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Szilágyi Perjési Katalin: 
Advent idején

Ez szép. Ez a délután. 
Estébe hajló kék 

ég dereng át a fán.
Pisla fények épp csak

kacsintanak, örök vándorai
végtelen utaknak, mik
semmibe visznek talán.

Harangszó kondul puhán,
s áldást oszt egy vén varjú

a göcsörtös körtefán.

* * * * * * *

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.

Ekkor a szemembe a szeretet fénye lángol,
S a gyertya fényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyöfa illata megérinti szivünk,
ezen az estén még az álmokban is hiszünk.

Nem szeretnék mást csak boldog lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkopnak a fények,
halványak a hitek, halványak a remények.
Nem szeretnék mást csak hinni a szóban,

Öszintén szeretni és bizni a jóban.

Örizzük meg a karácsony fényét,
és örizzük a szeretetben való hitünk reményét.

Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.

Az algyői önkormányzat 
és az intézmények d� gozói békés, 

áldott karácsonyt és reményteli új esztendőt 
kívánnak az algyői polgároknak!

Üléseztek a képviselôk
Szolgáltatási attrakciókkal kíván Algyô vendégeket vonzani

Két tucatnál is több téma került terítékre Algyô Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselô-testülete 2013. november 27-i ülésén. A  mun-
kát Herczeg József polgármester irányította.

Pályázatok világa
A polgármester tájékoztatót tartott 
a 2013. év pályázatairól. Az önkor-
mányzati hivatalban ebben az évben 
13 pályázat adott munkát. Ezek 
közül 5 projekt – például a nap-
elemes rendszerek telepítése, Bó-
bita bölcsôde bôvítése, a brikettáló 
rendszer helyi kialakítása, a lovas-
sport és oktatás alapfeltételeinek a 
megvalósítása – befejezôdött, az 
elnyert összeg kifizetése megtörtént. 
Még tart a projekt megvalósítása 3 
– például a borászati bemutatóra 
alkalmas pince és klubhelyiség ki-
alakítása, Green School – esetben. 
Nyertes 2 – piacépítést, illetve gép-
beszerzést támogató – pályázat. 3 
algyôi terv elbírálása pedig még tart. 

Az önkormányzat segíti más 
szervezetek – így például az Algyôi 
Faluvédô Polgári Egyesület, vagy 
az Algyôi Lovasklub Egyesület – 
pályázati munkáját is. 

A korábbi években sikeres és 
megvalósult pályázatok – így pél-
dául az óvoda területének „tájre-
habilitációja”, a tanösvény, a vízi 
turizmus fejlesztéséhez kötôdô 
programok, a polgármesteri hiva-
tal akadálymentesítése – fenntar-
tási és monitoring jelentése is fo-
lyamatos feladat.

Örvendetes, hogy az önkor-
mányzati intézmények közül idén 
a Szivárvány Óvoda 7 projektötlet 
megvalósítását indította útjára, 3 
rajzpályázatra 20 gyermeki alko-
tást küldött el. Az így elért siker 
fokozza az alkotó kedvet, fejleszti 
a tehetség kibontakoztatását.
Új pályázatként szálláshelyhez 
nem kötôdô turisztikai fejlesztésre 
nyújtja be elképzeléseit Algyô. Ez 
a LEADER pályázat tartalmazza a 
Szabadidô központot és a partot 

összekötô bejáró, csónakok és ka-
jakok szállítására alkalmassá téte-
lét. A megpályázni kívánt ponton 
kikötô a horgászturizmus fejlesz-
tését szolgálná. 

Turizmus és üzlet
A jövôre gondolva az épülô szállo-
da-vendéglátó egység üzletfejleszté-
si elképzeléseit mutatta be a testü-
letnek a Gyevitur Kft. ügyvezetôje. 
Véleménye szerint Algyô életében 
a turizmus fejlesztését az épülô szál-
loda és a Borbála fürdô fejlesztését 
követôen láthatja el ténylegesen a 
Gyevitur Kft. Mivel a nagyközség 
jelenleg nem rendelkezik olyan mar-
keting pozícióval, amellyel országos 
figyelmet, vendégeket tudna ide 
vonzani, elengedhetetlen, hogy szol-
gáltatási attrakcióval tûnjön ki a 
„média zajából”. Ennek lehetôsé-
geirôl – Algyô adottságait, fejleszté-
si elképzelései ismeretében – két 
olyan szálloda-üzemeltetési szak-
ember – Bardóczy Ákos Kolos és Bog-
sütz Dániel – adott pillanatfölvételt 
a testületnek, akiket bevonnak az új 
szálló és étterem megnyitásához 
szükséges rendszerek kialakításába, 
a vendégszerzéssel összefüggô mar-
keting tevékenységbe is.

A vendégcsalogatás is célja a Táj-
ház kialakítására vonatkozó elképze-
léseknek és lépéseknek, amelyeket a 
Gyevitur Kft. ügyvezetôje ismertetett 
a képviselôknek. Ezek Vass Erika nép-
rajzkutató és Búzás Miklós szaképítész 
javaslataira épülnek. Novembertôl 
egy néprajz szakember, Deme Ágnes, 
a Szegedi Tudományegyetem nép-
rajzi doktori iskolájának Phd-hallga-
tója kezdett dolgozni a Tájházban, 
ahol a leltározás, az archiválás, az 
eszközválogatás a feladata. 

(Folytatás a 3. oldalon!)
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Befejezôdött az algyôi-fôcsatorna  
vízgyûjtôjének vízpótlása 

Véget ért az algyôi-fôcsatorna víz-
gyûjtôjének vízpótlása elnevezésû 
projekt kivitelezési munkái

A megvalósult projekt hatására 
a belvízi elöntés kockázata körül-
belül harminc százalékkal csökken. 
A fejlesztés által a közvetlenül érin-
tett településrészek csapadékvíz 
elvezetése javul, a megfelelô szi-
vattyúkapacitás kiépítése a belvíz 
biztonságos és rövid idôn belüli 
levezethetôségét tette lehetôvé. 
A projekt egyes elemei a térségben 
jelentkezô rendkívüli vízhiány 
mérsékléséhez szükséges vízmeny-
nyiség pótlását teremtik meg.

A 100 %-ban megvalósult pro-
jekt építési munkáinak mûszaki 
átadás-átvételi eljárása 2013. ok-

tóber 31-én sikeresen befejezô-
dött.

A projekt keretében megvaló-
sult munkákat Kováts Zsuzsa 
a kedvezményezett ATI-VIZIG 
projekt adminisztrátora mutatta 
be a Kiskundorozsmán megren-
dezett sajtótájékoztatón.

A kivitelezés keretében megva-
lósult munkák: az Algyôi-fôcsator-
na meder és partrendezése, a víz-
kormányzó mûtárgy építése 
a meglévô Dorozsmai átemelô 
telepnél, az új Domaszéki szivattyú-
telep építése. A projekt keretében 
a belvízkároktól megvédett lakos-
sága száma 20.500 fô, a megvédett 
terület nagysága 600 ha, a meg-
védett települések száma 3 db 
(Szatymaz, Domaszék, Szeged-Kis-
kundorozsma). A projekt teljes 
zárásának határideje 2013. decem-
ber 31. – olvasható a projektet záró 
sajtóközlemnyben.

A projekt hivatalos honlapja: 
www.ativizig-algyo.hu

Anyakönyvi hírek
Házasság:

Hingl László és Joó Anikó 2013. 11. 23-án 
házasságot kötött!

Sok boldogságot kívánunk Nekik!

Halálozás:

Molnár Gyuláné született Bikádi Margit 
2013. 11. 12-én elhunyt.

Béke poraira!

Összefoglaló az ôszi egészséghetekrôl
2013. ôszén a hagyományoknak 
megfelelôen megrendeztük az Al-
gyôi Egészséghetek rendezvény-
sorozatot. Az idén október 21. és 
november 4. közötti egészségrôl 
szóló napokon elôtérbe kerültek 
a megelôzést biztosító szûrôvizs-
gálatok, tekintettel a tavaszi egész-
séghetek tapasztalataira, amelyek 
alátámasztották, hogy óriási igény 
mutatkozik a lakosság részérôl 
a helyben megszervezett vizsgála-
tok elérhetôségére.

Folytattuk az önkormányzati 
keretbôl (egészségügyi alap) finan-
szírozott ingyenes szûrôvizsgálatok 
közül a legtöbb igényt kielégítô 
vizsgálatok szervezését, lebonyo-
lítását: szívultrahang, hasi ultra-
hang, nôgyógyászati, urológiai, 
szemészeti szûrôvizsgálatok.

A programsorozaton törekszünk 
az aktuális lakossági igényekre 
válaszolva az algyôi intézmény-
rendszer (Algyôi Fehér Ignác Ál-
talános Iskola, Szivárvány Óvoda, 
ESZI, Bóbita Bölcsôde) rugalmas 
együttmûködését kihasználva nap-
rakész információkat továbbítani 
különbözô témákban.

Az ôszi egészséghetek alkalmával 
a korábbi felmérések, jelzések alap-
ján a homeopátia és az elsôsegély-
nyújtás témáit hoztuk közelebb a la-
kossághoz elôadások formájában.

A homeopátiáról Csányi Mónika 
tartott elôadást az ESZI Idôsek 
Napközi Otthonában az idôsebb 
korosztály számára, a Bóbita Böl-
csôdében kifejezetten a gyerme-
kekre vonatkoztatva. Az elôadó sok 
információs- és szóróanyaggal ké-
szült, valamint valamennyi felme-
rülô kérdésre alapos választ adott.

Az elsôsegélynyújtásról dr. Ké-
kes-Szabó Judit tartott kitûnô elôadást 
a Szivárvány Óvodában megren-
dezett, mindenki számára elérhe-
tô, elôadáson.

Mindkét elôadó nagy sikert ara-
tott felkészültségével, stílusával, 
és azzal, hogy a személyes kérdé-

sek megválaszolására bôven szán-
tak idôt.

A Borbála Fürdô az egészséghe-
tekhez csatlakozva egész napos 
színes programmal várta az érdek-
lôdôket október 26-án. Itt találkoz-
ni lehetett a Dévény Módszer Ala-
pítvány szakembereivel, akik 
ingyenes szûrési lehetôséget bizto-
sítottak az algyôi szülôk és gyerme-
keik számára, valamint különbözô 
sportbemutatók (babaúszás, aqua-
fitness, aquazumba stb.) és termék-
bemutatók (Bodzilla, Ezerjófû, 
Oriflame stb.)szerepeltek az egész 
napos program-sorozatban.

A szûrôvizsgálatokra történô je-
lentkezés zökkenômentes volt, ta-
pasztalataink szerint az évi két 
alkalommal történô szûrések Algyô 
lakosságának igényeit kielégítik, 
az évek óta hagyománnyá vált 
egészséghetek menetét az embe-
rek megismerték, várják és élnek 
a lehetôséggel.

A fentiek alapján elmondhatjuk, 
Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta az egészségmegôrzés területén 
is hagyományt tudott teremteni 
ezzel a programsorozattal, a la-
kosság megelégedettségére.

Köszönjük a munkacsoport tag-
jainak és a programok lebonyolí-
tásában részt vállalóknak idejüket 
és energiájukat, valamint a lakos-
ságnak, hogy saját egészségmeg-
ôrzése érdekében élt a program-
sorozat adta lehetôségekkel.

Kérjük a lakosokat, hogy to-
vábbra is jelezzék ötleteiket, igé-
nyeiket, véleményüket, esetleges 
önkéntes segítôi szándékukat, 
amelyek megvalósulhatnak a kö-
vetkezô, 2014.tavaszára tervezett 
programsorozatban.

Ötleteiket, hozzászólásaikat a kö-
vetkezô címekre várjuk személye-
sen vagy írásban: Egyesített Szo-
ciális Intézmény, Algyô,Piac tér 
17., algyoeszi@algyo.hu

Jankovicsné Veres Katalin 
munkacsoport koordinátor

Ezerjófû hírek
Az Ezerjófû egyesület idén decem-
berben 17-én 15 órától tartja utol-
só foglalkozását. Az adventi vásár-
ra készülnek, teakeverékeket, 
fûszerkeveréket, fûszeres nektárt 

készítenek. Lesznek újdonságok, 
meglepetések is az idén. A vásár-
lóikat forró teával kínálják, az elôzô 
évekhez hasonlóan. 2014 – ben 
január 7-én jönnek össze elôször.

Vállalok épület és bútorasztalos munkákat
Egyedi ajtók, kapuk, ablakok, stb. készítését.  

Faipari megmunkálást, lambériázást.  
Bútorkészítést, felújítást (politúrozást is).

Tari isTván aszTalos
Algyô, Piac tér 1.

Telefonszámok: 267-736 • 06-30/372-41-42
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Üléseztek a képviselôk
(Folytatás az 1. oldalról!)

Így segít elôkészíteni a Tájház-
beli enteriôr, a kiállítások meg-
újítását. A Tájház átalakításának 
lehetséges 3 lépcsôfokáról és 5-15 
millió forint körüli költség igényé-
rôl is döntöttek a képviselôk.

Szó esett a MOL terület meg-
vásárlásáról, az ebbôl következô 
esetleges fejlesztési irányokról is 
a testület ülésén.

Átalakuló rendeletek
A nyílt ülésen elôször az egyes 
pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokról, valamint a gyermekek vé-
delmérôl szóló helyi rendeletet 
módosították a képviselôk. 

