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Üléseztek a képviselôk: 
Lendületben a turisztikai fejlesztések

Közel harminc témát vitattak meg az algyôi önkormányzati képvi-
selôk október végi testületi ülésükön. A munkát Herczeg József 
polgármester irányította.

Módosította költségvetési rende-
letét az önkormányzati képvise-
lô-testület. Ennek oka, hogy több 
olyan döntés is született az elmúlt 
idôszakban, ami érintette az idei 
költségvetést, ezért ezeket a ter-
vezett összegeket érvényesíteni 
kellett a helyi jogszabályban is.

Költségvetési 
koncepció készült

Megváltoztak a költségvetési kon-
cepció elkészítésének határidejére 
vonatkozó szabályok. Korábban 
a költségvetési koncepció képvise-
lô-testületi benyújtásának határide-
je november 30 volt. Az új szabályok 
szerint a 2014. évre vonatkozó költ-
ségvetési koncepciót a polgármes-
ternek április 30-ig kell benyújtania 
a képviselô-testületnek, azonban 
a határozat hatályba lépése elôtt ez 
a dátum megváltozott október 31-re. 
Ezért tárgyalta most a jövô évi be-
vételi-kiadási tervet az algyôi kép-
viselôk testülete.

Az érvényesítendô alapelvek kö-
zött szerepel – többek között – az is, 
hogy az algyôi képviselô-testület 
2014. évre nem tervezi gondozási 
díj bevezetését a bölcsôdei ellátá-
sánál. A térítési és bérleti díjak eme-
lése is legfeljebb az elôzô évi inflá-
ció nagyságának megfelelô 
mértékben történhet. A személyi 
juttatások nem haladhatják meg 
a 2013. évi bértömeget. Az önkor-

mányzati fenntartású intézményi 
rendszer módosítását nem tervezi 
a képviselô-testület. Ugyanakkor 
új gazdasági társaság alapítását, 
a meglévôk különválasztását át kell 
gondolni a hatékony és gazdaságos 
mûködtetés szempontjából. 

Az intézmények dologi kiadá-
sainak tervezésekor felmerült: 
az ilyen kiadások 5 százalékának, 
az önkormányzat mûködési kiadá-
sai 10 százalékának a zárolásával 
hasznos lehet mûködési tartalékot 
képezni. A szociális kiadásokat jö-
vôre az idei szinten tervezik. Indo-
kolt tartalékot képezni például 
fejlesztésekre, pályázati saját erôre, 
ingatlanforgalmazásra, beruházás 
elôkészítésre.

El kell készíteni a helyi adóren-
deletek felülvizsgálatának a tervét. 
De új adót nem kíván bevezetni 
az algyôi képviselô-testület.

A beruházások jóváhagyásával 
egyidejûleg megtérülési számítá-
sokat kell végezni.

A képviselô-testület nem terve-
zi 2014-ben vagyontárgyak érté-
kesítését. 

Az önkormányzat meghatározta 
az üres, illetve részben üres önkor-
mányzati ingatlanok (például a volt 
iskola épületek a Rákóczi-telepi volt 
TSZ-központ, a beépítetlen terüle-
tek) hasznosítási lehetôségeit.

Folytatás a 3., a 11., a 19. oldalon!

Mária-szobor a sírkertben
Segítô Szûz Mária-szobrot helyeztetett a temetô fôbejáratához az al-
gyôi önkormányzat. A márványszobor Kovács Mihály és az algyôi 
Kovács Zsolt mûhelyébôl került ki.

– Kihívást jelentett számunkra az 
algyôi önkormányzat fölkérése: 
készítsük el és állítsuk föl Segítô 
Szûz Mária szobrát. Családi vállal-
kozásunk harminc éve készít Al-
gyôn és az ország más városaiban 

sírköveket, farag síremlékeket, állít 
össze kriptákat, tisztítja a régi sír-
köveket, vés betûket kôbe. Így szin-
te minden algyôi családdal kap-
csolatba kerültünk már – mondja 
Kovács Mihály. Az algyôi temetô 
melletti területen bemutatott sír-
kövek évtizedeken át követték a 
hagyományt, amit Kovács Mihály 
az édesapjától, Kovács Nándortól 
tanult: anno még többnyire mû-
kôbôl készültek a síremlékek. Ko-
vács Mihály az utóbbi közel 20 
évben már a fiával, az Algyôn élô 
Kovács Zsolttal dolgozik együtt. Azt 
mondja: 2006 óta jobbára gránit-
követ, néha márványt faragnak.

– Dél–Afrikából, Brazíliából, 
Olaszországból, Kínából, Indiából 
érkezik Magyarországra a jó minô-
ségû gránit alapanyag, melybôl aztán 
itt a telepen készülnek a gránit sír-
kövek és a márvány – teszi hozzá 
Kovács Zsolt. Elárulja: az édesapjával 
közösen elképzelnek egy tervet, ame-
lyet azután ô méretarányosan meg-
rajzol, és ezt követôen készítik el a 
síremlékeket. – Minden sírkô egye-
di terv, nem sablonok alapján készül 
– mutat körbe a telepen.  Az ívesre 
faragott, fényesre csiszolt sötét kövek 

közül kitûnik a hegedût formázó 
fehér márvány síremlék, amelyet 
szintén ôk készítettek 2011-ben. Ha-
sonlóképpen megragadó látvány a 
szegedi Algyôi út melletti telephelyen 
megcsodálható harmonikát mintázó 
kô. Ezt kínai fekete gránit tömbbôl 
faragta ki Kovács Mihály és Zsolt.

– Szobrot, különösen életnagy-
ságút nem mindennap tervezhet az 
ember – néz a Segítô Szûz Máriára, 
a márványból készült 170 centi-
méteres alkotásra Kovács Zsolt. A 
kivételes feladat megoldásához ih-
letet abból merített, hogy fölkere-
sett több magyarországi temetôt, a 
számítógépes világhálón barangol-
va képeket nézegetett, vázlatokat 
készített. Az elkészült tervváltozatok 
közül az önkormányzat választott. 
Ezt háromdimenziós változatban, 
pontos méretarányos tervrajzként 
küldte el Kínába, az ottani cégüket 
bízta meg a megvalósítással. A kínai 
Hunan tartományból származó 
fehér márványtömbbôl faragtatták 
meg Mária alakját. Egyetlen mester 
keze munkája a szobor, melyet Zsolt 
mindvégig felügyelt a tömb kivá-
lasztásától egészen a faragásig. A 
mintegy 500 kilogrammos alkotás 
szeptember 9-én került az óceán-
járóra, átkelt a Szuezi csatornán, 
Olaszországban áthelyezték vasútra, 
majd Budapestre érkezett. Onnan 
október közepén szállíttatták Ko-
vácsék Algyôre a szobrot és helyez-
ték a „süttôi mészkô” talapzatra, 
amelyet az Algyôi önkormányzat 
választott ki. 

Az idei Mindenszentek és Halot-
tak napi ünnep alkalmából sokan 
zarándokoltak az algyôi sírkertbe. 
Elhunyt szeretteikre, a halottakra 
emlékezôk közül nagyon sokan 
megálltak, gyertyát és mécsest gyúj-
tottak, virágot tettek Segítô Szûz 
Mária algyôi szobra köré. P. I.
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Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az 
alábbi témakörökben: 

• munkajog, 
• társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog. 

Vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat a Csongrád me-
gyei Algyőn.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

 

Idegen nyelvi kompetenciák  
fejlesztése Algyôn

Sikeresen zárult a 2013. év júliu-
sától szeptemberig tartó ingyenes 
angol nyelvû képzés Algyôn. Az 
Arany Angol Nyelviskola és az 
Algyô Nagyközség Önkormányzat 
által szervezett TÁMOP-2.1.2/12-

1-2012-0001 idegen nyelvû kom-
petencia képzésen 11 algyôi lakos 
vett részt és vizsgázott sikeresen. 
Sikerükhöz ezúton is gratulálunk!

Algyô Nagyközség  
Önkormányzata

Nyelvtanfolyamok a Könyvtárban
A rendkívül nagy igény miatt az 
Algyôi Könyvtárban kihelyezett 
nyelvtanfolyamokat tart a szegedi 
Katedra Nyelviskola, a következô 
nyelvekbôl és szinteken: angol 
kezdô, angol haladó (nyelvvizsgá-
ra felkészítés), illetve német kezdô. 
A nyelviskola bármilyen más nyelv-
bôl vállal tanfolyamot, amennyi-
ben összejön minimum 5, maxi-
mum 8 fô a kurzusra!

A Katedra Nyelviskola Hálózat 
tagjaként mûködô ILS Szeged 
Nyelviskola 1992. óta folyamatosan 
és egyre bôvülô formában foglal-
kozik angol és más nyelvek, úgy-
mint német, francia, spanyol, olasz, 
orosz, szerb, román, magyar mint 
idegen nyelv, kínai oktatásával, de 
jellemzôen csoportjaink többsége 
angol és német nyelvet tanul. A 
Katedra Nyelviskola azt a célt tûzte 
maga elé, hogy a lehetô legtöbben 
lehessenek ebben az országban si-
keres emberek, a nyelvtudásuk által. 
Azóta a Katedra piacvezetôvé vált, 
többszázezer embert segített hozzá 
a sikeres élet alapját képezô valóban 
használható nyelvtudáshoz. 

Az Ipsos közvéleménykutató 
eddig 4 alkalommal végzett orszá-
gos felmérést a nyelviskolák mi-
nôségével kapcsolatban, legutóbb 
2013-ban. Ezeken a felméréseken 
minden esetben a Katedra bizo-
nyult a legjobb nyelviskolának, a 
válaszadók szerint itt tanítanak a 
legjobb tanárok, itt a legszínvona-
lasabbak a nyelvtanfolyamok, itt 
a legkedvezôbb az ár / érték arány! 

Algyôn a tanfolyamok minden 
esetben hétköznap délutánonként 
16.30-tól vagy 17 órától kezdôd-

nének az Algyôi Könyvtárban, 
1 héten 2 alkalommal.

Oktatási díj: bruttó 550 Ft/tan-
óra/(45 perces tanóra)/fô (mini-
mum 8 fô esetén, de max. 12 fôig), 
mely magában foglalja a tanár 
utazási költségét Szeged-Al-
gyô-Szeged útvonalon 

(A tanórák díját a hallgatóknak 
akkor is ki kell fizetni, ha eseten-
ként hiányoznak az óráról. A tan-
órák számától függôen a teljes 
tanfolyami díjat be kell fizetni a 
tanfolyam elindulását követôen.)

Átadott tananyag csomag: bruttó 
6900 Ft/résztvevô (opcionális). 
Lehet választani 30, 60, 120 órás 
tanfolyamok közül! Az angol, német 
általános nyelvi képzés esetén java-
solt óraszám: 120/180 óra, de min. 
30 óra. (A program-akkreditációs 
lajstromszám: 5367/010; 5540/003)

A fenti árral számolva egy 30 
órás tanfolyam 16.500. forintba 
kerül, 60 órás tanfolyam 33.000 
forint., valamint a 120 órás tan-
folyam 66.000 forint lesz.

Tanfolyam tájékoztatót és szint-
felmérést tart Végh Zsuzsanna, a 
Katedra Nyelviskola ügyvezetôje: 
2013. november 19. (kedd) 16.30 
perckor az algyôi Könyvtárban

A kezdô kurzusokra való jelent-
kezéshez nem szükséges szintfel-
mérôt írni, csak a haladó nyelvi 
képzéshez! A szintfelmérô papírt 
a Könyvtárban lehet kitölteni nyit-
va tartási idôben bármikor, utána 
azt továbbítjuk a nyelviskolának. 
Így a november 19-i konzultációs 
napon már mindenki tudni fogja, 
melyik csoportba indulhat.

Részletek: www.algyokultura.hu
Érdeklôdni és jelentkezni a 

Könyvtárban lehet vagy: 62/ 517-
170 vagy bibl@algyo.hu

Könyvtárosok, Katedra

Anyakönyvi hírek
Házasság:

Mityók Ottó és Tóth- Boconádi Irén 2013. 
10. 24-én házasságot kötött.

Sok boldogságot!
*

Halálozás:
Horváth György László 2013. 10. 03-án 
elhunyt.
Molnár Istvánné született Takács Irén 
2013. 10. 04-én elhunyt.
Domonkos Ambrus 2013. 10. 09-én el-
hunyt.

Béke poraira!

*
Születések:

NOkTA MILáN – született: 2013. 09. 27., 
édesanya: Major Andrea, édesapa: Nokta Zsolt.

BAkOS kINGA HANNA – született: 2013. 
10. 08., édesanya: ádámka Mariann, édes-
apa: Bakos Tibor Sándor.

BúS BOTOND – született: 2013. 10. 08., 
édesanya: Vanyó Vivien Erika, édesapa: 
Bús András.

DZADIk DOMINIk EMMETT – született: 
2013. 10. 12., édesanya: Juhász Ibolya, 
édesapa: Dzadik Béla László

STrIfLEr MILáN – született: 2013. 10. 
22., édesanya: regensburger renáta, 
édesapa: Strifler ferenc.

Jó egészséget!
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Üléseztek a képviselôk: Lendületben a turisztikai fejlesztések
Beruházások

A fejlesztési irányokról is határoz-
tak a képviselôk októberi ülésü-
kön, hiszen több olyan beruházás 
indult el ebben az évben,. ami 
2014-ben fejezôdhet be.

A Szabadidôközpont konyha és 
szálló kialakítása közbeszerzési el-
járása lezajlott, a kivitelezés elkez-
dôdött. A munkát a Strabag MML 
Kft. és az A-Mezôgép Kft. konzor-
ciuma végzi mintegy nettó 286 mil-
lió 703 ezer forintért. Az átadási 
ünnepség jövô nyár végén várható.

A Borbála Fürdô öltözôjének és 
gyógyászati épületének a kivitele-
zését célzó közbeszerzési eljárás 
még tart, a rendelkezésre álló pénz-
forrás: 350 millió forint. Az élmény-
medence építésére az önkormány-
zat 560 millió forintot különített el. 
E munka kezdetének engedélyez-
tetése még nem zárult le. 

A három nagyberuházás össze-
ge 1,2 milliárd forint, de ennek 
80–90 százalékát 2014-ben kell 
majd kifizetni.

Áthúzódó tétel lesz a plébánia 
kert terület rendezésére és a Bar-
tók Béla utca rekonstrukciójára 
elkülönített 50–50 millió forint is.

A jelenlegi pályázati rendszert 
finanszírozó uniós költségvetési cik-
lus 2013-ban zárul. A 2014–2020 
közötti pályázati rendszer még nem 
zajlott le. Ezért aztán az ilyen forrás-
ból 2014-ben megvalósuló fejleszté-
seket még nem célszerû tervezni. Ez 
és a még le nem zárult beruházások 
jelentôsen meghatározzák a jövô év 
terveit. Éppen ezért az említetteken 
kívül csak az idei költségvetési kon-
cepcióban szerepeltetett járda és 
útfelújítást érdemes 2014-re számí-
tásba venni körülbelül 100 millió 
forint összeggel kalkulálva.

Iránytû az ovinak
Az algyôi Szivárvány Óvoda 2013–
2014. évi nevelési évre vonatkozó 
munkatervét az intézmény vezetôje, 
Ozsváth Lászlóné tárta a képviselôk elé. 
A dokumentum összeállításához – 
ahogy azt a jogszabály is elôírja – ki-
kérte a fenntartó, az óvodaszék, a szü-
lôi szervezet véleményét is. Példaként 
szerepelt a beszámolóban, hogy a tûz-
oltó készülék vásárlásától kezdve 
a tisztasági és irodaszerek beszerzésén 
át a csoportnaplók beköttetéséig 
az óvoda költségvetését terheli.

A karbantartási feladatokat 
a Gyeviép Nonprofit Kft. végezte 
az óvodában. Így például a bejáró 
térkövezése és a homlokzat festése, 
a tisztasági meszelés, a kerítés ké-
szítése is az önkormányzati cég 
feladata volt. A most indult neve-
lési év tennivalói közé tartozik 
a Süni és a Maci csoport bútorainak 
a cseréje, a rendezvények meg-
tartására alkalmas közösségi tér 
kialakítása, a tornaszoba építése, 
a mobil épület tetejének a lefedése. 

Nem nôtt a gyerekek száma 
az algyôi óvodában, ahol 196 a fé-
rôhelyek száma. A szülôk megelé-
gedésére alakították ki az ideális 
csoportszerkezeti formákat. Az óvo-
dapedagógusok egy-egy csoport-
ban 19–23 gyerekkel foglalkoznak, 
a 8 csoport közül 3 vegyes, míg 5 
azonos életkorú gyerekeké. 
Az oviba a nevelési év közben felvett 
(2,5–3 éves) csöppségeket a Cica 
csoport fogadja. A 6 évesek a Pil-
langó, a Maci és a Margaréta cso-
portba járnak.

