gondolkodási, értelmi megnyilvánulások megké-
settsége,

• emlékezeti gyengeség, 

•  az egyidejûleg többfelé irányuló figyelem és tevé-
kenységszervezés képességének gyengesége, 

•  a belátáson/tapasztalaton alapuló gondolkodás 
megjelenésének késése, lassúsága,

• testvázlat, térbeli tájékozódás, gyengesége, 

• diszlexia-veszélyeztetettség, 

• diszkalkulia- veszélyeztetettség, 

• gyermekkori szorongás, 

• gyermekkori depresszió, 

• gyermekkori fóbiák, 

• a szobatisztaság kontrolljának késése 

•  nehezített szabályfelismerés, szabálymegértés, szabály-
elfogadás, 

•  a leválások-kötôdések kialakulása dinamikájának elté-
rései, 

•  a segítség elutasítása, 

• a feladathelyzetekbôl való kiszállás, 

•  a kontrollfunkciók gyengesége a viselkedésszervezés 
során, 
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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:
Április 8–12-ig 7:30–12,00

Április 15–19-ig 12:30–16,30
Április 22–26-ig 7:30–12:00

Április 29–Máj. 03-ig 12:30–16:30
Május 6–10-ig 7:30–12:00

Május 13–17-ig 12:30–16:30

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

Április 8–12-ig 12:00–16,30
Április 15–19-ig 8:00–12,00

Április 22–26-ig 12:30–16,30
Április 29–május 3-ig 8:00–12:00

Május 6–10-ig 12:30–16:30

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

tél végi AkciÓ !
cserépkályhák, kandallók, kül- és  

beltéri kemencék

építését, javítását vállalom.

tisztelettel 1972 óta állok az Önök 
rendelkezésére.

MÁrtOn Ferenc cserépkályhás

telefonszám: 06-30/978-40-33
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Gazdát cserélt a Vándordíj!
A február végi hagyományos far-
sangi vetélkedôn, melynek feladat-
sorát a Faluházzal karöltve Dömö-
si-Szilágyi Barbara és Klatka Eszter 

állította össze, az idén nyolc csapat 
indult. dömösi-Szilágyi Barbara 
és Klatka Eszter mûsorvezetésével, 
leléné Erika koordinálásával zaj-
lott a játékos versengés, a zsûriben 
Kis Mihályné, Gálné Nagy Ildikó, 
Bakos István és Bene Zoltán foglal-
tak helyet. A vetélkedôt az idén a 
Székelyföld Baráti Kör csapata 
nyerte, megtörve ezzel a Szittya-
fattyak évek óta tartó hegemóni-
áját.  AH

Zenei hírek
A Csongrád megyei Kortárs Zenei 
Versenyt idén is a szentesi lajtha 
lászló Zeneiskola rendezte meg 
március 6-án. A Pro musica Alap-
fokú mûvészeti iskola Algyôi Tag-

iskolájának három tanulója is si-
keresen szerepelt. Gyurcsik Andrea 
és Vágó Angéla kiváló, Vágó Natália 
jó minôsítést kapott. Felkészítô 
tanáruk: Zomboriné Gergely Klára.

Vendégünk: Fábián Janka
Az algyôiek egyik kedvenc írónôje, 
Fábián Janka látogat a Könyvtárba! 
Fábián Janka elôadással egybe-
kötött könyvbemutatója 2013. 
május 3-án 17 óra 30 perckor kez-
dôdik az algyôi könyvtárban. A 
író-olvasó találkozó alkalmával 

lehetôség lesz megvásárolni az 
írónô könyveit, amelyeket szívesen 
dedikál majd!

Az írónô könyvei: Emma szerel-
me, Emma fiai, Emma lánya, 
A német lány, Az Angyalos ház, 
Virágszál, Adél és Alíz.

Köszönet a nônapi ajándékért!
Az algyôi lányok, asszonyok, höl-
gyek nevében szeretném megkö-
szönni a nônapi ajándékmûsort az 
ötletgazdának és fôszervezônek, 
Gál Tibornak és csapatának, vala-
mennyi közremûködônek, fellépô-

nek, hogy március 8-án ”elvará-
zsoltak” és igazi, nagyon kellemes, 
ünnepi estével leptek meg ben-
nünket a faluház színháztermében. 
Köszönjük még egyszer a szép él-
ményt! Lele Istvánné Erika

Tanfolyamok az Algyôi Alkotóházban 
(Kastélykert u. 106.)