Az önkormányzat segély kiala-
kításának lényege, hogy a koráb-
ban átmeneti segély, szociális köl-
csön, temetési segély, valamint 
rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás jogcímen adott támogatások 
neve egységesen önkormányzati 
segély lesz 2014. január 1-tôl. Az 
új, úgynevezett önkormányzati se-
gélyben elsôsorban azokat a sze-
mélyeket indokolt részesíteni, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenn-
tartásáról nem képesek gondos-
kodni, vagy képtelenek kezelni a 
nem várt többletkiadásokat, továb-
bá gyermekük hátrányos helyzetû. 

Az említett 4 féle jogcímen meg-
állapított eddigi támogatás az új 
esztendôben új, közös néven, ön-
kormányzati segély néven adható 
meg. Tehát ennek megfelelôen 
korrigálták, és az önkormányzati 
segélyhez jutás feltételeit részle-
tezték a képviselôk a helyi rende-
letek szövegében.

Bôvült a természetbeni ellátás-
ban nyújtható támogatások köre. 
Ilyen segítségnek számít az Erzsé-
bet utalvány, az élelmiszer, a tü-
zelôsegély, a tankönyv- és tanszer-
vásárlás, a tandíj, a közüzemi díjak 
és a gyermekintézmények térítési 
díjainak a kifizetéséhez adott se-
gítség, valamint a családi szükség-
letek kielégítését szolgáló, gazdál-
kodást segítô támogatás.

Új témaként a közterület-hasz-
nálat rendjét szabályozó rendeletet 
tették nagyító alá az algyôi kép-
viselôk: újraalkották a közterületi 
az alkoholfogyasztás korlátozásá-
ról szóló passzusokat, mert az ön-
kormányzatnak lehetôsége nyílt 

szabálysértésként kezelni az ilyen 
eseteket. Rögzítették, hogy a 2 
százalékosnál „erôsebb” alkohol 
tartalmú ital szeszes italnak számít. 
Kiegészítették a helyi jogszabályt, 
mikor egyetértettek abban, hogy 
ilyen italt tilos fogyasztani például 
közterületen, közforgalmú jármû-
veken, lakóépületek kapualjaiban, 
lépcsôházaiban, beépítetlen, bárki 
által megközelíthetô ingatlanokon. 
Ugyanakkor azokat a helyeket is 
felsorolja a rendelet, amelyekre a 
szeszes ital fogyasztás tilalma nem 
terjed ki. Ilyen helyek például az 
üdülô-, vagy az erdô és a mezô-
gazdasági terület, a strandfürdô, 
a közterület-használati engedéllyel 
rendelkezô terasz vagy kitelepülés. 
De az alkalmi rendezvények enge-
délyezett eseteire, illetve szilvesz-
terre és újév napjára sem terjed ki 
a szeszesital fogyasztás tilalma.

A kéményseprôipari közszolgál-
tatásról és a szolgáltatás igénybe-
vételérôl alkotott korábbi rendelet 
hatályon kívül helyezte a testület. 
Az új esztendôtôl kezdve ugyanis 
Algyô Szegeddel és 12 más tele-
püléssel összefogva tesz eleget 
kéményseprôipari szolgáltatási 
kötelezettségének.

Mire jó a mezôôr?
Beszámoltak a mezôôrök idei mun-
kájukról. Egy év óta Juhász Mihály 
és Vidács Sándor tesz szolgálatot. 
Munkájuk eredménye, hogy a ter-
mény és falopás megelôzése terén 
javult a helyzet. De a két mezôôr 
részt vesz a rendfenntartó munká-
ban is például az Anna napi búcsú 
idején, segítik a polgárôrök mun-
káját. Naponta eligazításon vesz-
nek részt, majd jelentést tesznek 
tapasztalataikról. Tevékenységük 
dokumentálásával sikerült az ille-
gális hulladéklerakók szaporodá-
sát korlátozni. A területükön ta-
lálható vadállomány helyzetét és 
állapotát is figyelemmel kísérik. A 
lakossággal, különösen a külterü-
leten élôkkel jó a kapcsolatuk. Pél-
dául ôk szállítják a tanyán élô kis-
dedekhez a védônôket. Vidács 
Sándor például a Gyevi tanyákon, 
Nagyfa és Farkirét környékén 
segít, de foglalkozott az út széli fák 
állapotával, az útra felvitt sár el-
takaríttatásával, a kóbor ebekkel 
is. „Az eredményes mezôôri feladat 
ellátás alapfeltétele a község terü-

letének, a lakosság szokásainak az 
ismerete, az emberekkel folytatott 
napi párbeszéd” – fogalmaz be-
számolójában Juhász Mihály. Sze-
rinte „az együttmûködés különö-
sen fontos területe a rendôrökkel 
és a hatóságokkal fenntartott kap-
csolat, az információ szerzés és 
tájékoztatás, valamit a körzeti meg-
bízottakkal közös járôrözés”. Fel-
adatai közül kiemeli a tulajdon 
védelmét, a falopások megelôzését, 
a szemét engedély nélküli, a ter-
mészeti környezetben való elhe-
lyezésének a megakadályozását. Az 
illegális folyami homokbányászat 
is feladja a leckét. Tapasztalata 
szerint a kóbor kutyák száma meg-
emelkedett, veszélyt jelentnek az 
úton közlekedôkre.

Középpontban az egészség
Hagyományt teremtett Algyô, az 
önkormányzati támogatottságú 
egészséghetekkel. Ôsszefoglaló 
hangzott el az „Ôszi Algyôi Egész-
séghetek” programsorozatról. Az 
október 21. és november 4. közöt-
ti idôszakban a megelôzést bizto-
sító szûrôvizsgálatok kerültek elô-
térbe. Erre ösztönzött a tavaszi 
program is. Mindkét alkalommal 
kiderült: az algyôiek igénylik a 
helyben megszervezett vizsgálato-
kat, a szûrések ide hozatalát. A 
legnagyobb igény a szívultrahang, 
a nôgyógyászati, az urológiai és 
a szemészeti szûrôvizsgálat iránt 
mutatkozott. Összesen 377 algyôi 
ellenôriztette így egészségi álla-
potát. A programba bekapcsolód-
tak az intézmények is. Hangsúlyt 
kapott az elsôsegélynyújtás és a 
homeopátia. 

Az ivóvízminôség-javító projekt 
testületi döntést igénylô kérdése-
ként ismét korrigálták a társulási 
megállapodásokat – a kormány-
hivatal javaslatára. Így a környe-
zetvédelmi társulási szerzôdést is 
módosították az algyôi képviselôk.

Nagyító alatt
Algyô Nagyközség Önkormányzat 
iratkezelését tette nagyító alá a 
belsô ellenôrzés. Az errôl szóló 
jelentést áttekintették a képvise-
lôk. Megállapították, hogy az meg-
felel a jogszabályban és a helyi 
szabályzatban foglaltaknak.

Az önkormányzatot és intézmé-
nyeit érintô 2014. évi belsô ellen-
ôrzési programot elfogadta a 

képviselô-testület. Lesz szabály-
szerûségi, pénzügyi és informati-
kai ellenôrzés.

A személyi ügyek között foglal-
kozott a testület az algyôi Faluház 
és Könyvtár intézményvezetôi 
munkakörének betöltésének kér-
désével. A testület döntése alapján 
az intézmény vezetésével továbbra 
is Bene Zoltán lesz megbízva 2017. 
február 28-ig.

 A testület elôtt volt a gyógy-
tornászi feladatkör ellátásával kap-
csolatos döntés is. Algyô ugyanis 
– mivel anyagi lehetôségei enge-
dik- az OEP által finanszírozott 
gyógytornászi óraszámon felül ön-
erôbôl biztosítja a háziorvosok által 
szükségesnek ítélt gyógytornász 
óraszámot. A döntés alapján jövô 
év végéig továbbra is Patkós Erika 
látja el ezt a tevékenységet. Terí-
tékre került a Búvár utcai ház egyik 
lakásának bérleti szerzôdése is. Az 
önkormányzati dolgozók jutalmá-
ról is döntöttek a képviselôk. 

Sportos falu
Asztalitenisz szakosztály alakult az 
Algyôi Sportkörön belül. A ping-pon-
gozók az úgynevezett zöld iskola 
egyik termét használják. Az önkor-
mányzat segítségét kérik ahhoz, hogy 
a helyiségben a konvektoros fûtést 
PB gázosra alakíttathassák át. 

Az Algyôi lovaspálya bruttó 9,5 
millió forintot igénylô fejlesztési 
elképzeléseivel ugyancsak foglal-
kozott a képviselô-testület. Az Al-
gyôi Sportkör Lovas szakosztály és 
az Algyôi Lovasklub összefogásá-
nak köszönhetôen az elsôdleges 
cél az egész terület bekerítése. Fon-
tos a külön munkaerôt nem igény-
lô öntözôrendszer kialakítása is. 
Szükség lenne akadályparkra, a 
füves terület kiszélesítésére, vala-
mint új szociális helyiségre, ahol 
öltözôk, mosdók, orvosi szoba, 
esetleg versenyiroda szolgálná a 
lovasok és a nézôk kényelmét. Ezek 
megvalósulásával vehetné kezdetét 
a lovas sportok népszerûsítése, a 
hobbiszintû lovas oktatás, az után-
pótlásképzés, az algyôi versenyzôk 
magasabb szintû képzése. Így éven-
te több díjugrató, fogathajtó, gyer-
mekügyességi versenyt szervezné-
nek. A fejlesztést követôen a 
Gyeviép NKft. vezényelné le a 
rendezvényeket – a lovas szakem-
berek közremûködésével.
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Iskolai határidô napló
2013 december 
10.  12.00 Filharmónia koncert 

az iskolában.
10.  14.00 Iskolába csalogató: Ka-

rácsonyi vásár. 
13.  „Gyevi zsongás” labdarúgás 

1–8. évfolyam részére.
13.  13.30–16.00 DIADAL sport-

verseny a Szegedi Városi Mû-
jégpályán.

16.  Karácsonyi ünnepség Móra-
halmon.

20.  A „Téli ünnepek, szokások” 
projekt zárása, napközis ka-
rácsony.

21.  Munkanap: téli szünet elôtti 
utolsó tanítási nap (szombat).

21.  9.15 Karácsonyi hangverseny 
a templomban.

21.  11.00 Iskolába csalogató: Ka-
rácsonyi mûsor.

23.– 2014. január 3.   
Téli szünet (téli szünet elôtti 
utolsó tanítási nap: december 
21.–téli szünet utáni elsô ta-
nítási nap: 2014. január 6.).

2014 január 
7.  7.00–17.00 Januári ebédbe-

fizetés (20 napra).
8.  8.00–12.00 Januári ebédbe-

fizetés (20 napra).
17. I. félév vége.
20.  13.00 Osztályozó értekezlet.

Tanítási hetek:
december 2–6. B hét,
december 9–13. A hét,
december 16–20. B hét.

Bóbita hírcsokor
Várólista

A Bóbita bölcsôdébe a 2013–2014 
nevelési évre 41 kisgyermek je-
lentkezett a 36 engedélyezett férô-
helyre. A bölcsôdében így váró-
lista alakult ki. 

A 2014–2015 nevelési évre 37 
kisgyermek jelentkezett. Várólista 
kialakulása várható. 

A 2015–2016 nevelési évre 6 
hely betelt, 30 helyre még lehet 
jelentkezni. Elôjelentkezéseiket 
a szülôk hétköznap 9–16 óra kö-
zött személyesen vagy telefonon 
is megtehetik. Telefonos elérhe-
tôség: a 517-368-as számon.

*

Luca nap
A bölcsôdéseket és családjukat 
Luca napi családi délutánra hívják 
december 13-án, pénteken 17 órá-
tól. 

*

Játékosan
Játszócsoportos délutánt szerve-
zünk december 17-én kedden 

16.30–18.00 óra között. Elôre je-
lentkezni a bölcsôde email címén 
bobitabolcsode@algyo.hu, vagy a Bó-
bita apraja-nagyja facebook zárt 
csoportos oldalán lehet. Téma: 
Karácsonyra hangolódunk.

*

Szombati munkanap
A decemberi szombati munkana-
pon, így december 21-én a bölcsô-
de ezeken a napokon nyitva tart.

*

Téli szünet
A bölcsôde 2013. 12. 23.-tól 2014. 
01. 01-ig zárva tart. Utolsó munka-
nap: 2013. december 21. szombat, 
elsô munkanap 2014. január 02. 
csütörtök.

*

Köszönet
A Bóbita bölcsôde 2013-ban na-
gyon sok szép mesekönyvet és já-
tékot kapott adományként algyôi 
szülôktôl, nagyszülôktôl. Szeret-
nénk ezúton megköszönni, hogy 
gondoltak ránk!

Játszócsoport a bölcsiben
A Bóbita Bölcsôdében 2013. októ-
ber 29-én rendezték meg a máso-
dik játszócsoportot. A foglalkozás 
az újrahasznosítás és a környezeti 
nevelés jegyében telt. Jó érzés volt 
látni, hogy egyre több anyukának 
fontos a környezetünk védelme.

Nagy örömmel készítettünk játé-
kokat és hangszereket, amelyeket 
termésekbôl és üres flakonokból 
állítottunk össze. A nagy munka után 
még egy kis játékra is maradt idô.

Fergeteges hangulatban telt el 
a délután.

Köszönjük mindenkinek a rész-
vételt és a lelkesedést, amivel fo-
gadták a kezdeményezésünket.