Iskolába az idén tanköteles 64 
gyermek közül 45 indul az iskolába. 
A magasabb szám magyarázata az, 
hogy a köznevelési törvény a beis-
kolázás határidejét az adott év au-
gusztus 31. napjához köti. Ugyan-
akkor az iskolába lépéshez szükséges 
döntés meghozatalában a szülôket 
az óvoda egyéni beszélgetéseken 
fogja segíteni 2014 januárjában.

Az óvodai nevelô és fejlesztô 
munkát 18 óvodapedagógus végzi, 
1 óvodatitkár, 1 pedagógiai asz-
szisztens, 8 (hivatalosan „technikai 
alkalmazottnak” nevezett) dajka, 
2 konyhai kisegítô támogatásával. 
Hetente kétszer pszichológus is 
foglalkozik a gyerekekkel. A szak-
mai munkát a Bárczi Gusztáv Egy-
séges Gyógypedagógiai Intézetbôl 
érkezô logopédus és gyógypeda-
gógus segíti ebben a nevelési évben 
is. A gyermekek egyéni, differen-
ciált fejlesztését és a tehetséggon-
dozást Kovácsné Budai Éva fejlesz-
tôpedagógus napi rendszerességgel 
végzi: 20 ovissal kiemelten is, 13 
kis tehetséggel pedig mikrocso-
portban foglalkozik.

A nevelési év helyi rendjét – pél-
dául az idén szeptember 2-án kez-
dôdô és 2014. augusztus 31-én 
záruló idôszakon belüli szünetek 
napját, a nemzeti ünnepek meg-

tartásának a napját – is rögzíti a do-
kumentum. Kiemelt feladatának 
tekinti az algyôi óvoda a szülôföld 
megismertetését, a zöld-ovi szem-
lélet gyakorlati megjelenítését, 
a mindennapos mozgásfejlesztést, 
az egészségfejlesztést. Közben per-
sze például a szabályzatok aktua-
lizálásra, az intézményben dolgo-
zók csapatépítô programjának is 
figyelmet szentelnek. Pedagógiai 
innovációként pedig tehetségmû-
helyeket mûködtetnek, mentorál-
ják a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképzô 
Karáról érkezô 16 hallgatót.

A szülôk mindenkori reális ké-
réseit, kezdeményezéseit figyelem-
be veszi a Szivárvány Óvoda. A szü-
lôkkel és a nagyszülôkel igyekeznek 
az óvodára jellemzô családias, köz-
vetlen, a kölcsönös bizalmon és 
megbecsülésen alapuló kapcsolatot 
kialakítani, erôsíteni. Ezt szolgálja 
például a családi szoba, ahol a szü-
lôkkel közösen ünneplik – többek 
között – a farsangot, az anyák nap-
ját, de közös játékdélutánokat, szü-
lôi értekezleteket is szerveznek.

Szoros a kapcsolat az óvodának 
a bölcsôdével, illetve z iskolával, 
de a fenntartó önkormányzattal is. 
Gyeviép Kft. az edzôterem igény-
bevételt támogatja, a könyvtár és 
a faluház – többek között – a na-
gyobb rendezvények szervezésében 
segít. Az óvónôk és a dajkák szak-
mai értekezletén kívül a tisztasági 
szemlék rendjét, a nevelési és a szü-
lôi értekezletek témáit és idôpont-
jait is rögzíti a dokumentum.

Munkaközösségek is támogatják 
az óvodapedagógusokat. Például 
a Zöld út elnevezésû kompetencia-
fejlesztô munkaközösséget Görög 
Annamária vezeti. Céljuk – többek 
között – a Zöld Óvoda, a Madárbarát 
óvoda cím elnyerésével vállalt fel-
adatok elvégzése, a környezettudatos 
szemlélet formálása. Feladatuknak 
tekintik például az algyôi Alkotóház 
támogatásával a népi kismesterségek 
megismertetését a helyi iparmûvé-
szek és mesteremberek bevonásával, 
a folyamatos szeletív hulladékgyûjtés, 
komposztáló és esôvízgyûjtô haszná-
latát. A Montessori szakmai munka-
közösség – Szénásiné Juhász Brigitta 
vezetésével – belsô továbbképzéseket 
szervez, eszközöket bôvít és nyílt na-
pokon népszerûsíti az algyôi óvodát 

jellemzô nevelési módszert. A minô-
ségfejlesztéssel külön team foglalko-
zik.

A gyermektáncra nagy figyelem 
hárul: a hagyományôrzô csoport 
foglalkozásainak célja a jeles napok 
megismertetése, a játékrepertoár 
bôvítése, az ének és az esztétikus 
mozgás örömének mint élmény-
forrásnak a megtapasztaltatása.

A természetismeretüket gazda-
gítja a Zöld Manók: a természet-
barát gyerekek, akiknek külön 
foglalkozásokat terveznek. De a Sa-
koca könyv alapján szervezett sakk-
foglalkozások programját is leírja 
a Szivárvány Óvodának az önkor-
mányzati képviselôk elé került, 
a nevelési évben iránytût jelentô 
munkaterv. Hasonlóképpen a Ri-
gócsôr király címû Grimm mesére 
alapozó programok sorát. A doku-
mentum tartalmazza – többek kö-
zött – a zeneovi, a hittan foglalko-
zások rendjét, az edzôterem és 
a száraz sószoba beosztását.

A gyermek és ifjúságvédelmet, 
az esélyegyenlôséget támogató pe-
dagógiai munka kiemelt figyelmet 
kap a Szivárvány Óvodában. A 166 
ovis közül 2 sajátos nevelési igényû, 
míg 22 hátrányos helyzetû, 15 maga-
tartás zavaros, 23 rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesül. 
Az intézmény 2010 óta akadálymen-
tes. Az esélyegyenlôséget szolgálják 
a különbözô – például a fejbôr, a fog-
sor – vizsgálata, a tavaszi egészség-
hét, a gyümölcs- és zöldségnapok, 
az egészségügyi felvilágosítás és 
a rendszeres orvosi vizsgálat. Fon-
tosnak tartják, hogy megismerjék 
a családi nevelési szokásokat, ame-
lyeket közelíteni szeretnének az óvo-
dai nevelési szokásokhoz. Közös cél 
ugyanis, hogy az óvodáskor végére 
iskolára alkalmas gyerekek ballag-
janak el az óvodából.

Adóbevételek leltára
Az év végéhez közeledve az adó-
ügyi feladatok ismét a képviselôk 
elé kerültek. A szeptember 30-ig 
terjedô idôszakot dr. Varga Ildikó 
jegyzô beszámolója alapján tették 
nagyító alá, fogadták el. Rögzítet-
ték: a gépjármûadóban érintett 
személyek száma: 1648, míg 
a gépjármûveké: 2411. 

Folytatás a 11. oldalon!
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„Fütyül a rigó”

„Egyetlen parancs van, a többi csak 
tanács: / Igyekezz úgy érezni, gondol-
kozni, cselekedni, / hogy minden ember 
javára legyél.” – írja Weöres Sán-
dor: A teljesség felé címû mûvé-
ben.

Az algyôi Szivárvány Óvoda sike-
res pályázatot nyújtott be, Nemzeti 
Tehetség Program keretében. A 
„Fütyül a rigó” pályázati progra-
munk 1.165 000 forint támogatást 
nyert. Ez 100%-ban vissza nem té-
rítendô pályázati támogatás. A prog-
ramunk az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet 
és az Ember Erôforrás Támogatás-
kezelô által meghirdetett 
NTP-OTM-MPA-12-039 kódszámú 
pályázati támogatásból valósult meg.

A pályázaton való részvételre 
ösztönzött minket az a tudat, hogy 
minden gyermek kiemelkedôen 
jó valamiben, csak lehetôséget kell 
adnunk a „tehetségcsírák kibon-
takozására”.

Érzelem gazdag, szeretetteljes 
óvodai légkörünk, amelyben fogad-
juk és neveljük gyermekeinket, va-
lamint óvodapedagógusaink moti-
váltsága, pozitív attitûdje segíti a 
tehetségek megmutatkozását. 
Két-három éven keresztül megfigyel-
jük a gyerekeket a napi tevékenysé-
gek során, így minden gyermekrôl 
kiderül, hogy melyik az a terület, 
ahol ô kiemelkedôen jól teljesít, vagy 
fokozott érdeklôdést, lelkesedést, 
kreativitást mutat egy-egy tevékeny-
ség, vagy problémamegoldás során. 

Célunk, hogy ne vesszenek el 
tehetségesnek ígérkezô óvodásaink, 
ezért minden tanköteles korú, tehát 
6–7 éves kisgyermek részt vehessen 
tehetségfejlesztésben, valamilyen 
tehetségterületen. A pályázati prog-
ram célja az volt, hogy a már jól 

bevált gazdagító programok mel-
lett, lehetôséget adjunk a gyermek-
nek az óvodai programoktól eltérô 
felszabadító, kreativitást igénylô, 
természetjárásban gazdag tevé-
kenységekre, a természet szépsé-
geinek felfedezésére, Rigócsôr ki-
rály meséjén keresztül. Nagy 
odafigyeléssel és végtelen türelem-
mel segítjük ôket, hogy a legjobb 
képességeiket tudják kibontakoz-
tatni, megmutatni. Az örömteli 
együttlét mellett kiteljesedhettek 
az óvodai évek alatt, - valamint a 
tehetségmûhelyek foglalkozásai 
alatt megszerzett - az életben való 
boldoguláshoz, önmaguk megva-
lósításához, a közösségi együttlét-
hez való kompetenciák. A közös 
élmények, kalandok átélése során 
társas kapcsolataik tovább fejlôd-
hettek, még magasabb szintre jut-
hattak, közösségi érzésük kiteljese-
dett. A felnôtt-gyermek kapcsolatok 
elmélyültek 

Tehetséggondozó munkánkhoz 
hozzátartozik a szülôk tájékoztatása, 
megnyerése is, hiszen erkölcsi és 
anyagi támogatásuk nélkül, nem 
mûködhetnek hatékonyan ez irányú 
törekvéseink. Az egész éves folya-
matos tájékoztatás mellett a pályá-
zati program zárásaként, megmu-
tatjuk nekik, mi minden „csoda” 
történt a pályázati program meg-
valósítása során.

Ozsváth Lászlóné óvodavezetô

Állatok világnapja  
a Katica csoportban

Az Állatok Világnapja alkalmából 
2013. október 4-én ellátogattunk 
Magyar Józsefné Incike nénihez. Na-
gyon sokféle madarat láthattunk, 
papagájokat, fácánt, de még emut 
is. Nagy örömünkre még a kerti 
tó aranyhalait is megetethettük 
haleledellel. Sok élménnyel gaz-

dagodva tértünk vissza az óvodába. 
A gyerekek nevében köszönjük 
Zombori Mariannak az üdítôt és a 
szervezést, Incike néninek a frissen 
sült pogácsát, és a lehetôséget, 
hogy láthattuk az állatokat. 

Katica csoport

Ezerjófû szakkör
Az Ezerjófû Egyesület ebben a tan-
évben is gyógynövényes és egész-
ségfejlesztô gyakorlati ismereteket 
adó szakkört tart a Fehér Ignác 
Iskolában. Sok játék és sütés – fôzés 
színesíti a foglalkozásokat. Az is-
kola részérôl Ficsor Barna tanár úr 

a szakkör patrónusa. Az Ezerjófû 
szakkör idôpontja: minden B héten 
szerdán 15–16 óra között. 

A foglalkozásokat Berek Ágota 
természetgyógyász tanár és Can-
javecné Borbás Annamária egészség-
fejlesztô pedagógus tartja.

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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Közlekedésbiztonsági hét a Szivárvány Óvodában

A hagyománnyá vált közlekedés-
biztonsági hetet az idén is meg-
rendezte a Szivárvány Óvoda. Ok-
tóber 14–17 között minden a 
közlekedésrôl és a biztonságról szólt. 

Óvodásaink nagy örömére az 
elsô napon fogadtuk a Csongrád 
Megyei Rendôrkapitányság lelkes 
rendôreit köztük motoros rendôrt, 
közlekedési járôröket, és a Baleset-
megelôzési Bizottság szakemberét 
is. Természetesen jármûvekkel 
érkeztek rendôreink, amiket ki is 
próbálhattak a gyermekek. A kora-
szülött-mentôt már ismerôsként 
fogadták, és nagy izgalommal si-
mogatták a megmentendô újszü-
lött bébit az inkubátorban. 

Az idén elôször mutatta be a 
gyerekeknek az ujjlenyomat ké-
szítés technikáját a Csongrád Me-
gyei Rendôrkapitányság szakem-
bere. Segítségével el is készültek 
a kis ujj- illetve tenyérlenyomatok, 
melynek szerepérôl és fontosságá-
ról érdekes információkat tudhat-
tak meg.

Évek óta részt vesz óvodánk, az 
iskolához hasonlóan, az ovi-zsaru 
programban, melynek részeként 
az algyôi rendôrök interaktív, ér-

dekes elôadásukkal készítették fel 
gyermekeinket a biztonságos ke-
rékpáros közlekedésre.

A kissé mostoha idôjárás elle-
nére megrendeztük idén is a „Szi-
várványtúrát két keréken”, így 
óvodásaink körbekerekezték a 
falut segítôkész rendôreink, illet-
ve polgárôreink segítségével. Ezen 
a napon a legkisebbek az óvodánk 
udvarán berendezett közlekedési 
pályán ismerkedtek játékosan a 
közlekedési szabályok alapjaival, 
a többiek pedig biciklijükkel és a 
biztonságos kerékpározáshoz szük-
séges felszereléssel (mellény, sisak, 
stb.) kerülték meg az óvoda kör-
nyékét.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a Csongrád Megyei Rend-
ôrkapitányság rendôreinek, az 
algyôi körzeti megbízott rendôrök-
nek, az Algyôi Faluvédô Polgárôr 
Egyesület tagjainak, továbbá a 
Szegedi Újszülött Életmentô Szol-
gálat Alapítvány szakembereinek 
az önzetlen segítséget, amivel 
nagyban hozzájárultak progra-
munk sikerességéhez.

Óvodapedagógusok

Sikeresen zárt az Országos Könyvtári Hét
Algyôn ismét nagy sikert aratott a 
7 éve töretlenül mûködô országos 
rendezvénysorozat, az Országos 
Könyvtári Napok. Az összefogás 
célja, hogy népszerûsítse a könyv-
tárak hagyományos és megújuló 
szolgáltatásait. Az egymásra épülô, 
a társadalmi változásokra, az em-
berek igényeire figyelô program-
sorozat évrôl évre több ember ér-
deklôdését kelti fel a könyvtári 
szolgáltatások iránt. Országos szin-
ten 876 település, 4000 program-
ja között válogathattak az érdeklô-
dôk. Csongrád megyében összesen 

4041 fô vett részt a programokon. 
Algyôn pedig több mint 210 em-
bert mozgattak meg a rendezvé-
nyeink, amelyek 2013. október 8. 
és 11. között kerültek megrende-
zésre.

Idén az emberi kapcsolatok ke-
rülnek a könyvtári napok közép-
pontjába. Életkortól és lakóhelytôl 
függetlenül minden ember számá-
ra nélkülözhetetlen, hogy értékes 
kapcsolata legyen embertársaival, 
ami mind a társas kapcsolatok, 
mind pedig a lelki egyensúly meg-
ôrzésének szempontjából rend-
kívül fontos. 

Az alapgondolatot szem elôtt 
tartva meghívtuk Algyôre Dr. Vas-
adi Anna gyermekpszichiátert, 
akivel többek között a tanulási 
zavarokról, óvodai problémákról, 
a hisztirôl, alvászavarokról, iskolai 
beilleszkedési problémákról, be-
szoktatásról beszélgettünk. 

Másnap este a gyerekeké volt a 
fôszerep, hiszen a Grimm Busz Szín-
ház Piroska c. elôadását nézhettük 
meg, amely rendkívül interaktív 

módon bevonta a gyerekeket a da-
rabba. A játékos, humoros jelene-
teket nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnôttek is nagyon élvezték. 

A következô napon, október 10-
én, Szécsi Noémivel, a fiatal csong-
rádi születésû József Attila-díjas ma-
gyar írónôvel találkozhattunk, aki 
számos hazai és külföldi irodalmi 
díjat tudhat magáénak. Vele az írói 
pályafutása kezdeti nehézségeirôl, 
ösztöndíjairól, könyveirôl, családjá-
ról beszélgettünk, valamint beszá-
molt a megjelenésre váró mûveirôl, 
majd dedikálta is a regényeit.