Magyarné Anna rajzszakköre 
gyerekeket, felnôtteket egyaránt 
várunk!
április 20. (szombat) 15 órától

*

Gyurmaékszer-készítô szakkör 
Greksáné Kurucz Irmával

12 év felettieket várunk – gyere-
keket, felnôtteket egyaránt!

április 19. (péntek) 16 órától
részvételi díj: gyerekeknek 

300 Ft felnôtteknek 700 Ft 
A részvétel jelentkezéshez kö-

tött, mivel csak így biztosítható a 
kellô mennyiségû nyersanyag!

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

*

Dekupázs szakkör  
Boldizsár Attiláné Marika  

és Kocsisné Kuk Ildikó vezetésével
12 év feletti érdeklôdôk jelentke-
zését várjuk!

április 12. (péntek) 17 órától
április 26. (péntek) 17 órától
részvételi díj: gyerekeknek 

300 Ft felnôtteknek 700 Ft 
A részvétel jelentkezéshez kö-

tött, mivel csak így biztosítható a 
kellô mennyiségû nyersanyag!

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

  

Regionális Zöld Diákparlament Gyomaendrôdön
A dél-alföldi Zöld diákparlament 
V. ülését tartották meg 2013. már-
cius 12-én gyomaendrôdön. Az 
Algyôi Fehér ignác Általános is-

kola szervezésében 2009-ben ren-
dezték meg az elsô regionális diák-
parlamentet, melynek témája 
„Energiaválság zöld diákszemmel” 
volt. idén a gyomaendrôdi Kis Bá-
lint Általános iskola szervezte meg 
a 16 dél-alföldi régió ökoiskoláinak 
a diákparlamentet, amelyre a pa-
pírral kapcsolatban hívták meg az 
általános és középiskolás diákkép-
viselôket együttgondolkodásra. A 
megnyitón köszöntôt mondott 
Ágostonné Farkas Mária igazgatónô, 
Várfi András, gyomaendrôd város 
polgármestere és Saly Erika, az 
oktatáskutató- és Fejlesztô intézet 
munkatársa, a magyar Környezeti 
nevelési Egyesület elnöke. A diák-
parlamenten három szekcióban 

szólhattak hozzá, mondhatták el 
javaslataikat, véleményüket a diá-
kok: Erdô szekció, Papír szekció 
és Újrahasznosítási szekció.

Az Algyôi Zöld diákparlamentet 
Bezdán Dóra 8.a és Horváth Laura 
6. osztályos tanuló képviselte. A di-
ákparlamentre „beugróként” pa-
pírból készült alkotásokat vittünk. 
A három szekció közös munkája-
ként állásfoglalásokat fogalmazott 
meg a diákparlament, amelyet 
határozatban fogadtak el a diákok. 
A diákparlament lezárásaként – a 
hagyományainkhoz híven – a gyo-
maendrôdi iskola udvarán elültet-
tünk közösen egy fát és az érdek-
lôdôk ellátogathattak a gyomai 
Kner nyomda üzemébe. 

Bezdán Dóra 8.a és  
Horváh Laura 6.  

osztályos zöld diákképviselô



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
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áPrilisi–máJus eleJi renDezvénynAPtár
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 II. 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
Április 15., hétfô, 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében
Április 17., szerda, 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti klub-

termében. Téma: Használja a természet ôsi erejét! A Kyani termékcsalád be-
mutatása. Elôadó: Berkó ferenc 

Április 19., péntek 19 óra – Táncház Hegedûs edittel és a Ménkû bandával
Április 19., péntek 18 óra – ÖBk vezetôségi
Április 23., kedd, 12 óra – Filharmónia hangverseny a Faluház színháztermében
Április 23., kedd, 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a 

Tájházban
Április 24., szerda, 18 óra – Kiutak a válságból – elôadás III. ember és válság. 

elôadó: Dr. Benyik györgy plébános, a gál ferenc Hittudományi fôiskola tanára
Április 26., péntek, 19 óra – FaLUNaPOK 2013: a Móra Ferenc Népszínház 

bemutatja A vadállat címû zenés kabaréestet
Április 27., szombaton 9 órától – FaLUNaPOK 2013: programok a Szabadidô-

központban
Május 3., péntek, 17 óra – Kiállítás-megnyitó a Faluház galériában. A 46-os 

bakák az elsô világháborúban. (a tárlat megtekinthetô május 31-ig.)