Szeretettel vártunk mindenkit 
a következô játszócsoport foglal-
kozásunkra is, amit november 
26-án a könyvtárban tartottunk.

Kiss Katalin  
és Illésné Wolford Tímea

Kisgyermeknevelôk

Márton nap az óvodában
Márton napján (november 11-én) 
idén is megtartottuk a már hagyo-
mányosnak számító programunkat 
az óvodában. Hagyományôrzô 
gyermekcsoportunk izgatottan ké-
szült, hogy a Márton napi népha-
gyományokat felelevenítve bemu-
tassák mûsorukat a csoportoknak. 
A lampionos bevonulással, a népi 
rigmusokkal rögtön elvarázsolták 
a legkisebbeket. Márton legendá-
jának elôadásával és a szokások 
bemutatásával pedig a nagyobbak 

értelmére is hatottak. A libás játé-
kok (Siess libám…, Hatan vannak 
a mi ludaink…, Gyertek haza lu-
daim…) eljátszásával, a libás fej-
díszek felpróbálásával mindenki 
kedvet kapott a játékok kipróbálá-
sához. A mondáshoz tartava ma-
gunkat, miszerint „Aki Márton nap-
ján libát nem eszik, az egész évben 
éhezik!” libazsíros kenyér kóstolá-
sával zártuk programunkat.

Siposné Kardos Kitti  
óvodapedagógus

Iskolába csalogató karácsonyi vásár
Iskolába csalogató rendezvényso-
rozatot rendeznek Algyôn. Az Al-
gyôi Fehér Ignác Általános Iskola 
és a Junior Achievement Magyar-
ország (JAM) szeretettel hív min-
denkit a 2013. december 10-én 
14.30 órától az intézményben 
megrendezendô karácsonyi vásár-
ra. Vendégek: a dél-alföldi ökois-

kolák diákjai és a JAM diákvállal-
kozásai. Programok: a gyerekek 
által természetes anyagokból ké-
szített „ökos” karácsonyi díszek, 
ajándékok vására; a vendégek és 
az algyôi diákok hangulatos elô-
adásai. Mindenkit sok szeretettel 
várnak az Algyôi Fehér Ignác Ál-
talános Iskola diákjai
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Regionális dió – ökovetélkedô 
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola játékos vetélkedôt szerve-
zett a Dél-alföldi Régió ökoisko-
láinak. 2013. november 8-án 
az általános és középiskolások 
közösen töltöttek el egy kellemes 
napot, játékosan. Az idei tanévben 
a 3 megyébôl, 20 ökoiskolából 31 
csapat jelentkezett, így 113 tanu-
ló foglalta el a hatalmas torna-
csarnokot. Az idei vetélkedôt is 
három korcsoportnak hirdették 
meg: a 2–4. évfolyamnak, az 5–8. 
évfolyamnak és a 9–10. évfolyam-
nak, a téma a dió volt. A diákok 
dióval kapcsolatos különbözô el-
méleti, gyakorlati és játékos fel-
adatokat oldottak meg, változatos 
formákban és eszközökkel (pl. 
szavazógépes diós-kvíz, diós lé-
pegetô, diós matek, igaz-hamis, 
diós szólások-közmondások, dió-
hangszer készítés). A csapatokat 
ebben az évben is várta természet-
tudományi laborunkban Németh 
Veronika, címzetes mestertanár és 
vegyészhallgatóinak diós kísérle-
tei.

A vetélkedôrôl minden csapat-
tag Értékelôlapot töltött ki, amely-
bôl kiderült, hogy az idei vetélke-
dônk is sikeres volt a tanulók 
körében: érdekesnek, szórakozta-
tónak, tanulságosnak és változa-
tosnak találták feladatainkat. A di-
ákoknak legjobban a szavazógépes 
diós-kvíz és a diós lépegetô fel-
adatunk tetszett. Hasonló sikert 
aratott a diós kísérlet és a „Vaj van 
a füle mögött” elnevezésû játékunk 
is, amiben az algyôi pedagógusok 
egy-egy betût rejtettek el a fülük 
mögött. A diákok a meglesett be-
tûkbôl egy, a dióval kapcsolatos 
szót tudtak kirakni. Regionális 
vetélkedônkön a következô ered-
mények születtek. 

Az I. korcsoportban a 2–4. év-
folyamon: I. helyezést ért el a gran-
DIÓzók csapata: Sörfôzô Dániel, 
Beszédes Balázs és Tassy Ádám (Pe-
tôfi Sándor Általános Iskola, Sze-
ged), II. helyezett lett a Magoncok 
csapata: Belovai Petra, Szutor Adél 
és Nagy Olga (Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola), III. helyezett lett 

a Dió rügyek csapata: Fuder Zoé, 
Csala Hanga és Fuder Péter (Szege-
di Fekete István Általános Iskola). 

A II. korcsoportban az 5–8. év-
folyamon: I helyezést ért el a „ke-
ményDIÓk” csapata: Kertész Tekla, 
Pál Krisztián, Horváth Laura és Jaksa 
Vivien (Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola), II. helyezett lett a Dióverô 
csapat: Szüts Tamás, Kelemen Dávid, 
Hadfi Zita és Perényi Gellért (SZTE 
Ságvári Endre Gyakorló Általános 
Iskola, Szeged), III. helyezett lett 
a Diótörôk csapata: Pigniczki Lili, 
Jakus Kartal, Simon Dominika és Rácz 
Regina (Bonifert Domonkos Álta-
lános Iskola, Szeged).

A III. korcsoportban a 9–10. év-
folyamon: I. helyezést ért el a Dió-
törôk csapata: Rácz Lídia, Szilágyi 
Dorina, Nacsa Szintia és Borsi Dá-
niel (Szegedi Móravárosi Ipari 
Szakképzô és Általános Iskola, Sze-
ged); II. helyezett lett a DEJÓK 
csapat: Mészáros Réka, Kelemen 
Dávid, Halál Petra és Halasi Emese 
(VM ASZK Bartha János Kertésze-
ti Szakképzô Iskola, Szentes), 

helyezett lett az Ördögök csa-
pata: Makai Péter, Gál Tamás, Asz-
talos Balázs és Bibercz Ádám (Tisza 
Kálmán Közoktatási Intézmény, 
Orosháza).

A csapatok munkáinak értékelé-
sében segítségünkre volt: Horváth-
né Kunstár Andrea a Mozaik Kiadó 
természettudományi szerkesztôje, 
Németh Anikó a Szegedi Tudomány-
egyetem Füvészkertjének igazga-
tóhelyettese, botanikus, Pintér Tibor 
a Szegedi Vadaspark zoopedagó-
gusa és Bojtos Ferenc a CSEMETE 
Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület irodavezetôje. Vetélke-
dônket támogatta: Ökrös Erika - 
Borbála Fürdô, Mozaik Kiadó, 
Vámos Zoltán, Makó László, a CSE-
METE Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület, a DALERD 
Délalföldi Erdészeti Zrt., Süli-Zakar 
István, az algyôi Alkotó Kör tagjai: 
Süli Zakar Zita, Boldizsár Attiláné, 
Greksáné Kurucz Irma.

Kériné Bódi Judit és Koczka Ágnes 
szervezô pedagógusok 

„Tökfalu” a Gyermekkertben

November közepén az algyôi óvoda 
Gyermekkertjében „Tökfalut” ala-
kítottak ki. A szüreti hétrôl meg-
maradt tökökbôl faragták ki a cso-

portok a különbözô figurákat. 
A kültéri foglalkoztatóban és az ud-
vari kis házban szorgoskodó kis 
kezek alatt különbözô alakú házak, 
vár, faluvédô bástya, de még autó 
is készült. A falu berendezése után 
mécseseket gyújtottak a kis tök-
házakban és a novemberi szürke-
ségben megcsodálták világító mû-
vüket a gyerekek. Délután az ovisok 
örömmel fogták kézen szüleiket, 
hogy nekik is megmutassák a Gyer-
mekkert ôszi díszét, a „Tökfalut”.

A mesék birodalmában

Mesemondó versenyt rendeztek 
az algyôi alsó tagozatos tanu-
lóknak. Október 24-én az alsó 
tagozatos tanulók a mesék 
birodalmában tettek ka-
landos utazást. Min-
denki az egyéniségé-
hez illô mesével tért 
vissza. A versenyen 
igazi gyöngysze-
meket adtak elô. 
Eredmények: 1–2. 

évfolyamon I. helyezett lett Bálint 
Csenge 1.a, II. Szabó Dorina 2.b, 
III. Molnár Csinszka 1.b és kü-

löndíjas lett Nyilas Lili 2.b. 
A 3–4. évfolyam I. helyezett 

lett Jerney Richárd 4.b, 
II. Dancsik Dávid 4.a, 
III. Borbás Bálint 3.a 
és különdíjas lett 
Kiss Virág Napsugár 
4.a, Németh Réka 
4.b
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Természetbúvárok Köre
Október végén két különleges fog-
lalkozáson vehettünk részt. Az elsô 
alkalommal a Szegedi Móravárosi 
iskola pedagógusai és középisko-
lásai voltak iskolánkban. 4 fôs csa-
patokban 8 állomást jártunk körbe: 
A levegô ereje, A repülés alapjai, 
A szárny, amely a magasba emel, 
A természet színei, A víznek „bôre” 
van, avagy hogyan lehet a vízen 
járni, Körömlakkból szivárvány, 
Szivárvány esô nélkül és Árnyjáté-
kok. A helyszíneken megismerked-
hettünk a biológia, a kémia és a fi-
zika tudományterületérôl a levegô, 
a fény és a víz tulajdonságaival. 
Érdekes, gondolkodtató fejtörôk-
kel, egyszerû játékos kísérletekkel 
kutattuk a gyakorlati életben be-

töltött szerepüket. A vetélkedô 
végén egy totó járt minden csapat 
részére, amely eldöntötte, hogy ki 
figyelt a legjobban a játékos fel-
adatok alatt. 

A második alkalommal egy ó-
pusztaszeri kiránduláson megis-
merkedhettünk a pályázatban 
résztvevô másik iskola diákjaival 
is. Délelôtt a Csillagösvény Út-
vesztôben fedezhettük fel a kör-
nyék élôvilágát, népi játékokat és 
a térbeli tájékozódásunkat tehettük 
próbára. A nagyon finom ebéd 
után az Ópusztaszeri Emlékparkba 
látogattunk el. Megnéztük a régi 
iskolát, ahol éppen bemutató óra 
volt, kipróbálhattuk a citerázást, 
megismertük az ördöglakatot és 

vásárolhattunk ajándékokat, édes-
ségeket. Egy izgalmas lovasbemu-
tató után a Feszty-körképet csodál-
hattuk meg. Kirándulásunk végén 
az eredményhirdetés következett, 
amit már mindenki izgatottan várt. 
Legnagyobb meglepetésünkre a mi 
– Kecskeméti Réka, Herman Ariella, 
Bura Beatrix és Gyurcsik Andrea al-
kotta – csapatunk, vagyis az algyôi 
6.b osztályosok nyertek egy-egy 
nagyon szép könyvet. Mindenki 
nagyon élvezte mindkét progra-
mot, sokat tanultunk és köszönjük, 
hogy részesei lehettünk ennek 
a pályázatnak. 

Bura Beatrix  
és Gyurcsik Andrea  

6.b osztályos tanulók

Lovas hírek
A szabadtéri versenyeknek vége, 
kezdetét vette a 2013/2014-es fe-
deles díjugrató szezon. A szom-
szédos Szlovéniában, 2013. no-
vember 15–17-én Celjén CSIO**/
CSIYH* fedettpályás versenyt 
rendezetek, ahol igen népes, neves 
nemzetközi mezôny gyûlt össze. 
A Silver Tour-ban indult Zajzon 

András (Algyôi Sportkör) Conrad 
nevû lovával, és a hétvége három 
napja alatt két hibátlan pályát is 
teljesítettek. Az elsô napon hiba-
idôs versenyszámban hibátlan lo-
vaglással közel 70 indulóból nem-
zetközi minôsítô pontot is szerezve 
a 12-ik helyen végeztek. A szom-
bati napon, az alappályán egy 
verôhibát vétettek, majd a vasár-
napi kétfázisos versenyszámban 
ismét hibátlan lovaglással a 15. 
helyet szerezték meg. Eredmé-
nyek: 2013. 11. 14–17. – CELJE 
CSIO**/CSIYH*/SLO, Zajzon 
András – Conrad Hiba-idôs vrsz. 
(130cm) 12. hely; Kétfázisos vrsz. 
(135cm) 15. hely. 2013. 11. 21–24. 
– Országos Fedeles Minôsítô Bu-
dapest-Tattersall Zajzon András 
– Anabel 6 éves ló kat. vrsz. 2. hely, 
B/3 vrsz. 6. hely.

Még több eredmény, kép elér-
hetô interneten a https://www.face-
book.com/AlgyoLovarda címen.

Judo-siker
November 16-án a Budapest Ute 
stadionban megrendezett Judo 
Magyar bajnokságon Sipos Dorina 
Diák „C” 2003-as -40 kg kategó-
riában 2.helyezést ért el.

Kajakos évértékelô

Az Algyôi Sportkör kajak szakosz-
tályának versenyzôje, Kopasz Bálint 
rendkívül sikeresen zárta a 2013-as 
évet. Májusban az Országos Mara-
ton Bajnokságon 25 km-es távon 
2. helyezett volt az ifjúsági mezôny-
ben, majd másnap, 15 km-es távon 
a saját korosztályában, a serdülôk 
között, szintén 2. helyezést ért el. 