A péntek a kikapcsolódásé volt. 
Mini egészségnapot és szépség-
napot tartottunk az Ezerjó Egye-
sület, Szabó Gábor masszôr, vala-
mint az Oriflame Magyarország 
együttmûködésével. Ezúton kö-
szönjük a szervezôk munkáját, va-
lamint Horváth Nándornénak a 
finom házi készítésû süteményeket!

Reméljük jövôre is sok érdekes 
programmal lephetjük meg az al-
gyôieket!

Részletes beszámolót és sok-sok 
fotót találhat, ha ellátogat a www.
algyokultura.hu weboldalra!

Könyvtárosok
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Verseny az Algyôi Lövész  
Egyesületben

Az Algyôi Lövész Egyesület meg-
alakításakor az egyik alapvetô cél 
a helyben lakók számára olyan 
speciális körülmények biz-
tosítása, amelynek során 
hobby és sport jellegû lég-
fegyveres tevékenységüket 
helyben gyakorolhatják. 
Ennek érdekében alakí-
totta ki az önkormányzat 
a Kastélykert utca 44. szám alatti 
épületében a közösségi lôteret. Az 
épületet használatra 2012. szep-
tember 29-én vettük át.

Az ünnepélyes átadás napján az 
esemény nagy számú érdeklôdôt 
vonzott, akik közül többen azóta 
is rendszeres résztvevôi a gyakor-
lásoknak.

Figyelemre méltó, hogy a kö-
zösségünk mintegy ötöde már lá-
togatást tett nálunk, de találkozunk 
más szomszédos településrôl vagy 
még távolabbról érkezô érdeklô-
dôvel is. Korosztályok és foglalko-
zások szerint a gyerekektôl egészen 
a nyugdíjasokig, tanulóktól a pe-
dagógusok vagy éppen egyetemis-
tákig az érdeklôdôk és a tevékeny-
kedôk köre igen változatos.

Az említettekre figyelemmel az 
egyesület által meghirdetett és le-
bonyolított lövészversenyen beiga-
zolódott, hogy a színvonalas meg-
mérettetésre igény van. A nevezés 
díjmentessége hozzájárult, hogy 
szép számmal voltak próbálkozók, 
azonban nem mindenkinek sike-
rült még többszöri próbálkozásra 
sem a minimális feltételek teljesí-
tése. Kinél a bátorság, másnál a 

kitartás fogyott el. A serdülô, ifjú-
sági, felnôtt nôi és férfi kategóri-
ákban a döntôbe már csak 16-an 

jutottak be a különdíjra is 
jogosultként.

Az egész versengésre 
jellemzôen a döntôket is 
a sportszerûség kísérte így 
tudtak örülni mindenki 
sikerének.

A korosztályok szerinti gyôzte-
seink és helyezettjei – serdülôk: 
Meterházy Máté, Gyömbér Mihály; 
ifjúságiak: Gyôrfi Dávid, Kneip 
Ádám Zsolt, Vidács Ádám; felnôtt 
nôi: Marosi Ildikó Madeline, Szôké-
né Bera Szilvia, Kôrösi Ildikó; fér-
fiak: Széll Szilveszter, Biacsi Attila.

A versenyen a legjobb és leg-
eredményesebb teljesítményeket 
Marosi Ildikó, Berényi András, Gyöm-
bér Rudolf és Széll Szilveszter nyúj-
tották. Így közülük került ki az 
abszolút bajnok a verseny serlegé-
nek nyertese a már említett senior 
versenyzô Széll Szilveszter.

A versengésen és az ünnepélyes 
díjátadón készített felvételek hitele-
sítik a kitartó munka eredményét 
amelyre József Attila sorai a leg-
igazabbak: „ Ne légy szeles. / Bár 
munkádon más keres- / dolgozni 
csak pontosan, szépen, / ahogy a 
csillag megy az égen, / úgy érdemes.”

Mindezek szellemében jövôre ve-
letek és másokkal ugyanitt folytatjuk.

Köszönet a résztvevôknek és 
mindazoknak akik együtt tevékeny-
kednek velünk közösségünkért.

Tóth Árpád  
egyesületi elnök

Lovas hírek
A Csongrád Megyei Díjugrató Baj-
nokságon az Algyôi Sportkör szí-
neiben versenyzô Marincus Nikolett 

ezüstérmes lett! A megyei fordu-
lókon kellett minôsülést szerezni 
a 2013. október 5-én és 6-án Fá-
biánsebestyénen megrendezett 
Csongrád Megyei Díjugrató Baj-
nokságra. A döntô két napja alatt 
elért összesített eredmény alapján 
született meg a bajnokság vég-
eredménye. Idén a kezdô lovas 
kategóriában Marincus Nikolett 
Dorka nevû lovával mindkét nap 
hibátlan, szép stílusú lovaglással 
végül az ezüstérmet szerezték meg. 
További eredmények: 2013.09.27-

29. - Budapest-Tattersall, Turdéli 
Andrea - Mend-a-car Ronaldó B/0 
vrsz. 3. hely. Zajzon András - Conto 
C/0 vrsz. 6. hely; Anabel B/2 vrsz. 
4. hely; Anabel B/2 vrsz. 6. hely. 
2013.09.29. – Balástyai Virág Kupa 
MF. Udvari Jennifer - Szofi B/0 vrsz. 
5. hely; Szofi B/1a vrsz. 5. hely. 
Fazekas Hanga - Hajmácska B/0 
vrsz. 7. hely. Turdéli Andrea - Vé-
nusz B/1c vrsz. 2. hely. 2013.10.05–
06. – Fábiánsebestyén Csongrád 
Megyei Döntô Kisapáti Vivien – 
Lenke B/0 vrsz. 1. hely, Marincus 
Nikolett – Dorka B/1a vrsz. 2. hely; 
Dorka B/1a vrsz. 4. hely. 
2013.10.12. – Zsombó Turdéli And-
rea - Mend-a-car Ronaldó B/0 vrsz. 
1. hely, Udvari Jennifer - Szofi B/1a 
vrsz. 2. hely. 2013.10.12. – Wiener 
Neustadt  Lake Arena CSI** /AUT 
Zajzon András - Conrad Hiba-idôs 
vrsz. (130cm) 4. hely.

Ismét gratulálunk a lovasoknak 
és lovaiknak! Még több eredmény, 
kép elérhetô interneten a https://
www.facebook.com/AlgyoLovarda címen.

Verseny a különdíjért
Sipos Dorina judo eredményei

Sipos Dorina szeptember 7-én a szegedi 
mûjégpályán megrendezett Regionális Diák 
olimpián arany érmes lett Diák „C” 
40 kg-ban.

Október 6-án a Kecskeméten megrendezett 
Zsoldos Zsolt Emlékversenyen arany érmes 
lett Diák „C” 40 kg-ban.

Szeptember 28-án í Pakson megrendezett Magyar Köztársaság Kupán Bronz érmes lett 
Diák „C” 40-kg-ban.
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Mire valók a hormonok?
A hormonok szépítenek? Fiatalí-
tanak és vonzóbbá tesznek? Nö-
velik a potenciát? Vagy éppen 
károsak? Hizlalnak? Betegséget 
okoznak? Netalántán rákot?

Mi az igazság az egymásnak el-
lentmondó hírek hátterében?

Nap mint nap tapasztaljuk, 
hogy eszméletlenül dühössé és víg 
kedélyûvé egyaránt tehetnek. 
A nemi örömhöz, az erôs csontok-
hoz, a stresszel való megküzdéshez 
és az anyagcsere karbantartásához 
egyaránt szükségesek. Ha nem 
volnának, tulajdonképpen nem is 
lennénk életben. A szervezet na-
gyon különleges, úgynevezett 
belsô elválasztású mirigyekben 
helyet foglaló sejtjei termelik ôket: 
a hormonokat. Közvetlenül a 
vérbe jutnak, és az idegrendszer-
rel együtt fontos életfolyamatokat 
szabályoznak.

Az idôszámításunk kezdete elôtti 
negyedik-ötödik században Hip-
pokratész már azt tanította, hogy az 
egészség és a temperamentum bi-
zonyos, a szervezetben termelôdô 
anyagok következménye. Arisztote-
lész pedig megfigyelte, hogy az ivar-
talanított állatok sokkal békésebbek, 
szelídebbek, könnyebben kezelhe-
tôk. Azt tehát már régóta tudtuk, 
hogy valamilyen szerepük van. Ki-
mutatásuk és felfedezésük azonban 
még évszázadokat váratott magára, 

sôt, bizonyos vonatkozásokban ez a 
folyamat még ma is tart.

Az emberi testnek aligha van 
még egy anyaga, amely ennyi el-
lentmondásos érzést, elvárást vál-
tana ki, mint a hormonok. A bol-
dogság ígéretével az egyik oldalon, 
és baljós fenyegetésekkel a mási-
kon.

Az utóbbi idôben egyre szapo-
rodnak az ismereteink arról, milyen 
szerepet játszanak az öregedés fo-
lyamatában. Mindannyiunk számá-
ra fontos az a tudás, hogy hogyan 
befolyásolhatjuk magatartásunkkal, 
életmódunkkal, étkezésünkkel hor-
monháztartásunkat.

A célunk az legyen, hogy éle-
tünk végéig megôrizzük egészsé-
günket, erônket és életkedvünket!

Az öregkorunkban ne az egy-
másra épülô krónikus betegségek 
okozta szüntelen szenvedéssel küsz-
ködjünk!

Aki kíváncsi milyen gyakorlati 
teendôk, praktikák segítenek ne-
künk abban, hogy ezt a célt elérjük 
saját életünkben, az jöjjön el a Fa-
luházba az Életreform Klubban 
november 27-én fél 6-kor kezdôdô 
elôadásomra! Az elôadást ételbe-
mutató, jógagyakorlatok színesítik.

Berek Ágota 
reflexológus 

és fitoterapeuta, 
természetgyógyász

Ezerjófû ôszi receptajánlat:
Sütôtökös pite liszt nélkül

Az Ezerjófû étrend célja a hasi 
zsigeri zsír (pókhas) csökkentése 
a szervezetben. Ajánlásai között 
többek között szerepel az ételek 
szénhidrát tartalmának mérséklé-
se. Ez a recept lisztet egyáltalán 
nem tartalmaz, és cukrot is csak 
szerényen, így megfelel a kitûzött 
célnak a diéta második szakaszá-
ban. Még egészségesebb a recept, 
ha a cukrot helyettesítjük stevia 
porral (a tésztában) és stevia csep-
pel (a krémben).

Hozzávalók: 1 db kisebb sütô-
tök. A tésztához: 30 dkg darált dió, 
20 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 1 tojás. 
A krémhez 3 tojás, 3 dl tej, 3 ek. 
Cukor. Elkészítés: 1. A diót, a 

vajat, a porcukrot és a tojást össze-
dolgozzuk, és fóliába csomagolva 
a hûtôbe tesszük. 2. A tejet a 3 ek. 
cukorral 3 tojással gôz fölött hab-
verôvel folyamatosan verve krém-
mé fôzzük. 3. A sütôtököt meg-
hámozzuk, kettévágjuk, magjait 
kiszedjük, és vékony szeletekre 
vágjuk. 4. A tésztát két fólia között 
kerek lappá kinyújtjuk, majd tor-
taformába fektetjük, ráöntjük a 
tojáskrémet, a tökszeleteket el-
rendezzük rajta. 5. Elômelegített 
sütôben 180°C – on 30 – 35 percig 
sütjük. Hagyjuk langyosra hûlni, 
mielôtt felszeleteljük.

Jó étvágyat!

Ezerjófû hírek
Az ôszi nyár utolsó napján, kedden 
kerékpárra pattantunk gyerekek és 
nagyszülôk, idôsebbek és fiatalok. 
Galagonya bogyót és csipkebogyót 
gyûjteni indultunk. Átkeltünk a 
negyvenhetesen a körforgalomnál, 
és a Fehértói csatorna felé kerekez-
tünk. A kellemes meleg napsütés-
ben fürkésztük a tájat, hol látunk 
pirosló bokrokat.

Az út mellett sûrûn találkoztunk 
velük, de ezek nem jöhettek szá-
mításba, mert a gépjármûvek ki-
pufogógázát közvetlen közelrôl 
kapják a nyakukba, akarom mon-
dani a lombjukra, és bogyóikra. 
Elég nekünk, amit mi kapunk a 
nyakunkba, és szívunk a tüdônkbe, 
nem hiányzik, hogy még a gyógyí-
tónak hitt teával is szennyezzen 
bennünket. Gondoljunk mindig 
erre, ha valamennyire is forgalmas 
út mellett szeretnénk gyógynö-
vényt gyûjteni! Így aztán hiába 
hívogattak bennünket élénkpiros 
bogyóikkal, tovább bicikliztünk a 
csatorna partig.

Egy kedves, játékos növendék 
kutya fogadott bennünket, és kí-
sért gyûjtô utunkon. Játszani sze-
retett volna a gyerekekkel, de he-
vessége, ugrándozása riasztotta a 
kislányokat. A kiskutya megérezte 
ezt és távolabb vonult, így zavar-

talanul dézsmálhattuk az utunkba 
kerülô bokrokat. Sajnos elôttünk 
már mások is gyûjtôúton járhattak 
arra, mert a csipkerózsa bokrokat 
a könnyen elérhetô helyeken meg-
lehetôsen lekopasztották. Kicsit 
küszködve bár, de lecsipkedtük a 
még elérhetôket. Vigasztalásul ta-
láltunk egy vörösen izzó galagonya 
bokrot, ami gyümölcsével bôven 
ellátott el bennünket. Azért így is 
került a kosarunkba csipkebogyó 
is, amennyire szükségünk lesz a 
télen, mert, amikor már elvesztet-
tük volna a reményt, rátaláltunk 
álmaink bokrára, ahonnan sok 
egészséges bogyót gyûjthettünk. 
Ráadásul mindannyian nagyon 
élveztük a kirándulást az indián 
nyárban.

Az Ezerjófû Egyesület változat-
lanul tartja foglalkozásait minden 
kedden. A kezdés idôpontját el-
lôbbre hoztuk 15 órára, de általá-
ban 18 óráig megtalálhatók va-
gyunk vagy a Tájházban, vagy a 
Fehér iskolában. Feldolgozzuk a 
gyógynövényeket, teakeverékeket, 
kivonatokat készítünk.

A következô idôpontok: novem-
ber 12. 19. 26. 15 óra; december 
03., 10. 15 óra.

Berek Ágota

Köszönet az edzôknek
Köszönetet szeretnénk mondani 
Draxler Orsolyának és Répás Georgi-
nának, mert kitartóan, 
szorgalmasan és lelkiis-
meretesen kiálltak a 
sport, illetve a gyerekek 
mellett az elôzô években. 
Ennek az odaadásnak meg 
is lett az eredménye. Gyerme-
keink Szeged legnevesebb után-
pótlás kézilabda csapatában 
edzhetnek tovább, amely nagy 

örömmel, izgalommal és 
odaadással tölti el ôket. 
Algyô nevéhez híven 

szerettek volna algyôi szí-
nekben versenyezni, de saj-

nos erre nincs se mód, se le-
hetôség, pedig a körülmények 

kimagaslóan adottak. Még egy-
szer köszönet az edzôpárosnak, 

gyermekeinknek kitartást és ered-
ményes sportolást kívánunk!

Szülôk

A GYEVIÉP NKFT. 
VÁRJA A KARÁCSONYFA 

FELAJÁNLÁSOKAT!

Tel.: 62/765-900
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Könyvtári hírek
Kávéház

2013. november 9-én, szombaton 
9-tôl 12 óráig ismét Könyvtári Ká-
véházat tartunk! Várunk szeretet-
tel mindenkit!

*

Könyvvásár
A selejtezett, hagyaték és használt 
könyvek megvásárolhatók a Könyv-
tárban, 50.- Forintos egységáron! 
Nyitva tartás: hétfôn, kedden, szer-
dán, csütörtökön, pénteken 9–12; 
13–18 óra között. Telefonszám: 62 
/ 517-170. Web: www.algyokultura.
hu. E-mail: bibl@algyo.hu

*

Álláskeresôknek
A Könyvtárban minden héten ked-
den és csütörtökön délután 13-tól 
18 óráig ingyenes álláskeresést 
tartunk! Ingyenesen használhatók 
a számítógépek önéletrajz szer-
kesztésére, ingyenesen használha-
tó az internet álláskeresésre, vala-
mint a napilapokban és a Déli 
Apró hirdetôújságban is lehet ál-
lást keresni. Szívesen látunk min-
denkit!