áPrilisi–máJus eleJi vásárnAPtár
Vásárok A CiVil szerVezetek HázáBAn (a volt VaDÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Április 12. (péntek) 9–12 óra Vegyes, aprócikk vásár
Április 15. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár

A FAlUHáz elÔtti PArkolÓBAn áPrilistÓl ViráGVásár!  
(Bálint károly ôstermelô)

Április 11. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha, cipô vásár
Minden HÉTen HÉTFôn, SzeRdÁn ÉS szoMBAton 7–11 óráig a Faluház 

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

MinDen CsÜtÖrtÖkÖn 9–12 óráig a faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, 
ajándéktárgyak vására!

Negyedik alkalommal is miénk lesz az algyôi Fô tér
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztus 24-én (szombat) ismét 
megrendezi az immár hagyomá-
nyossá vált „miénk a tér” elneve-
zésû iV. térfoglaló kavalkádját 
Algyô Fô terén, a szökôkútnál.

Várja mindazoknak a civil szer-
vezeteknek, magánszemélyeknek, 
csoportoknak, fiataloknak és idô-
seknek a jelentkezését, akik dallal, 
tánccal, zenével, verssel, vagy más 
produkcióval szeretnék megmu-
tatni magukat.

A téren lehetôséget nyújtunk 
kézmûves termékek kiállítására, 
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Szeretnénk hagyományt terem-
teni azzal is, hogy a közönség által 
legjobbnak ítélt produkciót egy, 
az Alkotók Köre által készített al-
kotással díjazzuk.

Valamennyi csoport és egyéni 
fellépô a részvételrôl emlék-aján-
dékot kap.

részvételi szándékát 2013. au-
gusztus 1-jéig az alábbi elérhetô-
ségeken jelezheti:

Ménesi Lajosné – telefonszám: 
06-30/254-4632; e-mail: mjuszti@
gmail.com illetve: Algyôi Könyvtár 
– telefonszám: 62/517-170; e-ma-
il: bibl@algyo.hu

költészet nAPJA A könyvtárbAn
„Egy vers – egy kép” – gyevi art Kulturális Egyesület és az algyôi 
Könyvtár 2013. április 11-én 18 órakor a Költészet napja alkalmá-
ból: „Magyar vagyok” címmel felolvasó-estet tart a Könyvtárban. 
a felolvasott versekhez képi illusztrációk készülnek.

„Algyô, az én falum”
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô napja alkalmából második 
alkalommal hirdeti meg az „Algyô, 
az én falum” címû pályázatát, 
melyben Algyôhöz kapcsolódó al-
kotásokat várunk.

Kategória: irodalmi alkotások 
(vers, próza, mese, visszaemléke-
zés). 10 éves kor felett bárki be-
nevezhet 1 alkotással. A pályázat 
terjedelme maximum 3 gépelt 
oldal lehet. díjazás: i., ii., iii. díj 
névre szóló gravírozott toll.

A pályázat 2013. szeptember 
17-ig folyamatosan beküldhetô az 
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi La-
josné, 6753 Szeged, Éva u. 14.

Kategória: kézmûves alkotások 
(rajz, festmény, kép, üvegfestés, 
varrás, fafaragás, szövés, fonás, 
kerámia, tûzzománc). Bárki be-
nevezhet 1 alkotással. Az elbírá-
lásnál elônyben részesülnek a ter-
mészetes anyagokból készült 
mûvek.

díjazás: i. díj 5000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag, ii. díj: 
4000 Ft értékû kézmûves ajándék-
csomag, iii. díj: 3000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag.

Az eredményhirdetés és a pálya-
munkák kiállítása október elsô 
felében lesz.

GYAKE Tollforgatók Köre