A Bécsben megrendezett Oszt-
rák Maratón Bajnokságon, a 12 
km-es távon Bálint elsôként ért 
célba. Ezt követte a síkvízi verseny-
idôszak, ahol már rövidebb távo-
kon is indult. A Vidékbajnokság 
megnyerése után, amit Szegeden 
rendeztek meg, következett az Or-
szágos Bajnokság, mely az év leg-
fontosabb versenye volt. 

200 m - 2000 m összetettben 4. 
hely. (56 induló), 500 m-en 3. hely, 

1000m-en 3. hely, 4000 m-en 1. 
helyezett.

Szeptemberben a Hof-i regattán 
200 m-es sprint számban 2. helye-
zett lett. Az év utolsó versenye ok-

tóberben a keretfeltöltô, melyen 
2. helyezett lett 1000 m-en. 

Hüttner Csaba, a Magyar Kajak 
Kenu ifjúsági csapatkapitánya Bá-
lintot beválogatta a 2014-es ifjú-
sági keretbe. Nagy megtiszteltetés 
ez a fiatal kajakos számára, mely 
további ösztönzést ad a következô 
év felkészüléséhez, hiszen jövôre 
megindulhat Bálint nemzetközi 
karrierje is. Ifjúsági EB/VB is lesz 
és természetesen az Ifjúsági Olim-
pia is Kínában. 

Ezúton szeretném megköszön-
ni az Algyôi Önkormányzat és 
az Algyôi Sportkör segítôkész tá-
mogatását, hiszen egy versenyzô 
eljuttatása a csúcsra csak összefo-
gással lehetséges. 

Kopaszné Demeter Irén
Algyôi Sportkör edzôje
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Ifjúsági Vöröskereszt ülése az algyôi iskolában
Október 10-én a Fehér Ignác Álta-
lános Iskolába látogatott Kardos Ist-
ván, a Magyar Vöröskereszt fôigaz-
gatója, Buknicz Ivett, az Ifjúsági 
Vöröskereszt országos elnöke, Sas-
vári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezetének 
igazgatója, valamint Plesovszkiné Uj-
faluczki Judit, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Szegedi 
Tankerületének igazgatója. Meg-
hívott vendég volt még Herczeg Jó-
zsefné, az Algyôi Vöröskereszt elnö-
ke és Greksáné Kurucz Irma, a helyi 
Szülôi Szervezet vezetôje. A bensô-
séges hangulatú rendezvényt színe-
sítette Gyurcsik Andrea, 6.b osztályos 
tanuló gyönyörû éneke, Bura Beat-
rix 6.b osztályos tanuló és Jernei Ri-
chard 4.b osztályos tanuló alkalom-
hoz illô verse. 

Az ünnepélyes alapszervezeti ülé-
sen a jelenlévôk beszámolót hallhat-
tak a 2012/13-as tanév vöröskeresz-
tes munkájáról és megismerhették 
a 2013/14-es tanév munkatervét. 
Az ifjúsági vöröskereszt továbbra is 
elkötelezett az egészség megôrzése, 
az egészséges életmód népszerûsí-
tése mellett. A jövôben is végezni 
fog önkéntes munkát, melyet ado-
mánygyûjtéssel és önkéntes véradók 
szervezésével valósít meg. A tanács-
kozást a vöröskeresztes tanulók meg-
ható, jelbeszéddel kísért közös éneke 
zárta. A vendégek elismeréssel szól-
tak az iskolai alapszervezet diákjai-
nak munkájáról és sok sikert kíván-
tak az elkövetkezendô tanévre.

Leléné Gonda Irén  
tanárelnök

Van új a Szivárvány alatt 
Novemberi továbbképzések az óvodában

November 8-án a „Gondolkodj 
Egészségesen! Program” lelkes csa-
pata által szervezett Szakmai Napon, 
melynek 2013-ban a „Gondolkodj 
egészségesen a digitális világban is! 
- Kommunikáció és a Z generáció 
az óvodában” címet adták, két óvo-
dapedagógusunk képviselte intéz-
ményünket Budapesten.

Nagy tapasztalattal rendelkezô, 
elismert szakemberekkel találkoz-
hattunk: többek között Vekerdy 
Tamás pszichológus; Szekszárdi Júlia 
egyetemi docens; Nagy Ildikó Mária 
óvodai szaktanácsadó; Szurmik Zol-
tán drámapedagógus tartott elô-
adást, mûhelymunkát a témában. 

„A kommunikáció ma megváltozott, 
itt él közöttünk a digitális nemzedék, 
a Z generáció, bent vannak már 
az óvoda falain belül, és mi magunk 
is a sajátos, digitális kapcsolati háló 
által kommunikálunk. Jogosan me-
rülnek fel tehát a kérdések: mások 
lettünk-e, mások-e a gyerekek, mi jel-
lemzi a kisgyermekkori gondolkodást 
és kommunikációt a XXI. században, 
hogyan ötvözzük a hagyományos kom-
munikációt az újjal?” Ezekre a kér-
désekre kerestük a választ a GEP 
2013-as Szakmai Napján. Konkrét 
gyakorlati tanácsokkal, ötletekkel 
gazdagodtunk, segítséget kaptunk 
a szakmai megújuláshoz.

Általános céljuk, hogy óvodáskor-
ban segítsenek a gyereket nevelô 
szülôknek, illetve óvodapedagógu-
soknak. A programhoz csatlakozó 
óvodákban a kiscsoportosoknak 
az Országos GE! Napon eljuttatják 
Egészség-Zsákjukat, melyben többek 
között megtalálható az évente meg-
újuló Gondolkodj Egészségesen! 
kiadvány. Ezen a napon – az idén 
november 29-én – az általuk ajánlott 
forgatókönyv szerint, a csatlakozott 
1600 óvodában – köztük nálunk is 
– egyszerre zajlott a napi program 
a testi-lelki egészség jegyében.

*

November 9-én, szombaton neve-
lôtestületünk teljes létszámmal 
kihelyezett szakmai továbbképzé-
sen vett részt az óvodában „Kíván-
csi Láda” címmel. Elsajátítottuk 
egy alaposan kidolgozott, 4–10 
éveseknek szóló diagnosztikus te-
hetségazonosító mérôeszköz-cso-
mag használatát. A képzés elvég-

zésével a résztvevô pedagógusok 
képesek lesznek a Kíváncsi Láda 
felhasználásával a 4–10 éves kor-
osztály tevékenységközpontú te-
hetségazonosítására, az érdeklô-

dés feltérképezésére. A Kíváncsi 
Láda, a gyerekek számára egy 
nagyon érdekes játék, egy lovagi 
vár, tele sok-sok szereplôvel, hely-
színnel, szebbnél-szebb eszközzel. 
Semmit sem vesznek észre abból, 
hogy az ô tehetségük kerül a játék 
során feltérképezésre, feljegyzés-
re, azután értékelésre. Nagy él-
mény volt számunkra az eszköz 
kipróbálása.

*

November 13-án dr. Kékes-Szabó 
Judit oxiológus mentôorvos vezet-
te be az óvodapedagógusokat, böl-
csôdei gondozónôket, érdeklôdô 
szülôket az Elsôsegélynyújtás tu-
dományába. Lendületes, lényegre 
törô, jól érthetô elôadása segítsé-
gével sok hasznos dolgot tanul-
tunk. Fontos tudnunk, hogy egy 
balesetkor mit tehetünk, hogyan 
segíthetünk addig, amíg a szak-
szerû segítség meg nem érkezik. 
Hiszen a laikus elsôsegély-nyújtó-
nak nem gyógyítania kell, hanem 
csökkentenie kell a baleset, vagy 
rosszullét következményeit, lehe-
tôleg megelôzni a további állapot-
romlást.

Szegfûné Nemes J. Ottilia,  
óvodapedagógus

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Tippek az öko karácsonyhoz

Ha idôben elkezdjük a karácsonyi 
elôkészületeket, sikeresen kima-
radunk az ünnepeket megelôzô 
ôrületbôl, így kevésbe költekezünk 
majd feleslegesen. 

A karácsonyi vásárlást a tudatos 
vásárlás elvei alapján végezzük, 
azaz elsôsorban hazai, szezonális 
termékeket vásároljunk, és feltét-
lenül figyeljünk a termékek cso-
magolására! Mindig vigyünk ma-
gunkkal zacskót, táskát - nejlon 
zacskókat ne fogadjunk el!

Készítsünk egyedi karácsonyi 
lapokat környezetbarát kartonból. 
Akiket interneten el tudunk érni, 
azok számára küldjünk (saját ter-
vezésû!) e-lapokat.

Az öko megoldás a gyökeres 
fenyô, amit karácsony után el tu-
dunk ültetni a kertben, vagy kite-
hetünk a lépcsôházba. Ha nincs 
erre lehetôség, vásároljunk vissza-
váltható fenyôt! 

Környezetbarát díszeket és füzé-
reket könnyen készíthetünk termé-
szetes alapanyagokból (termések-
bôl, papírból, só-liszt gyurmából, 
agyagból). 

Égôsorok helyett használjunk 
gyertyákat! Bár a gyertyákkal óva-
tosan kell bánni, de  hangulatosab-
bak, mint az áramfogyasztó égôk. 
Már lehet kapni energiatakarékos 
LED égôsorokat is. Esti kedélyes 
hangulathoz is kapcsoljuk le a lám-

pákat, gyújtsunk inkább gyertyákat. 
A házat, lakást, kertet felesleges 
kivilágítani – ha muszáj, akkor csa-
kis az ünnepek alatt tegyük, és ne 
felejtsük éjszaka kikapcsolni! 

Kerüljük a túlcsomagolt, mû-
anyagból készült ajándékokat. 
Sokkal több örömet tudunk sze-
rezni saját készítésû karácsonyi 
ajándékokkal, különösen sikeresek 
a házilag készített finomságok.

A csillogó fényes csomagoló pa-
pírok helyett az ajándékokat csoma-
goljuk környezetbarát barnapapírba, 
ezeket kössük át arany szalaggal. Ha 
kreatív hangulatban vagyunk, akár 
mintákat is festhetünk rájuk (krump-
lival, filctollal, festékkel)! Textíliák 
is remek és trendi megoldás csoma-
golásra – kimondottan sikkes a se-
lyem, csipke vagy bársony.

Akármennyire próbáljuk kerül-
ni a pazarlást és túlcsomagolást, 
akkor is lesz bôven hulladékunk 
az ünnepek alatt. A hulladékot 
szelektíven gyûjtsük össze – amit 
lehet, tegyünk el jövôre (pl. dísz-
dobozok, csomagolópapírok, dísz-
tasakok, szalagok stb). 

A maradék ételeket, italokat ne 
dobjuk ki. Amit lehet, fagyasszunk 
le. Amit lehet, használjunk fel egyéb 
ételekhez. Ha erre sincs lehetôség, 
adjuk oda családtagoknak, szom-
szédoknak vagy hajléktalanoknak.

6. évfolyamos diákok
Szebeni Lászlóné tanító
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Legyen Ön is Angyal a Mezôségen!
Az évezredes népi kultúrán túl 
az erdélyi Mezôség adta nekünk 
többek között Wass Albertet, Nyírô 
Józsefet és Sütô Andrást. Most mi is 
adhatunk.

Az Erdély közepén található ma-
gyarok lakta Mezôség városoktól 
távol fekvô táj, a hagyományos 
magyar népzenei és néptánc kul-
túra bölcsôje.

A fô útvonalak mindig elkerül-
ték, kevés a munkalehetôség, így 
a szórványban élô magyar lakosság 
jelentôs része nagy szegénységben 
él. Kevés pénz jut a téli tüzelôre, 
az élelemre, vagy iskoláztatásra is. 
Rájuk gondolunk mi most, mert 
a Mezôség szinte mindig kimarad 
a segélyakciókból. Tavaly alapít-
ványunk elôször vitt oda karácso-
nyi ajándékokat, ezt most folytat-
ni szeretnénk. 

Mérhetetlen kulturális öröksé-
günk szülôhelye ez a vidék, most 
tegyünk egy keveset érte.

Az Erdélyi Magyarokért Köz-
hasznú Alapítvány idén is meg-
szervezi az „Angyalok a Mezôsé-
gen” jótékonysági akcióját. 

A múlt évhez hasonlóan az er-
délyi Mezôségen szórványban élô 
magyarság rászoruló gyerekeinek, 
és idôseknek gyûjtünk karácsonyi 
adományokat. Akkor 4 kisbusznyi 
ajándékkal örvendeztettük meg 
az ott élôket. Célunk, hogy idén 
még több emberhez eljussunk, 
ezáltal még több rászorulónak si-
kerüljön mosolyt lopni a szívébe 
és örömkönnyeket a szemébe. 

Támogassa Ön is jótékonysági 
akciónkat, hogy a Mezôségben élô 
magyarságnak egy kicsit boldo-
gabb legyen a karácsonya!

Az adományokat több helyszínen 
gyûjtjük, melyet karácsony elôtt 

szállítunk el a mezôségi falvakba. 
A szervezôk örömmel fogadnak 
mindennemû hasznos ajándékot 
(tartós élelmiszert, tisztítószert, já-
tékot, könyvet, stb.), valamint 
a szállításhoz anyagi támogatást. 
Továbbá várjuk olyan önkéntesek 
jelentkezését, akik az akció lebo-
nyolításában segítenének.