Könyvtárosok

Olvassa a Faluház és Könyvtár honlapját!
Kedves Olvasóink! Látogassanak el 
új weboldalunkra, ahol naprakészen 
értesülhetnek aktuális rendezvé-
nyeinkrôl, állandó programjaink-
ról. Megnézhetik a rendezvényeink-
rôl készült fotókat, videókat! 
Olvashatnak a Faluház és a Könyv-
tár történetérôl, megtalálhatják 
elérhetôségeinket és kereshetnek 
az Algyôi Hírmondó archív számai 
között!

Lehetôség van az oldalon el-
helyezett keresôvel kutatni a 
Könyvtár teljes állományában, így 
könnyen meg lehet tudni, meg-

találja-e az Algyôi Könyvtárban a 
keresett könyvet.

Az eseménynaptár segítségével 
pedig könnyen el lehet igazodni 
a Faluház, a Könyvtár, a Civil Ház 
és az Alkotóház rendezvényei kö-
zött!

Az oldalba beépített Facebook 
Box segítségével pedig megoszt-
hatják ismerôseikkel eseményein-
ket és hozzászólhatnak rendez-
vényeinkhez!

Címünk: www.algyokultura.hu
Látogassanak el hozzánk!

Szabó Noémi könyvtáros

Idôsek napja az ESZI-ben
Az algyôi Egyesített Szociális Intéz-
ménynél immáron hagyománnyá 
vált az idôsek napi megemlékezés. 
Így történt ez idén is, pontosan 
október 2-án. A civilek házában 
látták vendégül a meghívottakat, a 

hangulatról Ágoston Anita gondos-
kodott. Volt aki még táncra is per-
dült. Egy-egy szál rózsával indultak 
hazafelé az ünnepeltek, remény-
kedve az újbóli találkozásban.

ESZI

Felhívás adományozásra
Tisztelt Algyôi Lakos!

Ismét eltelt egy év, jönnek az ün-
nepek, ezért az Egyesített Szociá-
lis Intézmény Gyermekjóléti Szol-
gálata kéri a lakosság önzetlen 
felajánlását a Karácsonyi ünnep-

ségére. Gyûjtjük a gyermekjáté-
kokat, mesekönyveket. Az adomá-
nyokat várjuk a Piac tér 17 szám 
alá.

Elôre is köszönjük!
ESZI

Játszócsoportos foglalkozás a bölcsôdében
A Bóbita bölcsôde következô ját-
szócsoportos foglalkozása 2013-no-
vember 26-án, kedden kerül meg-
szervezésre. Meglepetéskén a 
gyermekeket szüleikkel együtt az 
algyôi könyvtárba várjuk szeretet-
tel 16.30- ra.

A játszócsoport témája: a mon-
dókák, mesék szerepe a beszédfej-
lôdésben, beszéd ritmus alakulásá-
ban, szókincsbôvítésben, és az anya 
gyermek kapcsolat elmélyülésében.

A csoportos foglalkozás kere-
tein belül, ismerkedünk a könyv-

tárral, mondókák mesék ajánlása 
életkornak megfelelôen. Könyv-
ajánló- milyen a jó mese és verses 
könyv. Hogyan szerettessük meg 
gyermekeinkkel a könyveket. 
Együtt mondókázunk. 

Elôjelentkezni a bobitabolcsode@
algyo.hu címen valamint regiszt-
rálni lehet a facebookon „Bobita 
Bolcsôde apraja- nagyja”zárt cso-
portban.

Életképek az elôzô játszócso-
portból a képek mellékelten csa-
tolva.

Férôhelyek  
a Bóbita Bölcsôdében

2014–2015 nevelési évre 29 kis-
gyermek jelentkezett, a szabad 
férôhelyek száma 7. 2015–2016 
nevelési évre 5 kisgyermek jelent-
kezett a férôhelyek száma 31. Elô-

jelentkezni folyamatosan lehet a 
szabad helyekre, személyesen a 
bölcsôdében minden nap 9:00–
16:00 óra között, vagy telefo-
non-517-368.
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Az algyôi iskola új sporteredényei
Az október 8-án megrendezett 
iskolai atlétikai versenyen az I. 
korcsoportosok 600 m-es futásá-
ban a fiúknál I. Németh Bercel 2.a, 
II. Ormándi Martin 2.a, III. Forgó 
Dániel 2.a; a lányoknál I. Üveges 
Gabriella 3.a, II. Füzesy Vanda 2.a, 
III. Belovai Petra 2.a. A 40 m-es 
futásban a fiúknál I. Németh Bercel 
2.a, II. Szénási Kristóf 2.a, III. Or-

mándi Martin 2.a; a lányoknál I. 
Sulyok Rebeka 2.a, II. Karasz Luca 
3.a, III. Gál-Joó Jázmin 2.b. Kis-
labdahajításban a fiúknál I. Németh 
Bercel 27 m, II. Szôke Dominik 25 
m, III. Forgó Dániel 22 m; a lányok-
nál I. Sulyok Rebeka 25 m, II. Karasz 
Luca 21 m, III. Ács Zsófia 19 m. 
A II. korcsoportosok 600 m-es 
futásában a fiúknál I. Igaz Roland 

4.a, II. Bogdán Bence 4.a, III. Far-
kas Dávid 3.b; a lányoknál I. Juhász 
Enikô 4.a, II. Kiss Virág 4.a. A 60 
m-es futásban a fiúknál I. Major 
Szabolcs 4.a, II. Bogdán Bence 4.a, 
III. Kiss Máté 4.a; a lányoknál I. 
Juhász Enikô 4.a, II. Süli Eliza 3.a, 
III. Szekeres Rebeka 4.b. Kislabda 
hajításban a fiúknál I. Major Sza-
bolcs 38 m, II. Bacsa Bálint 35/34,5 
m, III. Tápai Roland 35 m/33 m; 
a lányoknál I. Szekeres Rebeka 33,5 
m, II. Mircse Gréta 31 m, III. Igaz 
Nikolett 28 m. Távolugrásban a fi-
úknál I. Major Szabolcs 3,52 m, II. 
Bogdán Bence 3,28 m, III. Tápai 
Roland 3,13 m; a lányoknál I. Ju-
hász Enikô 3,27 m, II. Csiszér Réka 
2,98 m, III. Igaz Nikolett 2,90 m.

Csongrád megyei Atlétika Szö-
vetség Ôszi gyermekbajnokságán 
elért sikereink: I. Tápai Roland 
kislabdahajítás (32,55 m), II. Bacsa 
Bálint kislabdahajítás (31,15 m), 
Szekeres Rebeka kislabdahajítás 
33,16 m, III. Juhász Enikô távol-
ugrás 3,30 m, III. Major Szabolcs 
3,67 m, IV. Mircse Gréta kislabda-
hajítás 28,16 m, V. Pópity Bence 
kislabdahajítás 27,74 m, V. Igaz 
Nikolett 17,12 m kislabdahajítás, 
IV. Igaz Roland 600 m-es futás, VI. 
Kiss Virág 600 m-es futás, VIII. 
Farkas Dávid 600 m-es futás, VII. 
Csiszér Réka távolugrás 3,04 m.

A Dugonics András Piarista Gim-
názium Nyílt Atlétika versenyén 
iskolánk tanulói által elért ered-
mények: fiú 600 m III. korcsoport: 
Major Ernô VI., fiú 800 m IV. kor-
csoport: Pál Máté III.; leány 100 
m IV. korcsoport: Bakos Dorina III., 
leány 800 m IV. korcsoport: Jaksa 
Vivien IV., Csiszár Krisztina V., fiú 
távolugrás III. korcsoport: Belovai 
Krisztián V., Szalontai Botond VI., 
fiú távolugrás IV. korcsoport: Ka-
lusi László II., fiú kislabdahajítás 
III. korcsoport: Szalontai Botond 
III., Boldizsár Mihály VI., fiú súly-
lökés IV. korcsoport: Szekeres Be-
nedek I., Kalusi László II., Pál Máté 
III., Varga Szilárd IV., Vidács Balázs 
VI., leány távolugrás IV. korcso-
port: Portörô Dorina IV., leány kis-
labdahajítás III. korcsoport: Balázs 
Anna VI., leány súlylökés IV. kor-
csoport: Jaksa Vivien I. Felkészí-
tôk: Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás

Az ôszi iskolai futóversenyen 
a II .korcsoportban a fiúknál I. 

Major Szabolcs 4.a, II. Bogdán Bence 
4.a, III. Igaz Roland 4.a,IV. Nemcsok 
Dávid 4.b, V. Borbás Bálint 3.a, VI. 
Tóth Gergô 4.a, VII. Salamon Milán 
3.a, VIII. Körmös Attila 3.a, IX. 
Jernei Richárd 4.b és X. Pap Csaba 
4.a; a lányoknál I. Juhász Enikô 4.a, 
II. Szabó Krisztina 4.b, III. Szekeres 
Rebeka 4.b, IV. Kiss Virág 4.a, V. 
Rózsa Viktória 4.a, VI. Oláh Lilla 
4.a, VII. Süli Eliza 3.a, VIII. Nagy 
Olga 4.b, IX. Bodó Réka 4.b és X. 
Kiss Virág 4.b.

Az I. korcsoportban a fiúknál I. 
Németh Bercel 2.a, II. Ormándi Mar-
tin 2.a, III. Forgó Dániel 2.a, IV. Ja-
necskó Alex 1.a, V. Szabó Ákos 2.a, VI. 
Szénási Kristóf 2.a, VII. Dedovics Rádó 
2.b, VIII. Bacsa Bálint 3.b, IX. Sze-
keres Medárd 2.b és X. Hollósi Miklós 
2.a; a lányoknál I. Üveges Gabriel-
la 3.a, II. Füzesy Vanda 2.a, III. Be-
lovai Petra 2.a, IV. Gál-Joó Jázmin 
2.b, V. Sulyok Rebeka 2.a, VI. Canja-
vec Panna 3.a, VII. Szabó Dorina 3.a, 
VIII. Moczó Gréta 1.b, IX. Juhász 
Emese 1.a és X. Bakos Jázmin 2.b.

Régi hagyomány szerint isko-
lánk 41 fôvel vett részt az idei 
PICK Utcai Futófesztiválon. A Dóm 
tértôl az esô ellenére lelkes csapat 
teljesítette szülôkkel, pedagógu-
sokkal a 3,4 km-es távot. Szervezô 
pedagógusok: Varga Ágnes, Ret-
kes Zsolt és Ficsór Barnabás. 

Október 12-én Szegeden ren-
dezték meg a MOL Suliváltót, me-
lyen iskolánk a III. helyen végzett 
7:20,93 perccel, csapatunk tagjai: 
Németh Bercel és Ormándi Martin 
2.a és Juhász Enikô 4.a osztályos 
tanulók, felkészítô tanáruk: Varga 
Ágnes.

A Magyar Diáksport Napja alkal-
mából országszerte, a köznevelési 
intézmények sokaságában tartottak 
különféle sporteseményeket és be-
mutatókat október 11-én. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a mi is-
kolánk – mely az elmúlt évben 
az elsôk között csatlakozott az idén 
szeptembertôl bevezetett Kölyök-
atlétikai oktatási programhoz – 
ezen neves alkalomból program-
jára tûzhette a Kölyökatlétikai 
bemutatót és versenyt. Minden 
osztályunk 2013 métert futott 
a nap örömére. A gyerekek lelke-
sedése további versengésekre ösz-
tönöz minket szervezôket.

Varga Ágnes testnevelô

Két kellemes óra
A Bölcsôde kisgyermeknevelôi 
2013.10. 08. kedden részt vettek 
Vasadi Anna gyermek pszichiáter 
beszélgetô délutánján, amelyet az 
algyô könyvtár szervezett.

A doktornô, olyan kérdésekben 
fejtette ki véleményét, mint a szere-
tetteljes nevelés, a nevelés fogalma, 
vagy éppen a fegyelmezés és szabá-
lyok helye a gyermeknevelésben.

Kisgyermeknevelôként elsôsor-
ban megerôsítést kaptunk abban, 
hogy a bölcsôdénkben folyó nevelô 
munka minôségében magába fog-
lalja mindazt, amely a gyermek szá-
mára az érzelmi biztonságot, a kö-
zösségbe való beilleszkedést segíti. 

Említésre méltó a könyvtáros 
kollégák szervezômunkája. Kis-
gyermeknevelôként mi is ponto-
san tudjuk, mennyi energia, izga-
lom rejlik egy-egy rendezvény 
megszervezése mögött, hogy jó, 
szép és tökéletes legyen. Mi ven-
dégek ebbôl többnyire csak a szé-
pen megterített asztalt, a finom 
teát és házi süteményeket, a mo-
solygós fogadtatást és kellemes 
környezetet, a jó elôadást észlel-
tük. Kellemes két órát töltöttünk 
a könyvtárba, amely a fárasztó 
napi munka után kis felüdülést 
hozott a nap végére.

Gy. Kornélia
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Erdei iskola Neusiedl am See-nél
Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta, valamint a szülôk támogatásá-
val, 15 diákunk a Hebertsfeldeni 
Általános Iskola tanulóival együtt 
egy hetet tölthetett el Ausztriában. 

A gyerekek a nyelvi- és történel-
mi ismereteken, természetvédel-
mi- és országismereti tudnivaló-
kon túl egy életre szóló élménnyel 
lettek gazdagabbak. Gottfried 
Konrad tanár úr szervezésében 
az öt nap alatt a tanulók számos 
olyan helyszínre jutottak el, ame-
lyekrôl a tankönyvekben már ta-
nultak. Az erdei iskola lehetôséget 
adott Sopron, Pozsony, Bécs, Ei-
senstadt megismerésére és az ôszi 
Fertô-tó élôvilágának felfedezésé-
re. A tábor résztvevôi az egy hét 
alatt a különbözô építészeti stílu-

sok és kultúrtörténeti korszakok 
jellemzôit is megfigyelhették. Na-
gyon jó volt látni, hogy a bécsi 
Schönbrunni Kastély bálterme 
annyira elvarázsolta tanulóinkat, 
hogy a bátrabbak még táncra is 
perdültek. A sportjátékoknak, já-
tékos feladatoknak köszönhetôen 
barátságok is szövôdtek, melyek 
remélem, hosszú ideig megma-
radnak.

Szívbôl köszönjük Hegyi Gab-
riella tanárnônek, hogy vállalta 
a tanulók kíséretét és a programok 
lebonyolításában való aktív rész-
vételt. Hálásan köszönjük Polgár-
mester Úrnak, hogy támogatásával 
a 10 éve tartó erdei iskola kapcso-
latunkat folytatni tudjuk. 

Süli Zakar Éva tanárnô

Megyei elsô hely súlylökésben fiúknál, lányoknál

Szeptemberben rendezték meg 
Szegeden a 2013/2014. tanévi At-
létika Diákolimpia Ügyességi és 
Váltófutó Csapatbajnokság megyei 
döntôjét. Súlylökésben iskolánk 
csapatai szerezték meg az I. he-
lyezést. Fiú csapatunk tagjai: Hor-
váth Viktor és Schulcz Károly 7. 
osztályos, Szekeres Benedek és Pál 
Máté 8.a és Kalusi László 8. b osz-
tályos tanulók. Lány csapatunk 
tagjai: Gábor Zsófia, Tóth Vanessza 
és Rácz Klaudia 7. osztályos, Jaksa 
Vivien 8.a és Belovai Rita 8.b osz-
tályos tanulók. Magasugró csapa-
tunk: Szekeres Márton 6.a, Rózsa 
Alex 7. osztályos, Szekeres Benedek 
és Bodó János 8.a és Kalusi László 

8.b osztályos tanulók II. helyezést 
ért el. Felkészítôk: Retkes Zsolt, 
Ficsór Barnabás testnevelôk

Október 8-án a Puskás Ferenc Sta-
dionban rendezték meg a 2013/2014. 
tanévi Atlétika Diákolimpia Ügyes-
ségi és Váltófutó Csapatbajnokság 
országos döntôjét. A III-IV. korcso-
portban iskolánk csapata: Horváth 
Viktor és Vidács Balázs 7. osztályos, 
Szekeres Benedek és Pál Máté 8.a, Kun 
Szabó Zoltán 8.b osztályos tanulók XI. 
helyezést ért el fiú súlylökésben. Fel-
készítôk: Retkes Zsolt, Ficsór Barna-
bás testnevelôk.

Retkes Zsolt  
testnevelô

2013. november havi program 
11.  16.30–17.30 Fogadó óra
13.   Megemlékezés a magyar nyelv napjáról  

 iskolarádión keresztül
18–22.   Iskolába csalogató: Nyílt napok az alsó  

 tagozatban és a napköziben
21.   Kazinczy-szépkiejtési verseny iskolai  

 fordulója 5–8. évfolyamban
22.    „Gyevi zsongás” úszóverseny 1–8.  

 évfolyam részére
25–29.  Nyílt napok az 5–8. évfolyamban
25–29.   Önkéntesség napja osztályonként egyeztetett 

 idôpontban
28. 14.00 Adventi koszorú készítése 5–8. évfolyamon
29. 14.00  „Én és a családom” – napközis projektzáró
29. 15.00  Játékos sportverseny iskolai fordulója  

 1–5. évfolyamon
29.  Negyedévi szöveges értékelés

Decemberi elôzeteS
3–4. 17.00 Szülôi értekezlet az 1–4. évfolyam részére
5–6. 17.00 Szülôi értekezlet az 5–8. évfolyam részére
5. 7.00–17.00 Decemberi ebédbefizetés (16 napra)
6. 8.00–12.00 Decemberi ebédbefizetés (16 napra)
7.   Tanítás nélküli munkanap (szombat)
10. 14.00  Iskolába csalogató: Karácsonyi vásár 
13.   „Gyevi zsongás” labdarúgás 1–8. évfolyam 

 részére
21.   Munkanap: téli szünet elôtti utolsó tanítási nap  

 (szombat)
21. 11.00 Karácsonyi mûsor

tanítási hetek novemberben:
november 4–8.  B hét
november 11–15. A hét
november 18–22. B hét
november 25–29.  A hét
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Folytatás a 3. oldalról

Eddig e címszóval több mint 52 
millió forint adót fizettek az al-
gyôiek, de törvény szól arról, hogy 
az önkormányzatnak a gépjármû-
adó befizetések 60 százalékát to-
vább kell utalnia a Magyar Állam-
kincstárnak. Így az eddig beszedett 
gépjármûadóból 21 millió forint 
növeli a helyi költségvetés bevéte-
leit. Az idén január elsejétôl meg-
változott mozgáskorlátozottaknak 
járó mentesség, így ilyen kedvez-
ményben idén 23 (tavaly 73) sze-
mély részesült. 

Építményadót – a hatályos jog-
szabályok szerint – a vállalkozó 
üzleti célt szolgáló épülete után 
meg kell fizetni, ezekre az önkor-
mányzat nem adhat adómentes-
séget. Ennek az adónak a mértéke: 
négyzetméterenként 600 forint. 
Algyôn 107 vállalkozó több mint 
93 ezer négyzetméternyi területért 
fizet építményadót. E forrásból 
eddig több mint 20 millió forint 
táplálta a helyi költségvetést.

A legjelentôsebb bevételi forrást 
a helyi iparûzési adó jelenti Al-
gyôn. A 371 adózó eddig több 
mint 1 milliárd 237 millió forint-
tal támogatta a települési büdzsét.

Talajterhelési díjat kell fizetnie 
annak a 88 algyôinek, aki még 
nem köttette rá ingatlanát a helyi 
csatornarendszerre. E címkével 
eddig több mint 990 ezer forint 
érkezett az algyôi önkormányzat 
számlájára.

Mindez óriási ügyiratforgalmat 
kíván: szeptember végéig például 
3613 egyenlegértesítôt, 260 fizeté-
si felszólítót postáztak. Adózás terén 
az ügyintézés folyamatos, ügyfél-
fogadási napokon kívül sem külde-
nek el kérdéssel érkezô adózót. 

Az adózási fegyelmet jellemzi, 
hogy az eddigi több mint 126 millió 
forint adóhátralékból 28 millió a ké-
sedelmi pótlék, közel 16 millió fo-
rint a NAV-nak behajtásra átadott 
ügy, 61 millió a felszámolási eljárás 
alatt álló cégek adóhátraléka. Ennek 
az óriási hátralék-összegnek a meg-
érkezése kétséges. De az önkor-
mányzat adóügyesei is sokat szálat 
mozgatnak – a fizetési felszólítástól 
kezdve a bakszámla, illetve új adó-
zók felkutatásán át, egészen az in-
kasszálásig és a munkabérbôl törté-
nô letiltásig – annak érdekében, 
hogy javítsa az adómorált.

Új feladat az adók módjára be-
hajtható köztartozások közül a köz-
igazgatási bírság 60, a halvédelmi 
bírság és a hulladékszállítási díj-
hátralék, az érdekeltségi hozzájáru-
lás 100 százalékának a visszautalása 
a kimutató szervnek. A szabálysér-
tési és a helyszíni bírság teljes ösz-
szege az önkormányzatot illeti meg.

A szociális ás gyermekvédelmi 
ellátásokról

A segélykeret harmadik negyedévi 
felhasználásáról is tájékozódtak 
az önkormányzati képviselôk. A tes-
tület polgármesteri hatáskörbe 
utalta a szociális- és gyermekvédel-
mi ellátásokat.

Az eseti ellátások közül – idén 
a szeptember 30-ig terjedô idô-
szakban – átmeneti segélyre 2 mil-
lió 833 ezer forint fizetett ki az ön-
kormányzat. A 390 kérelem közül 
375 tûnt megalapozottnak, 13 eset 
kamatmentes kölcsön jelentette 
a segítséget. Temetési segélyt a 25 
kérelmezô közül 23 kapott, össze-
sen 563 ezer forint. Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást 69 
esetben ítélt meg (4 kérelmet el-
utasított) az önkormányzat, eddig 
összesen 715 ezer forinttal segített. 
Adósságcsökkentô támogatásra 
eddig 5 kérelem érkezett, ezek 
közül 3 jogossága alapján több 
mint 663 ezer forintot fizetett ki 
az önkormányzat. Idén egy köz-
temetésre volt szükség, ami több 
mint 153 ezer forintba került.

A rendszeres ellátások közül ápo-
lási díjban 33 algyôi részesül, ami 
több mint 7 millió 738 ezer forint 
segítséget jelent. Energiaköltség tá-
mogatást 13 algyôi kapott az elsô 
negyedévben, összesen 165 ezer 
forintot jelent. Gyermekintézményi 
étkezési térítési díj támogatásként 
235 ezer forintot kap 15 kicsi. Hul-
ladékszállítási díjkedvezményt 190 
algyôi kért. 14 kérelmet elutasítot-
tak. 50 százalékos kedvezményt 13, 
70%-ost 7, 100 százalékost 156 sze-
mély kap, ami összesen több mint 2 
millió 849 ezer forintot jelent szep-
tember 30-ig. Kedvezményes diák-
bérletet 378 fiatal kap, erre eddig 
több mint 2 millió 894 ezer forintot 
költött az algyôi önkormányzat.

A törvény által jegyzôi hatáskör-
be telepített ellátásokat is nagyító 
alá tették az algyôi képviselôk. 
Az aktív korúak ellátásai közül fog-
lalkoztatást helyettesítô támogatás-

ban 45 személy részesül, de közülük 
közcélú foglalkoztatott. A részükre 
kifizetett több mint 11 millió 478 
ezer forint, melynek 80 százalékát 
Algyô visszaigényelheti az államtól. 
A felülvizsgálatok eredményeként 
2 algyôi maradt rendszeres szociá-
lis segélyen, további 6 személy pedig 
várandós anyaként vagy éppen több 
mint 30 százalékos egészségkáro-
sodásos személyként részesült eddig 
összesen közel 1 millió 797 ezer 
forint támogatásban. Közgyógyel-
látást 55 algyôi kért, 35 kapott, erre 
összesen több mint 1 millió 438 ezer 
forintot költött az önkormányzat. 
Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben 165 algyôi gyerek ré-
szesül. Óvodáztatási támogatásként 
4 gyermek után összesen 70 ezer 
forintot fizetett az önkormányzat. 
Lakásfenntartási támogatásra 99-en 
tartottak igényt, végül 94 személy 
között közel 5 millió 344 ezer fo-
rintot osztottak szét.

Egészségünk a tét
A járási tisztifôorvos, pontosabban 
a Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal Szegedi, Kisteleki, Mórahalmi 
Kistérségi Népegészségügyi Intéze-
te vezetôje, dr. Kovács Ferenc ké-
szített pillanatfölvételt Algyô nagy-
község egészségügyi helyzetérôl.

A lakónépesség száma az utób-
bi években lényegesen nem válto-
zott. A háziorvosi praxishoz be-
jelentkezettek száma a múlt év 
végén 4355 volt. A legnépesebb 
korcsoport a 35–44 éveseké: 957 
fô, a legkisebb 38 fôvel a 15–18 
évesek csoportja. Tavaly 48, 2010-
ben 42, 2008-ban 46 újszülött ér-
kezett Algyôre. A házi gyermek-
orvosnál rendelési idôben 6725 
paciens jelent meg, míg e beteg-
forgalmi adat a felnôttek körében 
34 ezer 427 pacienst jelent.

Az itteni élet minôségét meg-
határozza, hogy például a lakások 
többségében ott a gázvezeték, 
az ivóvizet mélyfúrású kutakból 
biztosítják, a nagyközség rendel-
kezik szennyvízcsatorna hálózattal, 
a szennyvíz tisztítására saját be-
rendezés áll rendelkezésre, az utak 
90 százaléka portalanított.

A helyi egészségügyi szolgáltatók 
személyi és tárgyi feltételei megfe-
lelôek. 2012-ben úgy döntött az ön-
kormányzati képviselô-testület, 
hogy megszavazza a meningococcus 
védôoltási program indítását. 

A keringési rendszer okozta ha-
lálozás vezetô halálok (50%) a ré-
gióban. A 60 év felettiek körében 
az ischaeminás szívbetegség do-
minál. A daganatos betegségek 
számítanak a második haláloknak 
(25%). A leggyakoribb a légcsô és 
a tüdô daganatos betegsége. Ezt 
követi a férfiaknál a vastagbél-vég-
bél daganata, a nôknél az emlôk 
rosszindulatú daganata. Az ön-
gyilkosság aránya több mint 6 szá-
zalék a térségben. Algyô halálozá-
si statisztikájáról nincs külön adat.

A háziorvoshoz fordulók fôbb 
betegségei közül kiemelhetô a 
magas vérnyomás. Gyakori panasz 
a hátgerinc fájdalom, a zsíranyag-
csere zavar,a pajzsmirigy rendelle-
nesség. A gyerekek fô betegsége 
a veleszületett hajlamon alapuló 
krónikusan fennálló bôrgyulladás 
– ami bôrszárazsággal, intenzív visz-
ketéssel jár – a leggyakoribb panasz. 
De gyakori a vér és vérképzô szervek 
vashiányos problémája is. A szem-
izmok problémája , az asztma és 
a deformáló gerincbetegség is jel-
lemzô az algyôi gyerekek körében.

A régióban nagymértékû az al-
koholfogyasztás: csaknem minden 
ötödik férfi nagyivó és a nôk kö-
rében is emelkedik a rendszeresen 
alkoholt fogyasztók száma. A do-
hányosok aránya is jelentôs: a fér-
fiak 39, a nôk 22 százaléka. Új 
népbetegségnek számít az elhízás, 
ami keringési és cukorbetegség 
kialakulásához járul hozzá. Az el-
hízás oka a helytelen táplálkozás 
és az aktív mozgás hiánya.

A fertôzô betegségek algyôi elô-
fordulási aránya megfelel az országos 
trendnek. Település- és élelme-
zés-egészségügy terén az ellenôrzé-
sek sem tártak fel hiányosságot. 
A gyermek- és ifjúság higiénét is 
megfelelônek találták a szakembe-
rek. Hasonlóképpen jónak minôsí-
tették a környezet-egészségügyet – 
beleértve az ivóvíz minôségét, 
a strand és a fürdô állapotát, a kom-
munális szennyvíz-, illetve hulladék-
kezelést. Csongrád megyében 5 felsô 
küszöbértékû veszélyes üzem talál-
ható, melyek közül 3 Algyô közelé-
ben mûködik. A veszélyes anyagok-
kal végzett tevékenységeket 
a tisztiorvosi szolgálat a katasztrófa-
védelemre vonatkozó jogszabályok-
ban írt együttmûködésben látja el.

Folytatás a 19. oldalon!
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Fiatalok a kistelepülések életében
Virtuális Falu Program – 26. Nemzetközi Szeminárium Herrschingben

2012 szeptemberében az AGRYA 
– Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége elindította a Virtuális 
Falu Program elnevezésû project-
jét. A program résztvevôi az ország 
minden pontjáról, különbözô te-
vékenységi körökbôl érkezô fiata-
lok. A 30 fôbôl álló csoport 1 éven 
keresztül képzéseken vett részt, 
kutatómunkát végzett, amelyet egy 
országos konferencia zárt 2013. 
október 11-én Fiatalok Vidéken 
címmel. A kutatás során a közös-
ségek vezetôivel készült interjúk 
alátámasztották azt az aggasztó 
tendenciát, miszerint az értékrend 
tradicionális közösségektôl való 
elmozdulása milyen károkat okoz 
a települések közösségi életében. 

Az élhetô vidék megteremtésében 
rendkívül fontos szerepet játsza-
nak a szervezetek és közösségek, 
illetve hozzájárulnak a fiatalok 
helyben tartásához. A fiatal civil 
szervezetek aktív részesei kell, 
hogy legyenek a település köz-
életének. Teret kell engedni nekik, 
hogy képviseljék az általuk fontos-
nak tartott célokat és értékeket, 
hiszen fiatal nemzedék segítése a 
legjobb befektetés. Novembertôl 
indul a Virtuális Falu Program – 
Újratöltve, amely a következô egy 
évben ismét képzésekkel segíti a 
résztvevôk munkáját, a témakörök 
az Európai Unió, a közigazgatás 
és a fiatalok, civil szervezetek ezek-
ben való részvételére épül.

Az AGRYA segítségével június-
ban egy 3 hetes nemzetközi képzé-
sen vettem részt Németországban. 
A 26. Nemzetközi szeminárium egy 
vezetô képzésrôl és mûhelymunká-
ról szólt a vidéki fiatalok részére. 
Több mint 40 országból közel 70 
résztvevô a képzôk segítségével ve-
zetô- és személyiségfejlesztô trénin-
geken bôvítette tudását és képessé-
geit, csoportvezetési technikákat 
tanult, betekintést nyert nemzetkö-
zi és helyi problémákba és megol-
dásokba, illetve a szeminárium vé-
gére egy saját akciótervet is 

elkészített. A mûhelymunkák angol, 
francia és német nyelven folytak. A 
képzések mellett farm- és intéz-
ménylátogatásokon vettünk részt. 
Az itt szerzett tapasztalatokat a 
résztvevôk saját országukban, tele-
pülésükön építik be a mindennapi 
munkájukba.

A Wemsical Ifjúsági és Kulturá-
lis Egyesület tagjainak célja az al-
gyôi ifjúság összekovácsolása. Fon-
tosnak tartjuk, hogy az itt élô 
fiatalok bekapcsolódjanak a kö-
zösségi életbe, építse saját környe-
zetüket. Ehhez szükség van aktív, 
tenni akaró fiatalokra, ötletekre, 
csoportmunkára. A Fiatalok Egy 
Élhetôbb Környezetért Közhasznú 

egyesülettel folyamatos kapcsola-
tot tartunk, közös projektek meg-
valósításán dolgozunk. Célunk, 
hogy minél többen csatlakozzanak 
a két szervezethez, és a tagokkal 
együtt olyan programokat, ötlete-
ket hozzanak létre, amelyekre 
igényt tart az algyôi fiatalság. Ed-
digi tapasztalatainkkal pedig ezt 
a folyamatot erôsítjük, segítséget 
nyújtunk egymásnak.

Szeretnénk, ha minél többen 
részt vennének az algyôi ifjúsági 
közösségi életben, ezért a wemsi-
calmail@gmail.com címen bátran 
keressetek fel minket, csatlakoz-
zatok Hozzánk!

Torma Tibor

II. Fehértavi darvadozás
Idén november 15–17. között 
külön programokon is megfigyel-
hetô a Fehértó madrvilága.

Az európai daru-népesség egyik 
legjelentôsebb vonulási útvonala 
Magyarország keleti felén húzódik 
keresztül. A százezres madártömeg 
ôszi pihenôhelyéül néhány hábo-
rítatlan, természetvédelmi oltalom 
alatt álló vizes élôhely szolgál. 
Az októberben még nagyrészt a 
Hortobágyon erôt gyûjtô darvak 
vonuló tömegei novemberre elérik 
a Kiskunsági Nemzeti Park Ti-
sza-völgyi tájegységét. A térség 
daruvonulásban betöltött szerepét 
jól jellemzi, hogy az ezredforduló 
utáni évektôl már tízezres nagyság-
rendben idôznek itt a darvak. 
A legutóbbi 6 év monitoring ada-

tai szerint az ôszi vonuláson a Sze-
gedi Fehértavon tartózkodó dar-
vak létszáma november közepén 
20–30 000-es létszámmal tetôzik.