Külön megköszönnénk, ha 
az ajándékok mellé odaírnák, hogy 
kinek szánják, illetve, néhány ked-
ves sort írnának karácsonyra 
annak, aki az Önök ajándékát meg-
kapja.

A tavalyi jótékonysági akcióról 
szóló kisfilmet itt megtekinthetik: 
http://bit.ly/1bQaXdH

Az idei akcióról szóló fényképes 
beszámolóinkat alapítványunk 
honlapján és Facebook oldalain 
követhetik. Adományaikat a követ-
kezô címekre juttathatják el: Al-
gyôn Szilágyi P. Katalin (0670/281 
0659) Vadvirág u. 33. esti órákban!

Ha ránk bízzák a vásárlást, akkor 
kérjük az erre szánt összeget a kö-
vetkezô számlaszámra utalják át:

Erdélyi Magyarokért Közhasznú 
Alapítvány számlaszámunk: 
10700488-66317874-51100005 
(CIB Bank Zrt.), online a www.er-
delyimagyarok.com oldalon látható 
„DONATE” (adakozz) gomb segít-
ségével. Nemzetközi IBAN számla-
számunk: HU62 1070 0488 6631 
7874 5110 0005 (SWIFT/BIC: 
CIBHHUHB). Bármilyen kérdés 
esetén szívesen állunk rendelke-
zésre az alapitvany@erdelyimagyarok.
com email címen.

Munkánkat a helyszínen a helyi 
református egyház segíti. További 
információk az adakozásról: http://
www.erdelyimagyarok.com, https://
www.facebook.com/erdelyimagyarok

Algyôn jártam
Algyôi kötôdésem révén, mindig ér-
deklôdéssel keresem, és örömmel olva-
som a Délmagyar c. újságban meg-
jelenô cikkeket. Néhány cím 
az utóbbiakból: játszóteret, fitnesz-
parkot adtak át Algyôn; ásványvíz 
minôségû ivóvíz folyik a csapból; Al-
gyôn edz a kézilabda válogatott és most 
a legutóbbi: díszteret alakítanak ki 
a templom elôtt.

Szegedi lakosként, ritkán járok Al-
gyôn, de most a halottak napján meg-
lepetéssel érkeztem az algyôi temetôbe, 
ahol rendezett igazi sírkert fogadott, 
igényesen kialakított úttal, parkolóval, 
a bejáratnál pedig segítô Szûz Mária 
színvonalas márványszobrával. Végig-
járva a települést, tapasztalhattam, 
hogy milyen sokat tesz a helyi vezetés 
a lakosság életminôségét befolyásoló 
fejlesztések terén. Rokonaim elbeszélé-
sébôl tudom, hogy évente kétszer in-
gyenes szûrôvizsgálatokat végeznek, 
a lakosság egészségének megôrzése 
illetve gyógyítása céljából. Sokat ál-
doznak a korszerû oktatási intézmények 
mûködésére, valamint a színvonalas 
sport és szabadidô komplexumokra, 
eddig soha nem látott út és járdaépí-
tésre. 

Tapasztalatom szerint, amikor tel-
jesül egy álom, néhány hét, hónap és 
beleszokunk a jóba, észrevétlenül 
az életünk részévé válik, és új álmaink 
lesznek. Az ember már csak ilyen, egyre 
mohóbb. 

A Délmagyarországban és a delma-
gyar.hu oldalon megjelent, „Díszteret 
épít Algyô, megvették a plébániát” 
címû cikket kommentelô egyik Úrnak 
üzenem:

A tenni akarás szép dolog. A közös-
ségért való nemes küzdeni akarás szint-
úgy. A szépre, jóra való cselekvés üd-
vözlendô, de tartsunk néha szünetet, 
ami elég lesz arra, hogy végiggondol-
juk a fentieket. Így, biztosan Ön is 
észreveszi azt a sok jót is, ami történik 
ezen a településen, mert a fejlôdés bi-
zony „észrevétlenül” keresztülrohan 
Algyôn is. Az önkormányzat eredmé-
nyei közös eredmények, az irányt azon-
ban a polgármester szabja meg, és 
a felelôsség is az övé. 

Tisztelt Polgármester Úr! Szívbôl 
kívánok Önnek és a képviselôtestület 
minden tagjának ehhez a nemes, oly-
kor hálátlan munkához erôt, egész-
séget és kitartást.

Pálfy Tibor

December 16-tól Nôi-, férfi- és gyermekruha 
vásár, valamint cipôk, textiláruk széles választéka

MinDEn HÉTEn HÉTFÔn, szErDán 
És szoMBaTon 7–11 óráig 

a Búvár utca és a Téglás utca sarkán  
kialakított piactéren!  

(Korábban a Faluház elôtti 
parkolóban vártuk kedves vevôinket.)

Köszönet az 1%-ért
A Gyevi Art Kulturális 
Egyesület tájékoztatást ad 
arról, hogy az SZJA 2012. 
évi, az adófizetô magán-
személyek által felajánlott 
1%-os összegét, összesen 
74 ezer 106 forintot köny-
velési díjra, a „Miénk a tér” rendez-
vényre és az egyesületet bemutató 
prospektusra használta fel.

Felajánlásaikat ezúton 
is megköszönjük.

(A köszönet az egyesü-
let honlapján, a www.
gyeviart.hu Közlemények 
menûpont alatt is meg-
található.)

Ménesi Lajosné,
az egyesület elnöke

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
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ôszi papír- és PET-palack gyûjtés
Hagyományainkhoz híven a Diák-
önkormányzat az idei tanévben is 
papír- és PET-palack gyûjtési ver-
senyt hirdetett az iskolában. Az al-
sósoknál I. lett a 4.a osztály 2010 
kg papírral, II. a 2.b osztály 1415 
kg, III. a 3.b osztály 1341 kg; a fel-
sôsöknél I. lett az 5.a osztály 2076 
kg papírral, II. az 5.b osztály 1499 

kg és III. a 6.b osztály 1417,5 kg. 
Diákjaink összesen 16.180 kg papírt 
gyûjtöttek össze. Az osztályok az ösz-
szegyûjtött papírok mennyiségétôl 
függôen zöldlevél jutalomban ré-
szesültek. A legtöbb zöldlevelet 
összegyûjtô osztály év végén egy 
jutalomkiránduláson vehet részt.

Turi Aliz 6.a osztályos tanuló

Vár a könyvtár 
Az algyôi könyvtár ünnepi nyitva 
tartási rendje: 2013. december 
23-tól 27-ig ZÁRVA tart! Decem-
ber 30-án és 31-én 9-tôl 13 óráig 
NYITVA tart a könyvtár. 2014. 
január 1-jén ZÁRVA tart, majd 

január 2-tól a szokásos, rendes 
nyitva tartás szerint várják az ol-
vasókat. Azaz: hétfôtôl péntekig 
délelôttönként 9–12, délutánon-
ként 13–18 óra között tart nyitva 
az algyôi könyvtár.

Nyelvtanfolyamok a könyvtárban
A szegedi Katedra Nyelviskola ki-
helyezett tanfolyamokat indít Al-
gyôn angol haladó és német kezdô 
szinten.

A csoportok létszáma kialaku-
lóban van, ha még valaki szeretne 
jelentkezni, van rá lehetôség 

e-mailben Tóth Gabriellánál, a Ka-
tedra szegedi oktatásszervezôjénél 
(szeged@katedra.hu). A levélben 
mindenképpen tüntessék fel, hogy 
algyôi lakosok! Az óradíj változat-
lanul 550 Ft. lesz. További infor-
máció a Könyvtárban: 62/517-170

Olvasó Algyô
Az Olvasó Dél-Alföld olvasóverseny eredményhirdetése

2013. február 1-jétôl szegedi So-
mogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár olvasásnépszerûsítô 
programsorozatot indított Olvasó 
Dél-Alföld – Olvasás (megye)hatá-
rok nélkül címmel, amely kereté-
ben regionális olvasási vetélkedôt 
hirdetett meg A Dél-Alföld leg-
többet olvasó települése címmel. 

Az Algyôi Könyvtár is csatlako-
zott a kezdeményezéshez, így olva-
sóink egy 200 könyvet tartalmazó 
könyvlistából válogathattak olvasni-
valót. Minden könyvhöz tartozott 
egy 3 kérdésbôl álló egyszerû ellen-
ôrzô teszt, melynek kitöltésével 
igazolták a kiválasztott könyvek 
elolvasását. A listát úgy állítottuk 
össze, hogy mindenki találjon 
benne az érdeklôdésének megfe-
lelô olvasmányt: szerepel benne 
klasszikus és kortárs szépirodalom, 
romantikus, szórakoztató, történel-
mi és kalandregények, krimi, sci-fi, 
fantasy és természetesen gyerme-
keknek szánt mûvek is.

Szeretnénk minden olvasónk-
nak megköszönni a részvételt a já-
tékban! Nekik apró ajándékokkal 
készültünk, amelyet átvehetnek 
a Könyvtárban!

Az algyôi olvasóverseny elsô 
három helyezettjét pedig szeret-
nénk külön ajándék könyvcsoma-
gokkal jutalmazni: 1. helyezett: 
Miklós Mátyásné, 2. helyezett: Izbé-
ki család, 3. helyezett: Suti Istvánné.

Az ajándékukat a Hírmondó 
Karácsonyi ünnepségén vehetik 
át a Faluházban 2013. 12. 21-én 
16 órakor!

Minden olvasó vágyó algyôi la-
kost szeretettel vár a Könyvtár 
2014-ben is! 

A beiratkozás ingyenes! 
További információ a www.al-

gyokultura.hu-n! Látogassanak el 
folyamatosan frissülô webolda-
lunkra, tájékozódjanak rendez-
vényeinkrôl, tekintsék meg kép- és 
videógyûjteményünket!

Könyvtárosok

Üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet 
fejlesztése a JUra ipari Parkban

Támogatási összeg: 193 719 563 Ft
Projekt azonosítója: DAOP_1.1.1/ 

A-13-2013-0007
Kedvezményezett: Algyôi Ipari Park Kft.
Beruházás megkezdése: 2013. au-

gusztus 24-én.
Várható befejezés: 2013. december 31.
A 394 millió forintos beruházásban 

megvalósul 2 darab, egyenként 1500 
négyzetméteres fûthetô csarnok, vala-
mint egy kétszintes 240 négyzetméteres 
alapterületû épület, amelynek alsó szint-
jén 52 fô szociális kiszolgálása lehetsé-
ges. A felsô szinten irodák helyezkednek 
el a szükséges szociális helyiségekkel 
együtt. Az irodaház teljes berendezett-
séggel várja a betelepülni szándékozó 
vállalkozásokat. 

Az épülethez 50 darab gépkocsi par-
kolásra alkalmas területet alakítanak ki. 

A 2 darab raktárhoz kamion dokkoló 
is épül a ki és berakodás elôsegítése 
érdekében.

A megépülô létesítményt bekapcsol-
ják a már jól mûködô kamera megfigye-
lô rendszerbe.

Korszerû optikai kábelen elérhetôek 
az informatikai kapcsolatok.

Jelenleg a JURA Ipari parkban 50 
vállalkozás dolgozik, amely 650 fônek 
biztosít munkát. Az algyôi ipari park 
fejlesztése 2004 óta folyamatos, 2010-
ben 500 millió forint beruházással 
megújult a teljes villamos rendszer, 
a csarnok, a veszélyes-anyag raktár, 
a megfigyelô és beléptetô rendszer 
kiépült.

A betelepülô vállalkozások számára 
az energia költségek – elsôsorban a víz 
és a villamos energia – kedvezô árakon 
biztosított. Nagyon sok szolgáltatás el-
érhetô (így például: üzemorvosi, ôrzés 
védelem, étterem, vasúti kiszolgálás). 

Az építményadó is alacsony (a környe-
zô településeken kivetett adóhoz képest). 

Algyô nagyközség Önkormányzata 
segíti a betelepülô vállalkozásokat.

Az Algyôi Ipari park jól megközelít-
hetô.

A mostani új beruházásban meg-
épülô létesítmények bérbe adására az 
Algyô Park Kft. három céggel tárgyal.

A tél gyógynövénye: az aranyvesszô
A hideg idôjárást elsôsorban a 
megfázás, a gyakori felsô légúti 
betegségek miatt tartjuk veszélyes-
nek. Ezeket a betegségeket min-
denki jól ismeri. Fekvéssel, Ezerjó 
gyógyteával, C vitaminnal viszony-
lag könnyen átvészelhetôk. Anti-
biotikumra csak akkor van szük-
ség, ha ne adj Isten, szövôdménye 
lesz a betegségnek.

Nem figyelünk azonban eléggé 
arra, hogy vannak még olyan szer-
veink, amelyek szintén fokozottan 
érzékenyek a hidegre. Ezek a ve-
séink és az ízületeink. Ezeknek a 
szerveknek a megfázása már sok-
kal komolyabb és súlyosabb beteg-
ségeket okozhat, amelyek akár 
krónikussá is válhatnak. Ezért, ha 
hosszabb ideig hidegben tartóz-
kodunk, pláne, ha egyhelyben to-
pogunk, védeni kell ezeket a szer-
veinket elsôsorban meleg ruhával, 
gondos öltözködéssel.

Van egy gyógynövény, amelyre 
szintén támaszkodhatunk, amely a 
veséinket védi, regenerálja. Ez az 
ARANYVESSZÔ, „lánykori” ne-
vein: Solidago virga – urea, Solida-
go canadiensis, Solidago gigantea. 