E rendkívüli természeti látvá-
nyosság széles körû megismerte-
tésére, a természet értékeinek, a 
természetvédelem fontosságának 
bemutatására tervezett, fesztivál 
jellegû ökoturisztikai program az 
I. Fehértavi Darvadozás.

HELYSZÍN: Postakocsi Csárda 
(5-ös fôút, szatymazi körforgalom-
nál – GPS: 46o21’0,96”N; 
20o03’33,22”E), az ettôl eltérô hely-
színeket alább külön jelzik. Prog-
ramok:

Péntek (XI.15.): Terepi termé-
szetismereti akadályverseny 10:00–
13:00, Állatijó Bemutató (Kisálla-

tok testközelbôl) 14:00–14:30, 
Megnyitó 15:00–15:15, Fotós 
Futam (Gyevi Fertô-Szaporhegy) 
14:00–18:00, Darunézô túra 
(Macskási gyep) 15:15–18:00, Fo-
tópályázat eredményhirdetés 
18:00–18:30, Bemutatkozik a Hor-
tobágyi Nemzeti Park 18:30–19:00, 
Kárpát-medencei szikesek és a 
daruvonulás 19:00–19:30, Csilla-
gászati bemutató – az „évszázad 
üstököse” 19:30–20:00. 

Szombat (XI.16.): -Fotós Futam 
(Gyevi Fertô-Szaporhegy) 14:00–
18:00, Hajnali darules (Macskási 
gyep) 06:00–08:00, Kerékpártúra 
(Szeged-Szatymaz-Dóc), „Lessük 
meg a Tájvédelmi Körzetben táp-
lálkozó darvakat” 08:00–13:00, 
Madárgyûrûzési bemutató (Sán-

dorfalva – Ikerház) 09:00–12:00, 
Kisvonatozás (Fehértói Halászcsár-
da) 09:00–13:00, Lovaskocsis túra-
vezetés 09:00–13:00, Helyi termék 
bemutató 08:00–15:00, Játszóház 
09:00–13:00, Vetített képes termé-
szetrajzi elôadások 09:00–13:00, 
Bábos természetrajzi mesesarok 
11:00–11:30, 12:00–12:30. Gyer-
mekrajz pályázat eredményhirde-
tés 12:30–13:00, Borkóstoló 
13:00–14:00, Darudübögô Tánc-
ház 14:30–15:00. Daru búcsúztató 
túra (Macskási gyep) 15:00–18:00. 
A darvak csodálatos élete - vetítés-
sel 18:30–19:00, Vetítés a nap ké-
peibôl 19:00–20:00.

Vasárnap (XI.17.): -Hajnali 
darules (Macskási gyep) 06:00–
08:00.
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Idôsek Világnapja a Faluházban
Elhangzott október 5-én

Hölgyeim és Uraim, kedves ezüst-
hajú, aranyszívû vendégek! Immár 
22 éve, hogy az ENSZ kezdemé-
nyezésére 1991-ben megrendezték 
elôször az Idôsek Világnapját. 

Azóta a figyelem minden év ok-
tóberében a hatvan éven felüli 
emberekre irányul. 

A mi világunk Önökkel, apáink, 
anyáink, életével, munkásságával 
kezdôdött. Ôk építették számunkra 
azt a jelent, amelyben a mi generá-
ciónk, a gyerekeink, az unokáink 
jövôjét alapozhatjuk meg. A fiata-
labb generáció tagjaiként ismerjük 
fel az idôsek értékközvetítô, nevelô 
szerepét, hiszen az idôsek révén 
fedezhetjük fel saját gyökereinket, 
segítségükkel fedezzük fel, ami iga-
zán fontos és értékes az életben.

Lesznek olyan hiányaink, ame-
lyek végigkísérik az életünket anél-
kül, hogy betölthetnénk azokat.

De, ha fölfedezzük és megelég-
szünk azzal, amit a mai nap ad, 
fôleg ha teszünk is érte, hogy, kap-
hassunk, az elégedetté tehet a hi-
ányaink ellenére. 

Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdí-
jasklub 2010-ben elhatározta, hogy 
közösen, együtt ünnepel Algyô 
idôseivel. Immár negyedik éve va-
gyunk itt a Faluházban együtt. 

Hagyományt akartunk terem-
teni, lassan elmondhatjuk, az ala-
pokat leraktuk. 

Ahhoz, hogy ma itt ünnepelünk, 
nagyon sok ember összefogására 
volt szükség. Akik az elsô szóra 
igent mondtak, és örömmel jöttek 
szórakoztatni, díszíteni, sütni, 
fôzni, abban a reményben, hogy 
egy kis melegséget varázsolhatnak 
az itt lévô emberek életébe.

Köszönöm az ünnepi mûsort 
adó algyôi mûvészeknek a fellé-
pésüket:

Bakos József harmonika mûvész-
nek, az Algyôi Hagyományôrzô 
Citerazenekarnak, az Algyôi Búza-
virág Asszonykórusnak, a Parlan-
dó Énekegyüttesnek, valamint a 
verset és prózát elôadóknak: 
Gonda Károlynénak, Varga Sándor-
nénak és Kukné Belovai Erzsébetnek.

Köszönöm a támogatóinknak: 
Búzásné Nagy Annának, aki a Falu-
ház díszítésére gerberát adomá-

nyozott, Juhász Sándorné Évikének 
aki megálmodta és szebbnél szebb 
kompozícióba kötötte a csodaszép 
virágokat, Herczegné Icu segítségé-
vel, a Nôegylet tagjainak, akik Ko-
vácsné Budai Éva irányításával öl-
töztették ünneplôbe a Faluházat, 
és süteményeikkel gazdagították 
a kínálatot, a Szivárvány óvoda 
vezetôjének, Ozsvát Lászlónénak aki 
eszközökkel sietett segítségünkre. 
Juhász Sándor képviselô úrnak aki-
nek „szíverôsítôje” bátorította a 
segítôket, fellépôket. 

Fô támogatónk az önkormány-
zat volt, erkölcsi és anyagi támo-
gatást adott. A rendezvény védnö-
kének Herczeg József polgármester 
úrnak köszönöm a támogatását. 
Köszönöm a Faluház vezetôjének, 
dolgozóinak a szellemi - technikai 
segítséget. Az Algyôi Szôke Tisza 
Nyugdíjasklub tagjainak pedig, 
hogy sütöttek, fôztek, hogy az ün-
nepi mûsor után terített „svéd-
asztal” várja, csalogassa az idôseket 
egy pár falat elfogyasztására.

Az ünnepünket azonban az tette 
teljessé, hogy köszönthettünk 
ebbôl az alkalomból olyan klub-
tagokat, akik sokat tettek Algyôért, 
és szûkebb közösségükért. Szíve-
sen dolgoztak együtt, ápolták, 
ôrizték, vitték Algyô és a klub jó 
hírét, fontosságát, és az összetar-
tozás erejét.

Alapító tagunknak, Boldizsár Ist-
vánnak gratulálunk, aki az idén 
lett 90 éves. Hegedûsné Vári Mária, 
Hegedûs Mihály és Pósa Sándorné 
Joli Algyô napja alkalmából, az 
Algyôi Önkormányzattól kaptak 
Elismerô Oklevelet.

Vidács Jánosné Piroska pedig az 
Életet az Éveknek Csongrád-me-
gyei szövetség elnökétôl kapott 
Kitüntetô Oklevelet. 

Büszkék vagyunk és gratulá-
lunk, további jó egészséget, kívá-
nunk Önöknek és a családjuknak.

Köszönöm a klub minden segí-
tô tagjának, és még egyszer min-
denkinek, aki bármilyen módon 
segített, aki támogatott, hogy ezen 
a szép szombat délutánon a Falu-
házban az „idôsek” jól érezhették 
magukat. 

Kneip Ferencné elnök

Találkoztak a mozgáskorlátozottak 
egyesületei

Mint minden évben, ezúttal is nagy-
szabású megyei találkozót rendezett 
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete. 
Algyôi csoportunkból 30-an vet-
tünk részt az üllési programon, 
ahol a közel 4 ezer fôs tagságunk-
ból ötszázan vettünk részt. A szer-
vezôk szuper programokkal vártak 
bennünket. A helyi Fonó néptánc-
együttes több korcsoportja bemu-
tatta mûsorát, nagy sikerrel. A ma-
zsorett csoport elôadása után a 
budapesti mûvésznô elôadásában 
nosztalgia slágereket hallgattunk. 
Megnéztük a helyi tájházat, Fontos 
Sándor, a homokhátság festôjének 
kiállítását, Babarczi János kádár-
mester mûvészi díszítésû hordóinak 
bemutatóját. Kellemes élményekkel 
értünk haza.

Október 23-án, a nagyközség 
civil szervezetei mellett mi is le-
róttuk kegyeletünket az 1956-os 
emlékmû elôtt.

Nagy kihívás elôtt áll csopor-
tunk, hiszen november 30-án me-
gyei egyesületünk titkári értekez-
letét kell megszerveznünk. Ennek 
támogatására ígéretet kaptunk 
polgármester úrtól, és a Faluház 
vezetôjétôl. Csoportunk tagsága 
lelkesen készül a megmérettetésre.

Következô összejövetelünket no-
vember 13-án, szerdán 15 órai 
kezdettel tartjuk a Faluház aulá-
jában. Kérjük tagtársainkat, hogy 
a jövô évi programokra javaslato-
kat hozzanak!

Sermann József  
vezetôségi tag

Horgászverseny 2013
Az Algyôi Nyugdíjasklub szeptem-
ber 4-én horgászversenyre hívta a 
Mozgáskorlátozottak algyôi cso-
portját, az algyôi Kormorán H.E. 
tavára.

A nevezés csapat és egyéni ka-
tegóriában megtörtént. Több mint 
20-an vettek részt e nemes össze-
csapáson.

A jó fogás reményében önzetlen 
segítséget kaptunk az Önkormány-
zattól, a „Lantos” fantázianevû 
etetô anyaggal pedig a Czero hor-
gászbolt segített. Köszönjük a tá-
mogatást.

A csapatversenyt a nyugdíjasok 
csapata nyerte, így az eredmény 
megint döntetlen, hisz ez már a 
negyedik összecsapás volt a két 
szervezet között. Az egyéni verseny 
díját viszont a mozgáskorlátozottak 
vitték el, aminek nagyon örültünk, 
mert legnagyobb örömünkre nô 
nyerte, aki egymaga képviselte a 
gyengébbik nemet. Név szerint: 
Szabóné Kovács Mária. 

A már hagyományosnak mond-
ható versenyre nemcsak a verseny-
zôk készültek. A versenyt követôen 
13 óra 30 perckor a Civil Szerve-
zetek Házában a díjakat átadták, 
és aztán közös ebéd zárta a prog-
ramot. Minden nagyon jó jól sike-

rült, köszönjük a nyugdíjasklub 
asszonyainak, akik kora reggeltôl, 
késô délutánig szorgos munkával 
komfortossá tették e nemes vetél-
kedôt.

Köszönöm mindazoknak, akik 
önzetlenül segítették, hogy a két 
civil szervezet tagjai egyre köze-
lebb kerüljenek egymáshoz. 

Kneip Ferencné
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FELÚJÍTANA, 
DE NINCS RÁ IDEJE 

SZABADSÁGA?

Vállaljuk, kisebb 
felújítás, burkolás, 
tisztasági festés, 

laminálás gipszkarto-
nozás kivitelezését 
DÉLUTÁNONKÉNT 
HÉTVÉGENKÉNT. 

ELÉRHETÕSÉG: 
+36/70 503-45-43

DÉLUTÁNONKÉNT 
HÉTVÉGENKÉNT. HÉTVÉGENKÉNT

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

*

ROlAND szintetizátor ElADÓ!
telefon: 06/20-467-9222

*

3 hónapos süldôk és 180-200 kg-os hízók 
eladók. Algyô, Kosárfonó u. 26.
telefonszám: 267-102

Tisztelt Algyôi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy megnyitottam irodámat 
Algyô, Kastélykert u. 84 szám alatt!
Szeretettel vérok minden kedves régi, új és leendô ügyfelemet, 
mindenféle biztosítás, megtakarítás, tanácsadás, régi és új szer-
zôdésekkel kapcsolatban. Jöjjön el hozzám és ingyenesen átné-
zem lakásbiztosítását, életbiztosítását, autójával kapcsolatos biz-
tosításait, stb.
Ha elhozza magával legkedvesebb ismerôsét (szomszéd, barát, 
barátnô, rokon, stb.), akkor részt vehet a decemberi sorsolásun-
kon, ahol 

500 000 Ft. értékû utazási utalványt sorsolunk ki 

és több ajándék talál gazdára.

Szolgáltatásaink:
Lakás és házbiztosítás • Síremlékmû-kriptabiztosítás
Kisállatbiztosítás • Kötelezô gépjármû felelôsség biztosítás
Casco • Szimba tanulóbiztosítás
Életbiztosítás • Balesetbiztosítás
Utasbiztosítás • Befektetések
Gyerekjövô program • Nyugdíj program
Fundamenta Lakáskassza • Szakmai felelôsség biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás • Jogvédelem
Hitel • Ingatlan adás-vétel • Egészségprogram
Társasház biztosítás • Mezôgazdasági biztosítás
Ingyenes pénzügyi tanácsadás • Kárbejelentés
Zöldkártya kiadása, stb.

Elérhetôségeim:
Olaru Florinné Oláh Margit • 6750 Algyô, Kastélykert u. 84. 
Tel.: 06 70 / 42 00 867 • E-mail: olaruflorinne@gmail.com

Algyõn, családi ház 
körüli segédmunkára 
keresek megbízható, 

leinformálható, jó fiziku-
mú férfi munkaerõt.
Elõny: B kategóriás 

jogosítavány, 
nem dohányzó

Érdeklõdni, jelentkezni:
16–18 óra között, 

Telefonszám: 
06-20/591-88-48

HOMLOKZATI ÉS 
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, 

külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

Érdeklõdni 

a 06-30/987-40-60-as 

telefonszámon.

„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

Dr. Major József
JOGOSULT 

ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási 

területén rendel:
hétfôtôl péntekig 

7–9, 17–19 óra között.
Cím: 

Algyô, Géza utca 33.

Hízók eladók
élve és hasítva.
Tel.: 06-30/309-22-05

Algyô Hóvirág u. 34.

Mindennemû üvegezési 
munkát, biztosító felé 

elszámolható számlával, 
rövid határidôvel vállalok.

Asztalosmunkát, javítást, 
képkeretezést rendelje 
meg helyben, Algyôn.

PÁLFÖLDI MÁRTON
Tel.: 06-30-260-85-87

Cím: 6750 Algyô.
Bácska u. 24.

EBÉDSZÁLLÍTÁS

Rendôrségi konyháról

700 Ft/nap/adag

3500 Ft/hét

Ételeink házias jellegûek, 

friss alapanyagból 

készülnek.

Tel.: 06-70/389-2123
www.ebedszallitas.segitek.hu

Algyôi élelmiszerbolt 
hosszú távra kiadó!

telefonszám: 
06-30/933-1989

Algyôn 2 szobás 
felújított bútorozott 
panellakás hosszú 

távra kiadó.

Érdeklôdni: 
06-20/371-51-19

Ida 
Virágüzlet

Szálas és cserepes virágokkal, 
kegyeleti készítményekkel áll a 
kedves v evôk rendelkezésére.
Nyitva tartás:hétfôtôl péntekig 
8–17, szombat-vasárnap 8–12 

óra között.
Rendelést telefonon is felves-

zünk!
Telefonszám: 267-297
Algyô, Vásárhelyi u. 21.
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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, discopathiák, végtagödéma, mozgás-
beszûkülések kezelése stb.
Ezen felül még vállalok mézes masszázst, köpölyözést (narancsbôr 
eltávolító kezelést) és szivárvány masszázst..

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

Bakó Bernadett • Okleveles gyógymasszôr
Tel.:+36 20/987-49-79 • E-mail: bako.berni.3@facebook.com

Borús napokra egy kis melegség testnek és léleknek!

Válogasson közel 60-féle teakülönlegességünkbôl:  

Élvezeti teák, Gyümölcsteák, Gyógyteák!

Keressen minket  
a Coop Áruházban!

Gratulálunk nekik!

Telefon: 06 30 / 592 08 47
Nyitva: h.–p.: 8–12; 14–17 óráig • szo.: 8–12 óráig

Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!

Mecsek Teák:

• Mézes Álom
• Kékszôlô
• Magnézium Varázs
• Téli Rege
• Zöldtea
• Gyümölcshús Teák
• Lúgosító Teák
• Rumos Cseresznye
• Stresszoldó Teák

ÚJDONSÁG:  
Hobby sütés kellékek 

• marcipán
• ételfesték
• aromák
• tortaformák

ADVeNTi kieGÉSzíTõk 

MikulÁS AJÁNDÉkOk

eGÉSzSÉG kuckó  
PAPír íróSzer!

Eladó Chrysler Grand Voyager!
Felszereltség: 

ABS (blokkolásgátló) – állítható hátsó ülések – állítható 
kormány – CD-s autórádió – centrálzár – dönthetô utasülé-
sek – elektromos ablak elöl – elektromos tükör – hátsó 
fejtámlák – indításgátló (immobiliser) – középsô kartámasz – 
manuális (5 fokozatú) sebességváltó – manuális klíma – plüss 
kárpit – pótkerék – szervokormány – színezett üveg – utas-
oldali légzsák – ülésmagasság állítás – vezetôoldali légzsák.

•  Frissen szervizelt, nem dohányzó, rendszeresen karbantartott, 
törzskönyvvel rendelkezô! 

•  Nagyon jó mûszaki állapotban van az autó. 
•  Motorja kifogástalan. 
•  Váltó-fékek hibátlanok. 
•  Futómûve jó, nem kopog. 
•  Fogyasztása rendkívül kedvezô: 7/100Km! 
•  FRISS MÛSZAKI!

Érdeklôdni: 06 70/60 59 511

Sz & Gy Kft.
K ö z m û t e r v e z ô  I r o d a

gáz • víz • szennyvíz bekötések 

belsô gázellátási tervek

készítése

Cím: 6750 algyô, Bartók B. u. 53.

telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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Figyelem! 
Kedves algyôi autótulajdonosok!

Tájékoztatásul jelzem, hogy ismét eltelt 
egy év! Újból lehetôség nyílik az autók kö-
telezô biztosításának váltására. A novem-
beri hónapban van erre lehetôsége.
Díjmentes tájékoztatás és segítségnyújtás 
mindenki részére.

Kérem, hívjon bizalommal!
Idôpont egyeztetés!
Telefonszám: 06-70/420-08-67
Személyesen itt, Algyôn, a Kastélykert 84 
szám alatti irodában.
Nyitva: hétfôn 8–10, kedden 8–16 óra kö-
zött; szerdán 13–17 óra, csütörtökön 8–13 
óra között; pénteken 8–15 óra között.
Igény szerint házhoz megyek.

Üdvözlettel: 
Olaru Florinné Oláh Margit

Európai Kulturális Nap  
a Tollforgatókkal Vásárhelyen

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre is bemutatko-
zott Hódmezôvásárhelyen az Eu-
rópai Kulturális Napon.

A rendezvényt Hódmezôvásárhely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
a Kultúra Lovagrend és a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány, a Krúdy 
Gyula Irodalmi Kör, a Kárász József 
Irodalmi Kör, a Faludy György Iro-
dalmi Mûhely valamint a Németh 
László Városi Könyvtár szervezte.

A rendezvény helyszíne a Né-
meth László Városi Könyvtár volt.

Hazánk és az Európai Unio him-
nuszának elhangzása után Fehér Jó-
zsef, a Kárász József Irodalmi Kör 
alapító elnöke, a Magyar Kultúra 
Lovagja megnyitotta a „Testvér-
múzsák randevúja” címû regionális 
kiállítást,melyen Belovainé Bakos 
Erika és Magyarné Varga Anna – egye-
sületi tagok – képei is szerepeltek.

Ezt követôen Dr. Kószó Péter, 
Hódmezôvásárhely alpolgármes-
tere köszöntötte a rendezvény 
résztvevôit, majd Nick Ferenc, a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány el-
nöke beszélt arról, hogy milyen 
szerepe van az Alapítványnak a 
magyar kultúra ápolásában Euró-
pában és a nagyvilágban.

Bemutatkoztak az irodalmi 
körök: a Krúdy Gyula Irodalmi 
Kört Király Lajos elnök, író, költô, 
mûfordító mutatta be. Ôt követte 
Haranghy Géza Kárász József-díjas 
költô, a Kárász József Irodalmi 
Kör elnöke, majd Góg János Juhász 
Gyula-díjas költô a Faludy György 
Irodalmi Mûhely szerepérôl be-
szélt Csongrád és a környezô te-
lepülések életében.

Vass József Kós Károly-díjas hely-
történész, az Óföldeáki Honisme-
reti Hagyományôrzô Szabadidô 
Klub elnöke arról szólt, hogy a 
civil szervezetek milyen szerepet 
töltenek be Óföldeák fejlôdésében. 
A civil szervezetek bemutatását 
Ménesi Lajosné, a Gyevi Art Kultu-
rális Egyesület elnöke zárta.

A bemutatkozó szövegek között 
énekek, versek, zeneszámok hang-
zottak el. Közremûködtek: Mucsi-
né Kiss Ildikó fuvola mûvész-tanár, 
Tálas Ernô, a Svéd Királyi Opera 
tenorja, s akiknek a verseit hall-
hatta a közönség: Arany-Tóth Ka-
talin, Belovainé Bakos Erika, Fehér 
József, fényesi Tórh János, Góg János, 
Haranghy Géza, Király Lajos,Szilá-
gyi-Perjési Katalin.

Eredményes volt az „Algyô, az én falum” pályázat
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre által meghirde-
tett irodalmi és alkotó pályázat mû-
sorral egybekötött ünnepélyes 
eredményhirdetését az algyôi 
könyvtárban tartották október 14-
én. A mûsorban fellépett a Parlan-
dó Énekegyüttes, az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar, Gonda 
Károlyné, Bakó Tibor, Kis Mihályné, 
Belovainé Bakos Erika, Molnár Péter-
né. Az irodalmi kategóriát Ménesi 
Lajosné értékelte, az alkotásokat 
pedig Balasi Marianna.

Az alkotók és alkotásaik: I. díjas 
Izbékiné Cseuz Gabriella A Tiszánál 
címû képe foltvarrással; II. díjas 
Tóthné Nagy Erika tojásmozaik 
órája az algyôi templom képével; 
III. díjas Tóth Árpádné Algyô tér-
képe foltvarrással.

Különdíjasok: Belovainé Bakos 
Erika akvarell képe a kivilágított al-
gyôi templomról; Szalmáné Simon 
Éva pálinkás szettje vesszôfonás tech-
nikával, az Algyôi Tojásmûhely fia-
taljainak munkája; Kocsisné Kuk Ildi-

kó és Lénárt Ferencné közös foltvarró 
munkája az algyôi templomról.

Az alkotások és a rendezvény 
képei megtekinthetôk a www.gye-
viart.hu honlapunk Galériájában.

Az irodalmi alkotások kategóri-
ában Terhes Gábor: Belôled csak egy 
van; Molnár Péterné: Itt vagyok ott-
hon; Gaáli Zsolt: Algyô, az én falum 
és Földi Ibolya: Gondolatok címû 
alkotása különdíjban részesült.

Az írások a www.gyeviart.hu hon-
lapunkon, a Tollforgatók menü-
pont alatt olvashatók.

Ménesi Lajosné, a Gyevi Art Kul-
turális Egyesület elnöke
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Válaszol a polgármester (4.)
Új piactéren vásárolhatunk be karácsonyra

Kérdésekre válaszol, kényes ügyekrôl is beszél Herczeg József. Az al-
gyôi polgármester továbbra is várja hivatalába vagy a Hírmondó 
szerkesztôségébe az algyôiek kérdéseit, így folytatódik az algyôi 
újságban a Válaszol a polgármester sorozat.

– Új emlékhellyel gazdagodik Algyô: 
a sírkertben sokan megállnak segítô 
Szûz Mária új szobra elôtt. Azt is kér-
dezik: mi minden változik a temetôben? 

– Az algyôi temetô megújításá-
nak elsô üteme valósult meg. Az ok-
tóber végi-november eleji ünne-
pekre kiszélesítettük a temetôbe 
vezetô utat, annak szélén új parko-
lókat és pihenôhelyeket alakítot-
tunk ki, és kerítéssel lezártuk a kö-
zeli ipari üzem felé esô területet. 
Megoldottuk a vízelvezetést is. 
A lakosságtól elnézést kérünk a ki-
vitelezés idôszakában tapasztalha-
tó esetleges kellemetlenségekért. 
A végeredmény, remélem, min-
denkit kárpótol. Például Algyô új 
szobrának, tapasztalatom szerint, 
mindenki örül.

– A sírkert területe is bôvül?
– A temetô nagykapuját újra-

gondoljuk. Ennek megépítése a te-
metôbeli fejlesztés második ütemé-
nek a része. A bejáróhoz hasonló 
térburkolatot kapnak a temetôi 
utak, és a ravatalozó környéke. 
A második szobor, Jézus Krisztus 
alakja is a helyére kerülhet a rava-
talozó oldalánál. A hôsök sírjához 
pedig a helyhez méltó kovácsoltvas 
kerítést illesztünk. A teherbejáró 
kialakítása – amelyhez már meg-
vásároltuk a területet – ugyanúgy 
a következô év programja, mint 
a parkoló bôvítése. 

– Az iparosodott Algyô egyik nagy 
vesztesége, hogy bezár a Prímagáz-te-
lep. Mit tud tenni az önkormányzat 
a munka nélkül maradó algyôiekért?

– Negyven éven át mûködött 
Algyô közigazgatási területén, 
közel a településhez a Prímagáz-te-
lep. Sok-sok család, több generáció 
is kötôdött ehhez a munkahelyhez: 
apák vitték oda a fiukat dolgozni. 
A település érdekében is sokat tet-
tek az ottani összetartó közösségek. 
Például a Hága László Szocialista 
Brigád tagjai ültették be a Téglás 
utca két oldalát csörgôfákkal. Ezek 
a mai napig ott ékeskednek. A vi-
lággazdasági helyzet alakulása 
miatt minden a cég rákényszerül 

arra, hogy a legoptimálisabb hely-
rôl szerezze be az alapanyagot. 
Mivel ezt egy külföldi szállító ol-
csóbban adja, olyan helyre költözik 
a telep, ahol adott a vasúti kapcso-
lat. Utólag tájékoztatták az önkor-
mányzatot arról, hogy mintegy 70 

dolgozójától – közülük körülbelül 
40 algyôitôl – megválik a Príma-
gáz. A cég bejelentette a leépítést 
a munkaügyi központnak. Így jövô 
év februárjának végétôl regisztrált 
munkanélküliként járadékot, aztán 
a foglalkoztatást helyettesítô támo-
gatást kapnak ezek az emberek, 
ha megfelelnek a jogszabályban 
rögzített feltételeknek. Ha a mun-
kaügyi központ Algyôre közvetíti 
ezeket a munka nélkül maradtakat, 
közfoglalkoztatáson 5–10 személyt 
tudunk fogadni.

– A munkahelyteremtés is szerepel 
az önkormányzati tervekben? 

– Tulajdonrésszel rendelkezünk 
az algyôi JURA ipari parkban. 
A tulajdonostársakkal úgy döntöt-
tünk, hogy 3 ezer négyzetméteres, 
raktározásra és gyártásra alkalmas 
ipari csarnokot építünk. Tárgya-
lásokat folytatunk egy kozmetikai 
céggel, amely ide költözne, 40 em-
bernek biztosítana munkát a meg-
felelô átképzésüket követôen. Ha 
mellettünk döntenek, akkor 2014 
ôszén elkezdôdhet a termelés. 

– Vonzó hely az algyôi ipari park?
– Példaként említem, hogy több 

mint ötven személy már munkát ta-
lált egy olasz cégnél, amely az ipari 
parkba települt: bálás ruhákat válo-
gatnak szét márkák szerint, majd azt 
újracsomagolva Afrikába, Ázsiába 

szállítják. Egyre több helybeli munka-
vállaló találja meg itt a munkahelyét.

– A mezôgazdasági munkából is 
lehetne itt boldogulni?

– A területünk nem alkalmas a ka-
pásnövények számára. A szántóföl-
di növények kultúrájának van ha-
gyománya az algyôi kötött talajon. 
Ráadásul nincs egybefüggô terület 
és nincs szakértelem sem a kert-
mûvelésre. Legfeljebb az önkor-
mányzat néhány földjén lehetne 
a konyhára való zöldségeket meg-
termelni. Most fölszántjuk és elô-
készítjük a területet. Jövôre 5–6 
embernek biztosítanánk mezôgaz-
dasági munkát. Errôl az 5–6 hektá-
ros területrôl származó termést hasz-
náljuk majd föl a Szabadidôközpont 
új konyhájában, a mintamenzán.

– Addig azonban ott el kell készülnie 
annak a beruházásnak, amit most kezd-
tek el. Ott milyen változások várhatóak?

– A konyha elkészültéig más vál-
lalkozóra bíztuk az étleszállítást. 
Most az alapozást végzi az a kon-
zorcium, amelyik az iskolát is föl-
építette. Helyi vállalkozókat is be-
vonnak a munkába. Az eddigi 100 
adag helyett 2014. szeptemberétôl 
600 adag elkészítése várható, amely 
Algyô közétkeztetését biztosítja, 
továbbá 18 szobás új szálláshely 
kialakítása valósul meg három csil-
lagos szinten.

– Az önkormányzatnál maradt in-
tézmények közül van kedvence a pol-
gármesternek?

– Folyamatos a változás, minden 
intézményünk korszerûsítô törek-
véseit támogatjuk. Például a könyv-
tár új textileket, bútorokat vásárolt. 
Új kerítést kapott elôl és hátul is 
az óvoda, amelynek kapujának fa-
ragása mostanában kezdôdik, de 
számítunk a nagysikerû egészség-
napok keretében az ESZI munká-
jára is.

– A tavaszi választások közeledtét 
érezni a helyi politikában?

– Nyugodt légkörben zajlik 
a munka: se a lakosság, se a kép-
viselô-testületben nincs nyoma 
a kampány kezdetének. A testület 
új képviselô tagja, Balázs Zsolt is 
zökkenômentesen beilleszkedett. 
Igaz, a testület megalakulásakor 
is hangsúlyoztam: Algyô képvise-
letére jöttünk össze. A pártoskodás 

nem jellemzô az algyôi képvise-
lô-testületre a felállása óta. Ugyan-
akkor örömmel fogadtuk, hogy 
Lázár János az algyôi látogatásán 
tett ígéretét tartotta. Az elôzetesen 
jelzett 40 helyett 50 százalékban 
vállalta át az állam az Algyôn fel-
halmozódó adósságállomány ren-
dezését. Így óriási tehertôl szaba-
dult meg az önkormányzat. 

– Az október 23-i ünnepet a hagyo-
mányôrzés és újítás is kiemelte a szo-
kásos helyi megemlékezések sorából?

– A 46-os szegedi gyalogezred 
algyôi hagyományôrzô szakasza 
az ötvenes éveket idézô ruhákba 
öltözve, fegyverzettel színesítette 
az algyôi ünnepséget. A MATASZ 
támogatásával megalakult szerve-
zetben algyôi fiatalok most algyôi 
fiataloknak mutatták be: méltó 
körülmények között kell emlékez-
tünk a magyar forradalomra és 
szabadságharcra.

– A közelben ismét állt a kettôske-
reszt. Ez a fából készült alkotás miért 
„vándorol” Algyôn?

– Az Országzászló közelében 
nincs igazán jó helyen, a két emlék-
hely így nem erôsíti, inkább gyen-
gíti egymást. A Jobbik országos 
kezdeményezése volt, hogy a tele-
püléseken állítsanak föl kettôske-
resztet. Ilyen elôzmény után készült 
el az algyôi alkotás, amelynek méltó 
helye – véleményem szerint – a fel-
újított plébánia kertben lehetne.

– Közelednek az év végi ünnepek. 
Hogyan készülnek erre a civilek és 
hogyan az önkormányzat? 

– Civil szervezeteink évek óta 
támogatják a Faluházat a nagysike-
rû karácsonyi vásár megszervezé-
sében és lebonyolításában. Folya-
matos a nehéz helyzetben lévôk 
ruhához juttatása például a Magyar 
Vöröskereszt által biztosított jó mi-
nôségû adományokból. Annak is 
örülünk, hogy albán pékség települt 
a községünkbe. Ez is növeli annak 
a területnek a látogatottságát, ahol 
az új piactér kialakítását tervezzük. 
Sátorlappal fedett 14 asztal szolgál-
ja majd az árucserét a burkolt terü-
leten, ahol helypénzt nem kérünk. 
Arra készülünk, hogy az esztendô 
utolsó hónapjára elkészüljön a ta-
karékszövetkezet melletti területen 
Algyô állandó piaca. A.H.
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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: 8–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
November 11-tôl 15-ig: 12:30–16:30 óra között.
November 18-tól 22-ig: 07:30–12:00 óra között.
November 25-tôl 29-ig: 12:30–16:30 óra között.
December 02-tôl 06-ig: 07:30–12:00 óra között.
December 09-tôl 13-ig: 12:30–16:30 óra között.