Ezt szép sárga virágú növényt dísz-
növényként is ültetik a háziasszo-
nyok a kertbe. Talán nem is tudják, 
gyulladáscsökkentô, és fájdalom-
csillapító hatása révén mennyire 
értékes számunkra. Mindezek, és 
vízhajtó, regeneráló hatása révén, 
tisztítja, erôsíti a veséket, jót tesz az 
ízületeknek is.

Felfázás, húgyúti gyulladás ese-
tén medveszôlô és fekete áfonya 
levéllel együtt érdemes fogyasztani. 
Mint tudjuk a gyógynövények ható-
anyagok „szimfóniái”, sokféle ve-
gyületet tartalmaznak, ezért hatá-
suk is többrétû. Így az aranyvesszô 
egyes hatóanyagai a köhögésre, 
megfázásra is jótékonyak. Mások 
hasfogó hatásúak, de nem okoznak 
székrekedést. Külsôleg sebek hege-
sedését is elôsegíti. Belsôleg elsô-
sorban a herbájából (föld fölötti 
virágos hajtás) készült teát fogyaszt-
juk, de készítenek belôle krémet is.

2,5 dl forrásban lévô vízhez te-
gyünk két tk szárított aranyvesszôt, 
áztassuk 15 percig, majd szûrjük 
le. Naponta 3 – 4 csészével ihatunk 
belôle! 

Jó egészséget! Ezerjófû Egyesület
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Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot 
hirdet az Algyô, Egészségház u. 42. emelet 3. szám alatt megüresedett 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bérbeadására

1.  A pályázaton részt vehetnek:  
–  önálló lakástulajdonnal, lakás-

bérleti joggal nem rendelkezô 
házaspárok, élettársi kapcso-
latban élô és egyedülálló sze-
mélyek

–  keresô tevékenységet folytatnak, 
vagy más állandó jövedelemmel 
rendelkeznek és az együtt élôk 
havi nettó jövedelme legalább 
100 000 Ft/hó

–  a pályázatot benyújtó személy 
magyar állampolgár

–  legalább egy éve állandóan be-
jelentett lakóhellyel rendelkez-
nek Algyôn

–  4 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû óvadékot fizetnek meg

2. Az elbírálás során elônyt él-
veznek azok a pályázók, akik:
1.  vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 

idô alatt megszerzik a saját tu-
lajdonú lakásukat, vagy lakás-
problémájukat más módon 
megoldják.

2.  lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek

3.  egy vagy több gyermeket nevel-
nek

4.  elsô lakásszerzôk

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
–  a szerzôdés megkötésének idô-

pontjában kiskorú
–  lakást, vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiséget önkényesen 
foglalt el, s annak elhagyásától, 
illetve kiürítésétôl számítva 10 
év még nem telt el,

–  korábbi lakásbérleti jogviszonya 
5 éven belül lakbérhátralék, ren-

deltetésellenes használat, vagy 
más neki felróható magatartás 
miatt szûnt meg,

–  lakásbérleti jogáról térítés ellené-
ben lemondott, és a lemondás el-
fogadása óta 5 év még nem telt el

–  lakástulajdonát 3 éven belül el-
idegenítette

–  60 napon túli köztartozása áll 
fenn

Valótlan adatok közlése esetén a 
pályázat érvénytelen. A lakásban 
kisállat nem tartható.

4.  A lakás adatai:
Algyô, Egészségház u. 42. em. 3. sz.
79,5 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 40 942 Ft/hó, további évek-
ben a képviselô-testület által meg-
határozottak szerint

5. A pályázatokat Algyô Nagyköz-
ség Polgármesteréhez (6750 
Algyô, Kastélykert u. 40) kell be-
nyújtani 2013. december 16-án 
12 óráig az Algyôi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban beszerezhe-
tô pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2013. december 18-i Kép-
viselô-testületi ülés. Az eredmény-
rôl az érintettek írásban értesülnek. 
Az értesítés kézhezvételétôl számí-
tott 5 napon belül köthetô meg a 
lakásbérleti szerzôdés, amennyiben 
erre pályázó hibájából nem kerül 
sor, a bérlôkijelölés hatályát veszti.

Algyô, 2013. december 5.
Herczeg József
Polgármester

Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot 
hirdet az Algyô, Búvár u. 9. I. emelet 5. szám alatt megüresedett költ-
ségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:
–  önálló lakástulajdonnal, lakás-

bérleti joggal nem rendelkezô 
házaspárok, élettársi kapcsolat-
ban élô és egyedülálló személyek

–  keresô tevékenységet folytatnak, 
vagy más állandó jövedelemmel 
rendelkeznek és az együtt élôk 
havi nettó jövedelme legalább 
100 000 Ft/hó

–  a pályázatot benyújtó személy 
magyar állampolgár

–  legalább egy éve állandóan be-
jelentett lakóhellyel rendelkez-
nek Algyôn

–  4 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû óvadékot fizetnek meg

2. Az elbírálás során elônyt él-
veznek azok a pályázók, akik:
1.  vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 

idô alatt megszerzik a saját tu-
lajdonú lakásukat, vagy lakás-
problémájukat más módon meg-
oldják.

2.  lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek

3.  egy vagy több gyermeket nevel-
nek

4. elsô lakásszerzôk

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
–  a szerzôdés megkötésének idô-

pontjában kiskorú
–  lakást, vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiséget önkényesen 
foglalt el, s annak elhagyásától, 
illetve kiürítésétôl számítva 10 
év még nem telt el,

–  korábbi lakásbérleti jogviszonya 
5 éven belül lakbérhátralék, ren-
deltetésellenes használat, vagy 

más neki felróható magatartás 
miatt szûnt meg,

–  lakásbérleti jogáról térítés elle-
nében lemondott, és a lemondás 
elfogadása óta 5 év még nem telt 
el

–  lakástulajdonát 3 éven belül el-
idegenítette

–  60 napon túli köztartozása áll 
fenn

Valótlan adatok közlése esetén a 
pályázat érvénytelen. A lakásban 
kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai:
Algyô, Búvár u. 9. I. em. 5. sz.
72 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 37 080 Ft/hó, további évek-
ben a képviselô-testület által meg-
határozottak szerint

5. A pályázatokat Algyô Nagyközség 
Polgármesteréhez (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40) kell benyújtani 
2013. december 16-án 12 óráig 
az Algyôi Közös Önkormányzati 
Hivatalban beszerezhetô pályáza-
ti adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2013. december 18-i Kép-
viselô-testületi ülés. Az eredmény-
rôl az érintettek írásban értesülnek. 
Az értesítés kézhezvételétôl számí-
tott 5 napon belül köthetô meg a 
lakásbérleti szerzôdés, amennyiben 
erre pályázó hibájából nem kerül 
sor, a bérlôkijelölés hatályát veszti.

Algyô, 2013. december 3
Herczeg József

polgármester

Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot 
hirdet az Algyô, Egészségház u. 42. szám alatti ingatlanon lévô, 2. 
számú, kb. 16 m2 alapterületû garázs, legfeljebb 5 évre történô bérbe-
adására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a)  a pályázó nevét, címét, a ga-

rázsban tárolandó, a pályázó 
tulajdonát képezô gépjármû 
forgalmi engedélyének máso-
latát, 

b)  a nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó a pályázati feltételeket 
elfogadja,

c)  a bérleti díjra valamint a bér-
leti idôre tett konkrét ajánla-
tot.

A pályázók közül azok részesülnek 
elônyben, akik a magasabb össze-
gû bér fizetését vállalják. (A bér-
leti díj kiinduló összege: 6579 Ft/
hó). A bérlôt a pályázók közül a 
Képviselô-testület választja ki.

A pályázatok elbírálásának ideje: 
2013. december 18-i Képviselô-tes-
tületi ülés. Az eredményrôl az érin-
tettek írásban értesülnek. Az érte-
sítés kézhezvételétôl számított 5 

napon belül köthetô meg a garázs-
bérleti szerzôdés, amennyiben erre 
pályázó hibájából nem kerül sor, a 
bérlôkijelölés hatályát veszti.

A pályázatokat Algyô Nagyköz-
ség Polgármesteréhez (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 
2013. december 16-án 12 óráig.

Algyô, 2013. december 3.
Herczeg József

polgármester
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Válaszol a polgármester (5.)
Térbúcsúztató Betlehemezésre készülhetünk?

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 új-
ságban a Válaszol a polgármester sorozat.

– A Borbála Fürdô kihasználtsága 
változó. A fürdô a kikapcsolódást, 
a gyógyulást vagy a sportot szolgálja?

– A fiatalok körében nagyon 
népszerû a Borbála. Kezd kiala-
kulni a fürdô kultúra, a gyerekeket 
is hozzák a Borbálába úszás okta-
tásra. De nagyon hasznos az idô-
sebb korosztálynak is, a nyugdíjas 
klubunk csütörtökönként veszi 
igénybe az itteni szolgáltatásokat. 
De az algyôiek körében, sajnos, 
nem terjedt el a fürdôbe járás szo-
kása. Pedig közmeghallgatáson 
dôlt el, hogy építsen fürdôt az 
önkormányzat, mert a megfáradt 
emberek szeretnének helyben re-
generálódni. Azóta kiderült: a víz 
gyógyhatású, mégsem növekedett 
meg ugrás szerûen a fürdôbe járó 
algyôiek száma. A meleg vizes me-
dencét én magam is kedvelem. 
A Borbála Fürdôbe a téli hóna-
pokban járok. Úszni, mint minden 
algyôi gyerek az én idômben, a Ti-
szában tanultam meg. 

– Néha alig férnek a vendégek, 
máskor kong az ürességtôl az algyôi 
fürdô. A helyzet változtatásáért mit 
tesz az önkormányzat?

Az öltözô kapacitása jelenti a szûk 
keresztmetszetet. Ezért határozott 
úgy a testület, hogy új öltözôt told 
az épülethez, a régi helyén pedig 
gyógyászati részleget alakít ki. El-
sôként például egy tangentort, 
vagyis a vízsugár mechanikus hatá-
sára épülô gyógykezelést szeret-
nénk mûködtetni. Ha megépül az 
új kültéri medence, akkor tovább 
javulhat a fürdônk népszerûsége, 
és ezáltal a kihasználtsága.

– Aki kívülrôl nézi, az fantáziát lát 
abban, hogy Algyôn egymáshoz közel 
található a fürdô, több szabadtéri sport-
pálya, az iskolai edzôterem. Például a 
válogatott nôi kézilabda csapat is ide-
álisnak találja edzôtáborozásra, idén 
decemberben megismétlik a korábbi 
látogatásukat. Milyen lehetôségeket 
rejt az algyôi sportcentrum? 

– A sportolási igények átalaku-
lóban vannak. Az utánpótlás szem-

pontjából is húzó erô, ha egy ilyen 
rangos csapat látogat hozzánk. 
Az edzôterem 300 fôs lelátója vi-
szont mutatja az álmodozásban a 
korlátokat.

– Hotel, diákszálló vagy diákotthon 
segíthetne az algyôi sportcentrum, 
a sportiskola kihasználtságának az 
erôsítésében?

–Remélhetôen lesz lelkes és tôke-
erôs vállalkozó, aki megvalósítja 
ezt az életképes tervet, amely a 
fürdô népszerûségére alapoz. A di-
ákotthon manapság nem számít 
korszerû megoldásnak. Arról nem 
is beszélve, hogy egy diákotthon 
fenntartása óriási költség. napi ta-
pasztalat, hogy a két megyei jogú 
nagyvárosból például hoznak gye-
rekeket naponta az algyôi sport-
iskolába. Ugyanakkor a nyári tábor, 
vagy a diákolimpia rendezésére 
alkalmas a területünk. A sportisko-
lai fejlesztés szerencsés döntésnek 
bizonyult, mert 10 százalékkal nôtt 
a diákok száma.

– Az iskolához közeli tavacska ál-
lapota, a rendezett környezet fölveti a 
kérdést: a másik tó, a Kuktor-köz re-
habilitációja befejezôdött?

– A nyári nagy melegben ki-
száradt a Kuktor-közi tó, a teknô-
sök eltûntek. Az Algyôi Természet-
védô Horgászegyesület tagjai 
tették rendbe a környéket. Mára 
víz is van a tó mederben, így aztán 
reméljük, a védett teknôsök vissza-
költöznek!

– Ha már környezetvédelem, akkor 
kérdés: mi lett az algyôi ipari hulladék-
teleppel?

– A mûködtetôt eltiltották a to-
vábbi hulladék beszállítástól. Így 
a mintegy 2 hektáros felszín be-
borítását már nem valósíthatja 
meg. De az ottani hulladékhegyet 
sem engedélyezik elhordani. 
Az  autópálya építés idején zajlott 
a vita a telepet mûködtetô vállal-
kozó és az önkormányzat között, 
így aztán az ottani olajos-iszapos 
anyag sorsa tisztázatlan volt, nem 
kerülhetett be az útalapba, pedig 

úgy hasznosulhatott volna. A hul-
ladéktelep mai állapotában, be-
kerítve, sajnos a környékünkön 
ejtett tájseb marad.

– Ez a hulladék a 47-es fôút tervbe 
vett bôvítésekor sem használható majd 
az ottani útalapba?

– Nem, mivel szikes, csúszós 
talajú területen kanyarog a 47-es 
fôút. Süllyed az út már most is a 
nagy terhelés miatt. Felújítása, 
szélesítése, mellé a kerékpárút épí-
tése 2015-re várható. Indokoltak 
ezek a beruházások, hiszen a 47-
esen naponta 11–14 ezer jármû 
halad. Ezek között kerékpározni 
életveszélyes. Az algyôiek bizton-
ságát is szolgálja a kerékpárút, az 
új körforgalom. A településen 
belül az ôsz utolsó útépítése, 
a Csángó utcában befejezôdött. 
Folytatásként például majd a Sze-
der utca kap új burkolatot.

– Mit tapasztal: milyen az önkor-
mányzati kezdeményezéseik visszhang-
ja? Jó célokat fogalmaz meg az ön-
kormányzat?

– A fönntartható fejlôdést szol-
gáló beruházásokat indítunk.

– Ilyennek tekinthetô az algyôi is-
kola is?

– Már nem a fenntartásunkban 
mûködik, de változatlanul támo-
gatjuk az ottani szakmai munkát. 
Például épp most adományozunk 
a biológiai szertárnak öt kitömött 
madarat, például védett túzokot 
is. Támogatjuk az iskolai kirándu-
lásokat – például a zentai csata 
emlékhelyére. Fontosnak tartjuk 
a gyakorlókert fenntartását. Sôt a 
tankertben termesztett zöldségek 
és gyógynövények bemutatható-
ságának a javítását az ágyások szá-
mára adományozott új kerettel 
biztosítjuk. Azt tapasztalom, a gye-
rekek nagy örömmel vesznek részt 
ebben a munkában.

– Az új dísztér kialakítása elôtt – 
idén karácsonykor a 2000 óta minden 
évben felállítandó Betlehemmel - bú-
csúztatjuk a templomhoz közeli keresz-
tezôdést? Milyen lesz az új dísztér? 

– A nagyközség önkormányzata 
megvásárolta a plébánia épületét 
az egyháztól. A katolikus egyház 
megvásárolta a templom melletti 
emeletes lakóházat, amibe – fel-

újítás után - a átköltözik a plébá-
nia. A területen a nagyközség új 
díszterét szeretnénk kialakítani, 
több ütemben. Ezt az elképzelést 
a négyéves gazdasági program 
elfogadásával a képviselô-testület 
is támogatta. A tervek készülnek, 
hogy kihasználhassuk a jelen le-
hetôségeit, hogy szebb és vonzóbb 
legyen Algyônek ez a régi része: 
a két utca keresztezôdése, az or-
szágzászló környéke. Ehhez az is 
szükséges, hogy a sárga iskola épü-
lete új szerepkört kapjon. A rész-
letek kimunkálása még tart.

– A közelben ott az egyik sziréna. 
A környéken élôk kérdezik: mi a teen-
dô, ha megszólal a sziréna?

– Minden hónapban morgató 
próbát tart a katasztrófavédelem. 
A veszélyes üzemek környékérôl 
esetleg kiszabaduló gázok miatt 
kell gyakorlatot tartani. A sziréná-
zást követôen elhangzó utasítások 
szerint kell mindenkinek eljárni: 
például be kell csukni az ablako-
kat, a veszélyeztetô anyagok távol 
tartására.

– A falu szépítése mellett mit tesz az 
önkormányzat azért, hogy munkát ta-
láljanak itt az emberek?

– Az algyôi Jura Ipari Parkban, 
melyben résztulajdonos az önkor-
mányzat, új csarnok épül. Ezt tá-
mogatjuk, mert igyekszünk elé 
menni a cégek igényeinek. Na-
gyon jó az adottsága az ipari park-
nak: két szomszédos országhoz és 
az autópálya közelében terül el. 
A különbözô, itt dolgozó cégek 
egymást segítik. Az ipari parkban 
sokkal alacsonyabbak az energia-
árak, mint bárhol az országban. 
Például itt a legkevesebb, négyzet-
méterenként mindössze 600 forint 
az építményadó. Az önkormányzat 
különbözô kedvezményeket is ad 
A cégeknek a munkahelyteremtô 
támogatásunk részleteit is érdemes 
tanulmányozniuk a nagyközség 
honlapján. Az önkormányzat fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a 
gazdasági változásokat, így nekem 
és az önkormányzati képviselôk-
nek is el kell mélyednünk a tele-
pülés fejlesztését szolgáló progra-
mokban.

A. H.
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A Szeged-Kiskundorozsma  
Kézilabda Sportegyesület elnöke, dr. Kovács Zsolt:

„A kézilabdázásban is a játék a lényeg” 
A szép hagyományokra támaszkodó algyôi kézilabda-élet megújítá-
sán, a sportiskolává növekedett algyôi oktatási intézmény támoga-
tásán fáradozik dr. Kovács Zsolt. A Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal igazgatója szerint sose késô a sporttal foglalkozni, mert a játék 
a lényeg.

– A lányaimnak köszönhetôen, 
velük együtt kezdtem a kézilabda 
sporttal foglalkozni – mosolyodik 
el dr. Kovács Zsolt (képünkön). 
A Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal jogász végzettségû igazgatója 
hozzáteszi: egy munkahelyi rendez-
vényen megszólította Dávidné Szôke 
Éva, aki a három közül a legkisebb 
Kovács-lány labdajátékok iránti te-
hetségére hívta föl a figyelmet. 
Édesapaként vett részt élete elsô 
kézilabda edzésén, autodidakta 
módon kezdett foglalkozni a sport-
tal dr. Kovács Zsolt. A kislány ha-
tására a nagyobb testvérek, sôt, 
az egész Kovács család belevetette 
magát a kézilabda sportba. A gye-
rekek azóta is edzésekre és verse-
nyekre járnak. A legnagyobb lány, 
Kovács Gabriella egyetemistaként 
edzôsködik is a játék mellett, a két 
kisebb pedig játékosként küzd, 
a szülôk meccsrôl meccsre viszik a 
kéziseket, a pedagógus édesanya 
az adminisztrációban is segít és 
újabban a férjével egyetemben az 
egyesületi élet felpezsdítésén fára-
doznak. 

Három éve kérték föl dr. Kovács 
Zsoltot a Szeged-Kiskundorozsma 
Kézilabda Sportegyesület (SZKKSE) 

elnökének. Úgy vállalta a feladatot, 
hogy munkájában olyan szakembe-
rekre támaszkodhat, mint például 
a családi vonalon is kézilabdázás 
múlttal rendelkezô Teimel Róbert 
ügyvezetô, vagy az elnökségben 
szerepet vállaló Prónai Gyula volt 
NBI-es kézilabda edzô. 

– Újra lehet Szegednek nôi 
NBI-es kézilabda csapata! Az NBI 
B-ben, a másodosztályban kivá-
lóan teljesített a csapatunk – mu-
tatja az elnök a SZKKSE honlapját 
(http://www.szegedkkse.hu). 
– A sportolók számára állított jövô-
kép részletezésekor egyértelmûvé 
vált, hogy meg kell szervezni az 
utánpótlást – magyarázza. Így 
aztán a felnôtt, a junior és a ser-
dülô csapat mellett a szivacs- és 
korosztályos kézilabdát játszó lá-
nyokkal kezdtek foglalkozni, 
immár öt éve. A sporttal tíz éve 
még anya szervezetükben, a Kézi-
labda Szeged Sportiskola Egyesü-
letben ismerkedtek. – Az után-
pótlás bázis kiszélesítését tekintem 
most a legfontosabb feladatnak – 
hangsúlyozza a sportvezetô. 

Algyô sportiskolájában is dolgoz-
nak. A 3-3 szegedi általános, és 
középiskola mellett a Szegedi Tu-

dományegyetemmel ugyancsak él 
az együttmûködése az SZKKSE-nek. 
Az utánpótlással foglalkozó edzôk 
munkáját is Marosán György vezetô 
edzô irányítja. 

– Szeptember óta délutánonként 
tartunk foglalkozásokat az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolában, 
nem csak a sportiskolás lányoknak. 
Edzôink közül a tanítónak készülô 
Kovács Gabriella az 1–2–3. osztá-
lyosokat keddenként és csütörtö-
könként vezeti be e sport titkaiba. 
Grandjean Gréta pedig a 4–5–6. 
osztályosokkal hétfônként, ked-
denként és péntekenként foglal-
kozik – nézi az SZKKSE szivacs-kor-
osztályának edzésrendjét az 
egyesületi elnök. Hozzáteszi: ide-
álisnak tartanák, a fejlôdést szol-
gálná, ha a sportiskolás osztályok 
testnevelés óráinak megtartásába 
is bevonnák a kézilabda-szakem-
bereket.

Az algyôi kézilabdázásnak biztos 
alapot ad az itteni hagyomány. 
Ennek nyomán az egykori nôi ké-
zisek közül sokan, mint „seniorok”, 
hobbi szinten máig játszanak. A ko-
moly erôt jelentô Szeged-Algyô 
Délvidéki Kézilabda Egyesület hat 
éve beolvadt a kiskundorozsmai 
egyesületbe, majd Szeged-Kiskun-
dorozsma-Algyô néven játszott a 
csapat. Az iskolai kézilabda edzé-
seket tavaly a KSZSE tartotta. 

– Sportiskola nincs Szegeden. 
Csak az újszegedi Weöres Sándor 

Általános Iskolában dolgozik 
egy-egy sportjellegû osztály. Éppen 
ezért az algyôi sportiskola, azon 
belül labdarúgással, úszással és 
kézilabdával foglalkozó fiatalok 
elôtt szép jövô áll – hangsúlyozza 
dr. Kovács Zsolt. Szerinte az algyôi 
sportiskola vonzerejét nagyban nö-
velné, ha az intézmény mellette 
kollégiumi elhelyezésre is lehetô-
ség nyílna.

A tétmérkôzéseken, a hazai 
meccseken igyekszik személyesen 
is megjelenni az egyesületi elnök. 
Tervezi, hogy ezek közül minél 
több eseményt az algyôi iskolai 
sportcsarnokba hoznak. Úgy véli, 
az algyôi sportolási lehetôségek, 
adottságok nagyszerûek, ezeket egy 
megfelelô színvonalú szálláshely 
tovább növelhetné.

– „Nem úri kisasszonyok sport-
ja a kézilabda” – szokta mondani 
az egyik edzônk. De azt is hozzá 
kell tennünk, hogy ettôl függetle-
nül a kézilabdázásban is a játék a 
lényeg. Ez az egyik oka annak, 
hogy mindig fontosnak gondoltam 
a sportot, bár iskolásként egész-
ségügyi okok miatt nem volt lehe-
tôségem rendszeresen mozogni 
– árulja el dr. Kovács Zsolt, aki 
egyesületi elnökként mindent 
megtesz azért, hogy minél több 
fiatal sportolhasson. Mert sose 
késô sporttal foglalkozni.

P. I. 
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Díjak Algyôi Tojásmûhelynek 
Az Emberi Erôforrások Miniszté-
riuma, a Hagyományok Háza, 
a Népmûvészeti Egyesületek Szö-
vetsége, a Magyar Kézmûvességért 
Alapítvány, a Debreceni Mûvelôdé-
si Központ, valamint a Veszprém 
Megyei Népmûvészeti Egyesület X. 
Országos Ifjúsági Népi Kézmûves 
Pályázatot hirdetett 11–25 éves fia-
talok körében. A pályázattal a meg-
hirdetôk lehetôséget kívánnak te-

remteni a Magyarországon és 
az ország határain túli magyar nyelv-
területen élô, a hagyományos kéz-
mûves tevékenységekkel foglalkozó 
fiatalok bemutatkozására, megmé-
rettetésére, illetve hagyományápoló 
tevékenységük továbbfejlesztésére. 

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyôi Tojásmûhely tagjai: Bakos 
Dorina, Balázs Petra, Balázs Dóra, 
Pigniczki Kata, Klatka Eszter és Nacsa 
Izabella ’Hagyományos hímes tojások 
többféle technikával’ címmel pályáz-
tak az országos megmérettetésen. 

Az országos elôdöntôket követôen 
az Ifjú Kézmûvesek Országos Kiál-
lítására 2013. november 8-án került 
sor Debrecenben, a Mûvelôdési Köz-
pont Belvárosi Galériájában. 

Az Algyôi Tojásmûhely a X. Or-
szágos Ifjúsági Népi Kézmûves pá-
lyázaton tojáshímzés kategóriában 
a 16–25 éves korosztályban I. he-
lyezésért minisztériumi díjban ré-
szesült. A díjat Halász János, az Em-
beri Erôforrások Minisztériumának 
kultúráért felelôs államtitkára, 
a pályázat fôvédnöke adta át. 

A Tojásmûhely tagjai átvehették 
továbbá a Magyar Kézmûvességért 
Alapítvány értékes könyvjutalmait is. 

Szakmai vezetôjük, Bereczné Lázár 
Nóra hímestojás-festô népi ipar-
mûvész, a Népmûvészet Ifjú Mes-
tere kiemelkedô oktatói tevékeny-

ségéért Hubert Erzsébet Borbála 
etnográfustól, a NESZ alelnökétôl, 
a Hajdú-Bihar Megyei Népmûvé-
szeti Egyesület elnökétôl Dobiné Vass 
Júlia nádudvari népi iparmûvész 
kerámia ajándéktárgyát vehette át. 

A közösségi díjakat Somogyi 
Béla, Debrecen Megyei Jogú Város 
alpolgármestere és Jantyik Zsolt, 
a Debreceni Mûvelôdési Központ 
igazgatója adta át. 