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

fONTOS TELEfONSZÁMOK ALGYôN: 
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK 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:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig

Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

November 11-tôl–15-ig: 08:00-tól 12:00 óráig.
November 18-tól–22-ig: 12:30-tól 16:30 óráig.
November 25-tôl–29-ig: 08:00-tól 12:00 óráig.
December 02-tôl–06-ig: 12:30-tól 16:30 óráig.
December 09-tôl–13-ig: 08:00-tól 12:00 óráig.

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

Mit tesznek a nyugati magyarok a hazáért?  
Mi lehet a magyar falu jövôje? 

Hogyan élhetjük túl a világválságot? 
A kanadai Hamiltonban élô Magyaródy Szabolcs  

elôadása a Faluház klubtermében
November 20. (szerda) 17 óra
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Folytatás a 11. oldalról!

Táborok nagyító alatt
A karbantartási feladatok elvégzését 
is megvizsgálta az önkormányzati 
képviselô-testület. Ezt a munkát 
az önkormányzat cége, a Gyeviép 
Nonprofit Kft. látja el a helyi intéz-
ményekben.

Az Algyôi Faluház és Könyvtár öt 
táboráról beszámolót kért a kép-
viselô-testület. Tudomásul vették, 
hogy a kézmûves- és bábtáborban 
mesét dramatizált a 16 gyerek. 
Munkájuk eredményét az Anna 
napi búcsún mutatták be. A két tur-
nusú hétfô-péntek táborban össze-
sen 46 gyerek játszott, sportolt, 
kézmûveskedett. A falu volt a témá-
ja a Könyvtári felfedezô tábornak, 
ahol 25 – részben még Szegeden 
élô – gyerek ismerkedett a telepü-
léssel, annak szûkebb és tágabb 
környezetével. E körben nagy si-
kernek számított az egy napos ba-
latoni kirándulás. 

A táborok résztvevôi által befi-
zetett 609 ezer forint nem fedezte 
az ennek a bevételnek több mint 
kétszeresét kitevô kiadásokat.

A fenti táborokon kívül a Zene-
tárbornak is a faluház adott ott-
hont.

A Gyevitur Kft. és a Borbála 
Fürdô közös sporttáboráról az in-
tézményt vezetô Ökrös Erika szá-
molt be a képviselôknek. A foci, 
a sportmix, az ovis sporttábor idén 
is siker volt. Újdonságnak számí-
tott a 15 „kiskatonát” „hadba szó-
lító” Military tárbor. Összesen 90 
gyereknek és fiatalnak nyújtott 
hasznos elfoglaltságot.

Az összes algyôi tábor élelme-
zési feladatait a Gyevitur Kft. látta 
el. A táborozók számára a Fehér 
Ignác Általános Iskola ebédlôje 
kínálkozott megfelelô étkezési 
helyszínnek. A nyári táborok ide-
jén összesen 527 adag reggeli, 288 
adag tízórai, 1326 adag ebéd fo-
gyott el, 544 adag uzsonnát és 72 
vacsorát osztottak ki. A Gyevitur 
Kft. az egészséges életmód szabá-
lyai szerint járt el, gyümölcsöt min-
den nap kaptak a táborozók.

Az Alkotóház, a Borbála Fürdô 
jövôjérôl

Az algyôi Alkotóház új lehetôsé-
geit összegezte Bene Zoltán, az al-
gyôi faluház és Könyvtár igazgató-
ja. Javaslatai között hangsúlyozta: 

érdemes lenne külsô szervezetekkel 
is fölvenni a kapcsolatot. Egyik le-
hetôségként kínálkozik, hogy a me-
gyében vagy a régióban mûködô 
mûvészeti iskolák valamelyikének 
telephelye legyen az Alkotóház 
(mint a a Silver Tánciskolának a Fa-
luház). Így benne algyôi diákokkal 
(is) foglalkozhatna. Emellett a Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász 
gyula Pedagógusképzô Karának 
Mûvészeti Intézete hallgatói gya-
korlatot végezhetnének az Alkotó-
ház szakköreiben.

Továbbképzések, szakkörök szá-
mára óradíj ellenében is felkínálha-
tó lenne az Alkotóház. Hasonlókép-
pen otthont adhatna a profiljába 
vágó felnôttképzésnek, megfelelô 
partner intézmény támogatásával.

Mûvésztáborokat lehetne az Al-
kotóházba „csalni”, miközben 
a Szabadidôközpont biztosíthatná 
a szállást és az étkezést. Példaszerû 
kezdeményezésnek nevezték az Iz-
békiné Cseuz Gabriella vezette Algyôi 
Foltvarrók Köre által szervezett 
szakmai hétvégét és kiállítást. A ha-
sonló civil ötleteket támogatja, 
a továbblépést szorgalmazza az al-
gyôi Faluház. Ezért kérte fel a kép-
viselô-testület az igazgatót, a vázolt 
elképzelések megvalósítása érde-
kében tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket és készítsen a meg-
valósításhoz szükséges költségekrôl, 
lépésekrôl tervet.

A Faluház színháztermében igé-
nyes prezentációk tartására, film-
vetítésre is alkalmas projektor 
beszerzésérôl döntött a képvise-
lô-testület. Ez tenné teljessé az in-
tézményben ez év elején megtör-
tént hangtechnikai fejlesztést.

A Borbála Fürdô üzemeltetésé-
hez szükséges új puffer tartály ki-
vitelezésérôl is döntöttek a kép-
viselôk. Az intézmény gyógyászati 
tevékenységének feltételrendsze-
rérôl is tárgyaltak. A Borbála Fürdô 
gyógyvizére alapozva ugyanis bal-
neoterápiás jellegû kezelések be-
vezetését tervezik. A balneoterápia 
a hidtroterápia és a vízsugár me-
chanikus hatására épülô terápiás 
kezelés. Lehetôség lenne a fürdô-
ben gyógyvizes medencefürdô, víz 
alatti csoportos gyógytorna, gyógy 
masszázs, víz alatti sugármasszázs 
kezelésre. Ez több mint 2 millió 
236 ezer forint fejlesztést igényel. 
A tervet az önkormányzati képvi-
selô-testület támogatja.

A Borbála Fürdô A-27-es ter-
málkútjának a vizsgálati eredmé-
nyével is foglalkozott a képvise-
lô-testület.

A Szabadtéri technika parkkal 
kapcsolatban eddig felmerült költ-
ségeket is áttekintették. A terület 
téliesítésével, az ôrzéssel és gond-
noki feladatokkal és fásítással kap-
csolatos költségek fedezeteként 
a Gyevitur Kft. részére 870.000 
forint költségkeretet hagyott jóvá 
a képviselô-testület.

A turisztikai tevékenység ösztön-
zésére megjelent a vidékfejlesztési 
miniszter rendelete a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közremûkö-
désével nyújtandó támogatások 
feltételeirôl. Algyô önkormányza-
ta a szálláshelyhez nem kötôdô 
turisztikai fejlesztésre kíván pályá-
zat benyújtani – határoztak a kép-
viselôk. 

Mire jó a LEADER?
Az idén szeptemberben beadott 
LEADER pályázat tartalmazza 
a Szabadidôközpontot és a partot 
összekötô bejáró, csónakok és ka-
jakok szállítására alkalmassá tételét 
(cserjeirtást és megerôsítést). 
A megpályázni kívánt ponton ki-
kötô megfelelô célt szolgálna a hor-
gászturizmus fejlesztése érdekében, 
és a kajak kenuval érkezô túrázók-
nak, a vízi turizmust kedvelôknek 
pihenôhelyként is funkcionálna. 
A projekt tervezett költsége mint-
egy 17 millió 568 ezer forint, ami-
bôl az igényelt támogatás összege: 
nettó 8 millió 300 ezer forint.

A Déli Napfény LEADER Egye-
sület tagi kölcsön szerzôdése a kép-
viselôk elé került. E szervezet célja 
a regionális fejlesztéspolitika in-
tézkedésének megvalósítása, 12 
település pályázatainak a koordi-
nálása. Az érintett települések 
közös hagyományokkal, közös te-
rületi adottságokkal, gondokkal és 
problémákkal küzdenek. A helyi 
vidékfejlesztési stratégia célja, hogy 
a helyi értékek megôrzése mellett 
azokat turisztikai céllal is bemutas-
sák, miközben a szereplôk közötti 
párbeszéd növekszik. 

E szervezet mûködési költségeinek 
a finanszírozása utólagos a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
részérôl. Éppen ezért a LEADER 
Akciócsoport területén lévô önkor-
mányzatok tagi kölcsön formájában 
biztosítják a Déli Napfény LEADER 

Egyesületnek általuk vállalt összegét. 
Ez Algyô esetében 1 millió 950 ezer 
forintot jelent. Az errôl is szóló tagi 
kölcsön visszafizetésérôl szóló szer-
zôdésben a határidôt 2015. decem-
ber 31. napjára módosították.

Újabb költségek
Az Algyôi Sportkör labdarúgó után-
pótlás, valamint kézilabda után-
pótlás nevelés finanszírozására be-
adott TAO pályázatok önrészének 
fedezetére biztosította a szükséges 
önrészt közel 452 ezer, illetve több 
mint 764 ezer forint értékben.

Támogatási kérelmet nyújtott be 
az algyôi önkormányzatnak 
a Csongrád Megyei Rendôr-fôka-
pitányság az algyôi körzeti megbí-
zottak nyári járôrözési költségeinek 
a biztosítására. A többletmunka 
nagy részét a Nagyfai Menekült Be-
fogadó Állomás megnyitása indo-
kolta. Az igényelt 100 ezer forintnyi 
pótigényt indokoltnak látták a kép-
viselôk, annak kifizetését támogat-
ták a közbiztonsági alap terhére. 

Az algyôi Lovas pálya és Lovas 
udvar mûködésével kapcsolatos 
költségekrôl pillanatfölvételt adott 
a Gyeviép Nonprofit Kft. ügyveze-
tôje. A jelenlévô algyôi lovas szak-
emberek azt a feladatot kapták, 
hogy november közepéig progra-
mot dolgozzanak ki a létesítmé-
nyekre, illetve az egyesületek kö-
zötti együtmûködésre vonatkozóan.

Az AKTV Kft. Felügyelô Bizott-
ságába az elhunyt dr. György Antal 
helyett nem tudott új tagot válasz-
tani a testület.

Bérleti díjának, a havi 65 ezer 
forintnak 40–50 százalékos csök-
kentését kéri az önkormányzattól 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola büféjének üzemeltetôje, 
melyhez a testület hozzájárult.

Új elárusítóhelyek
A takarékszövetkezettôl az önkor-
mányzat a Téglás és Búvár utca 
sarkán lévô területet. A tervek sze-
rint ezt még idén leburkolja 
a munka elvégzését elnyerô helyi 
vállalkozó. Az új piac téren infor-
mációs táblát, 14 árusító asztalt, 
10 biciklitárolót, 1 padot, kukákat 
helyeznek el. Mindez körülbelül 
4,5 millió forintba kerül. Idén ka-
rácsonyra viszont piactéren árusít-
hatják helyi termékeiket az ôster-
melôk az algyôieknek a Téglás utca 
54. szám alatti területen.  A.H.
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ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi faluház és Könyvtár
felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné fekete Mária, Herczeg József,  
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, 
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

M i ?  H o l ?  M i k o r

Tollforgatós programok
Szeretettel meghívnak minden 
kedves érdeklôdôt a hódme-
zôvásárhelyi Fehér József (író, 
költô, újságíró) könyvbemu-
tatójára november 13-án 
(szerdán) 17 óra 30 perckor 
az Algyôi Könyvtárba. Beszélgetô-
partner: Ménesi Lajosné, a Gyevi 
Art Kulturális Egyesület elnöke.

*

December 13-án 18 órakor az 
algyôi Könyvtárban „Lucázás” 
címmel szervez programot az 
Algyôi Tollforgatók Köre és a 
hódmezôvásárhelyi Kárász Jó-

zsef Irodalmi Kör. A közös irodalmi 
esten mindenkit szívesen látnak 
aTollforgatók

Elsôsegély bemutató
Az algyôi Egészséghetek idei ôszi 
programsorának lezárásként elsô-
segély bemutatót rendeznek. 
A Szivárvány Óvodában november 
13-án (szerdán) délután 16 óra 
30 perckor Dr. Kékes-Szabó Judit 

tart bemutatóval egybekötött elô-
adás az elsôsegély nyújtásról, kü-
lönös tekintettel a gyermekek 
ellátására. Minden kedves érdek-
lôdôt szeretettel várnak a rende-
zôk!

VÁSÁRNAPTÁR
vásárok a Civil szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
November 11. (hétfô) 8–12 óra – Cipôvásár
November 12. (kedd) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár
November 15. (péntek) 9–12 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár
November 22. (péntek) 9–11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár
November 27.. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár
December 3. (kedd) 9–11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár
december 5. (csütörtök) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár

*
Minden Héten HétFôn, szeRdán és szoMBAton 7–11 óráig a faluház 

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

miNDeN cSÜtÖrtÖKÖN 9–12 óráig a faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, 
ajándéktárgyak vására!

november 14. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha, cipô vásár 
Minden szoMBAton 8 órától a faluház elôtti parkolóban SZABOLCSI ALMA 

kapható!

NOVEMBERI – DECEMBER ELEJI  
RENDEZVÉNYNAPTÁR

November 9. (szombat) 9 óra – Könyvtári 
Kávéház

November 9. (szombat) 10 óra – 
Dél-Alföldi Regionális Juhász Gyula 
Versmondó Verseny a faluházban

November 9. (szombat) 15 óra – Rajzszakkör az Alkotóházban (Magyarné Varga Anna)
November 9. (szombat) 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban (Bereczné Lázár 

Nóra) 
November 11. (hétfô) 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné Marika, 

Gondáné Julika)
November 12. (kedd) 17 óra – foltvarrás az Alkotóházban (Izbékiné Cseuz 

Gabriella)
November 13. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi 

Csoportjának találkozója a faluházban
November 13. (szerda) 17 óra 30 perc – fehér József (író, költô, újságíró) 

könyvbemutatója a Könyvtárban 
November 16. (szombat) 19 óra – Blues est a faluházban. Bluestörténeti 

elôadás, majd koncert. Zenél a Goodman Sly és a Huckleberry Guys. A belépés 
díjtalan!

November 18. (hétfô) 17 óra – Kötés kezdôknek az Alkotóházban (Boldizsárné 
Marika Szujó Ildikó)

November 20. (szerda) 17 óra – Mit tesznek a nyugati magyarok a hazáért? 
Mi lehet a magyar falu jövôje? Hogyan élhetjük túl a világválságot? A kanadai 
Hamiltonban élô Magyaródy Szabolcs elôadása a Faluház klubtermében

november 21. (csütörtök) 17 óra – Bányai Béla festômûvész tárlatának meg-
nyitója a faluház Galériában

November 22. (péntek) 18 óra – az ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülés 
a Faluházban

November 23. (szombat) 15 óra – Népzenei délután az Algyôi Hagyományôrzô 
Citerazenekarral a Faluházban

November 23. (szombat) 17 óra – Rajzszakkör az Alkotóházban (Magyarné 
Anna)

November 25. (hétfô) 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné Marika, 
Gondáné Julika)

November 26. (kedd) 17 óra – foltvarrás az Alkotóházban (Izbékiné Cseuz 
Gabriella)

November 27. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub a faluházban. Téma: 
Hogyan hatnak a hormonok életünk folyamán fiatalságunk és az egészségünk 
megôrzésére? Elôadó: Berek ágota

November 30. (szombat) 9 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesületének kihe-
lyezett ülése a Faluházban

December 2. (hétfô) 17 óra – Kötés kezdôknek az Alkotóházban (Boldizsárné 
Marika Szujó Ildikó)

December 3. (kedd) 17 óra – foltvarrás az Alkotóházban (Izbékiné Cseuz Gabriella)
December 6. (péntek) 16 óra – Mikulás Játszóház a faluházban
December 6. (péntek) 17 óra – Kosárfonás kezdôknek az Alkotóházban Szalmáné 

Évivel (Részvételi díj az anyagok ára!)
December 7. (szombat) 10–14 óra – Könyvtári Kávéház: Mikulás a Könyvtárban
December 7. (szombat) 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban (Bereczné Lázár 

Nóra) 
December 12–14. – Adventi foglalkozások és vásár az Alkotóházban. Csütörtökön 

és pénteken délután, szombaton egész nap!

Blues est a Faluházban 
november 16-án,  

szombaton, 19 órakor

Bluestörténeti elôadás,  
majd koncert. 

zenél a goodMAn sly és  
a HuCkleBeRRy guys. 

A Belépés díJtAlAn!