A kiállítást Beszprémy Katalin, 
a Hagyományok Háza Népmûvé-
szeti Módszertani Mûhelyének 
vezetôje méltatta. 

A kiállításhoz kétnapos országos 
Vándorlegény konferencia is kap-
csolódott. 

A X. Országos Ifjúsági Népi 
Kézmûves Pályázat díjazott alko-
tásaiból rendezett kiállítás 2013. 
november 29-ig, munkanapokon 
9–18 óráig tekinthetô meg. 

Ajánlott internetes oldalak: 
www.kormany.hu/emberi-eroforra-
sok-miniszteriuma, www.hagyomanyok-
haza.hu, www.amka.hu, www.nesz.hu, 
www.debrecenimuvkozpont.hu. 

Bereczné Lázár Nóra,  
az Algyôi Tojásmûhely vezetôje

Alkotóházi pillanatok
Egri pályázaton, Konferencián 
az Alkotók Köre, JAM szakkör, 
„Algyô az én falum” címû kiállítás 
az Alkotóházban.

Ismét mozgalmas hónap van 
mögöttünk. 

A Gárdonyi Emlékbizottság és 
az Egri Kulturális és Mûvészeti 
Központ a Gárdonyi Géza Jubi-
leumi Emlékév Országos alkotói 
pályázatát hirdetette meg vala-
mennyi mûvészeti és egyéb kéz-
mûves mûfajban „Földre nézô 
szemek, égre nézô lélek” címmel. 
A pályázatra olyan alkotásokat vár-
tak a szervezôk, melyeket valamely 
Gárdonyi mû gondolata, cselek-
ménye, hôse, helyszíne vagy a mû-
vekben megjelenô tárgyak, vagy 
Gárdonyi szellemisége ihletett.

 A Gyevi Art Kulturális Egyesü-
let tagjai: Bereczné Lázár Nóra és 
Szalmáné Simon Éva közös pályá-
zati anyaggal indult az országos 
mûvészeti megmérettetésen. Pá-
lyázati anyaguk címe és témája: 
A magyar és az iszlám mûvészet 
szintézise. Gárdonyi Géza életút-
jának szimbólumai és az iszlám 

mûvészet motívumkincsei írott 
tojásokon hagyományos fonott ko-
sarakban.’

Az alkotók sikeresen szerepel-

tek, az országos pályamunkákból 
2013. október 30-án nyílt kiállítás 
Egerben, a Vitkovics-házban. 
A tárlat 2013. december 15-ig te-
kinthetô meg a ház nyitvatartási 
idejében.

*

November 6-án Mezôtúron részt 
vett Kocsisné Kuk Ildikó és Szalmáné 
Simon Éva a Tiszántúli Kézmûve-
sek Országos Találkozóján, a Gál 
Ferenc Fôiskolán. 

*

November 14-én az Alkotóházban 
jártak a Fehér Ignác Általános Is-
kola JAM szakkörének alsó tagoza-
tos diákjai. Azzal a kéréssel fordult 
hozzánk tanítójuk, hogy az iskolai 
karácsonyi vásárra segítsünk eladó 
tárgyakat készíteni. Greksáné Kurucz 
Irma, Kocsisné Kuk Ildikó, Szujó Ildi-
kó és Molnárné Süli Zakar Zita közre-
mûködésével hasznos ajándéktár-
gyakat készítettünk a gyerekekkel.

Foltvarróink felkérést kaptak 
a könyvtárból, hogy 80 db kis 
szatyrot megvarrjunk, amelyekben 
télapó ajándékokat adnak át gye-
rekeknek. Szívesen eleget teszünk 
az ilyen kéréseknek.

*

November 25-én nyílt meg a ki-
állítás az „Algyô, az én falum” pá-
lyázat munkáiból. A kiállításon 
a tavalyi pályamunkákat és Algyô-
vel kapcsolatos alkotásokat, fotó-
kat, festményeket tekinthettek 
meg az érdeklôdôk. Ezt a kiállítást 
december 9-ig látogathatta a nagy-
közönség, az Alkotóházban.

Kocsisné Kuk Ildikó

Algyôn 1,5 szobás 
felújított panellakás 

KIADÓ.

Érdeklôdni:  
06-30/467-25-45
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Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid ha-
tári dôvel vállalom. Használt, jó állapotban 
lévô kerékpárok értékesítése. 
Telefon: 06-20/484-6363.

*

köszönet. Köszönetet szeretnék mondani 
Dr. Tóth Mária háziorvosnak és assziszten-
seinek odaadó, lelkiismeretes munkájukért.
Tisztelettel: Bun Ibolya

*

Morzsolt kukorica eladó
Telefon: 06-70/776-08-08

*

2 db nõi kerékpár eladó
Telefon: 06-62/267-730

Ida 
Virágüzlet

Szálas és cserepes virágokkal, 
kegyeleti készítményekkel áll a 
kedves v evôk rendelkezésére.

Nyitv:h.–p.: 8–17, 
szo.–vas:8–12 óra között.

Rendelést telefonon is felveszünk!
Telefonszám: 267-297
Algyô, Vásárhelyi u. 21.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánunk 

minden Kedves Vásárlónknak!

HOMLOKZATI ÉS 
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, 

külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

Érdeklõdni 

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

telefonszámon.

Dr. Major József
JOGOSULT 

ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási 

területén rendel:
hétfôtôl péntekig 

7–9, 17–19 óra között.
Cím: 

Algyô, Géza utca 33.

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.

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

FIGYELEM!

Jönnek a hideg napok!
Új és használt cserépkályhák,

kandallók, tûzhelyek, kemencék
építését, javítását garanciával

vállalom.
A tüzelôberendezések specialistája 42 éve a szakmában!

Referenciáim töredéke látható az interneten, 
a Csongrád megyei katalógus 1 oldalán: 

Márton Ferenc, a cserépkályhák doktora
Telefonszám: 06-30/978-40-33

„REKVIEM” 
TEMETKEZÉS 

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljes körû temetkezési 

szolgáltatással állunk 

az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönetnyilvánítás 

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

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
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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

TARTOZZ AZ ELITBE
Pénz, vállalkozás és munkalehetõség.

Ha eleged van az anyagi függésbõl, ha elárasztanak a csekkek, 
ha olyan munkát szeretnél, ahol, Te vagy a saját fõnököd…. 

Akkor hívj, és elmondom ajánlatunkat.
Nincs több tízezer forintos regisztráció, sem drága termék. 
Nem kell beszervezned tucatnyi barátodat sem, és nem kell 

házalnod semmivel. Akár otthonról is intézheted üzletedet az 
Internet segítségével.

A téma: Piacvezetõ videó kommunikáció és üzleti hálózata.
Tájékoztató, telefonos egyeztetés után Algyõn.

( Faluház, könyvtár…bárhol )
 információ:

Benyák Gábor: +36 30/819-9593 
E-mail: dollarvilag@gmail.com

Minden kedves betegemnek csendes,
békés karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag új esztendôt kívánok!

Dr. Szíjártó Márta 
fogszakorvos

6750 Algyô, Bartók Béla u. 76. I./5.
Tel.: 06 20 / 9650 997 • www.fogorvos.gportal.hu

DECEMBERBEN 
INGYEN NADRÁG 

FELVARRÁST 
VÁLLALOK

Tel.: 30/974-85-62
Algyô, Bartók Béla u. 53.

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

Algyô Hóvirág u. 34.
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Kézmûvesek Országos Találkozóján jártunk! 
2013. november 6-án egész napos 
találkozót szervezett a Gál Ferenc 
Fôiskola, a Mezôtúri Ipari Park 
Kft. és a Túri Fazekas Múzeum 
Mezôtúron. 

Fôvédnök dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter volt.

„Rendezvényünk célja: bemu-
tatni a különbözô tájegységek ma 
is élô, hagyományos tudáson ala-
puló kézmûvességét. Ez a tudás 
szerves része a magyar kultúrának, 
szellemi örökségünknek, ezért 
megtartása, tanítása – visszataní-
tása és propagálása alapvetô ér-
deke hazánknak. 

Ugyancsak cél, hogy a találkozó 
elôadásain, szakmai beszélgetésein 
bemutatásra kerüljenek az utóbbi 
idôszak kézmûvességgel kapcsola-
tos szakmai, törvényi és gazdasági 
változásai, az új nemzeti kézmûves 
stratégia” – írták a meghívóban.

Az fôiskola aulájában Kézmûve-
sek munkái fogadtak bennünket, 

többek között: gyöngyékszerek, 
Magyar Kézmûves Remek díjas 
hímzések, keresztszemes techni-
kával díszített jegyzetfüzet, faze-
kasok edényei, fából faragott tár-
gyak, vesszôbôl font kosarak. 

A szalmából készített tárolókat, 
kenyértartókat Gregor Balázs kéz-
mûves készítette. Sokat beszélget-
tünk és még többet tanultam.

Voltak még finomságok is: füs-
tölt disznóság, tejtermékek, ke-
mencében sült kelt tészták, pere-
cek, és zöldségbôl-gyümölcsbôl 
készített ivólevek. Mindenki mo-
solyogva, kedvesen kínálta termé-
két! A sok finomságnak nem lehe-
tett ellenállni! 

A „LEG A LÁB” Alapfokú Mûvé-
szeti Intézmény néptáncbemutatója 
nyitotta a napi programokat, mely-
hez a SUTTYOMBA zenekar húzta 
a talpalávalót. A gyerekek lelkes tánca 
magával ragadta a nézôket. Ezután 
az elôadások egymást követték. 

Hallhattunk a Hungarikum és 
a Magyar Nemzeti Érték közötti 
különbségrôl, Gyaraky Zoltán, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Élel-
miszer-feldolgozási fôosztályveze-
tôjétôl, a Hungarikum Bizottság 
titkárától.

„A Népi Kézmûvesség Stratégia” 
témakörben Beszprémy Katalin a Ha-
gyományok Háza Népmûvészeti 
Módszertani Mûhely társvezetôje, 
Pál Miklósné a Népmûvészeti Egye-
sületek Szövetségének elnöke be-
szélt. Szó volt képzésrôl, oktatásról, 
a civil szervezôdések helyzetérôl, 
problémákról és azok megoldásáról.

„Falusi turizmus lehetôségei” 
elôadás, melyet dr. Sándor Ildikó 
Hagyományok Házának Közmû-
velôdési és Oktatási osztályának 
vezetôjétôl hallottunk nagyon tet-
szett, sok értékes információt rak-
tároztunk el magunknak.

Bemutatkozott Forgács Sándor 
kosárfonó, aki a Debreceni Javító-

intézetben tanítja a kosárfonást. 
Néhány munkát el is hozott ma-
gával, láthattuk milyen szépen 
dolgoznak a tanítványai.

Csupor István etnográfus a zsû-
riztetésrôl beszélt, míg Ament Éva 
grafikus, bútorfestô, Csákvári Ka-
talin a Nagylaposi Birkacsárda tu-
lajdonosa pedig a helyi termék 
értékérôl, és arról, hogy igenis van 
helye a vendéglátó asztalán azok-
nak a termékeknek, melyet egy 
közösségben élô termelôk készí-
tenek.

Nagyon örülök, hogy eljuthat-
tunk erre az országos találkozóra, 
köszönet a támogatóinknak. Fá-
radtan, de nagyon sok hasznos 
tudással tértünk haza, melyet sze-
retnénk majd kamatoztatni itt 
„a mi falunkban”, Algyôn.

Kocsisné Kuk Ildikó 
– Szalmáné Simon Éva

Hal alaplé, 1 liter: 500 Ft
Halászlé /15 dkg halhús: 1000 Ft/adag

Diós beigli: 700 Ft/0,5 kg
Mákos beigli: 700 Ft/0,5 kg • zserbó: 1800 Ft/kg

kiszállÍTás: 

december 23-án

Te
l.: 

06-70/389-21-23

rEnDElÉsEkET DECEMBEr 15-ig TUDJUk FogaDni, 
illETvE TElEFonon a konYHa szEMÉlYzETÉnÉl

FENYÔVÁSÁR
Kékezüst és „lucc” 

1 métertôl 3 méterig
Földlabdás és edénybe ültetett, 

parkosításra is alkalmas.

Algyô, Téglás u. 77.

PALÓCZ IMRE
telefonszám: 

06-30/498-43-61
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Jónak lenni Algyôn is jó
A közelgô Karácsony hangulata 
egyre inkább hatalmába keríti 
mindannyiunk lelkét. Ebben a sze-
retetteljes idôszakban valameny-
nyien megkülönböztetett figye-
lemmel fordulunk egymás felé, 
láthatóan több a mosoly, a ked-
vesség, a figyelmesség.

Bár a Karácsony elsôsorban 
a családok ünnepe, mégsem fe-
ledkezhetünk meg ezeken a szent 
napokon azokról az embertársa-
inkról sem, akik valamiben szük-
séget szenvednek. Napjainkban, 
amikor folyamatosan nô a társa-
dalmi bizonytalanság, a nehezen 
megteremtett egzisztencia gyakor-
ta kerül veszélybe, sokszor már 
csak a csodát várjuk. A csoda azon-
ban bennünk, emberekben van.

Az elmúlt idôszak számtalan pél-
dája bizonyítja, hogy ez a kis közös-
ség, a mi közösségünk képes össze-
fogni a jó cél érdekében és segíteni 
tud nehézsorsú embertársainknak 
– ott, ahol bizony elkél a támogatás. 
,,Ne a világot szeresd, hanem 
a szomszédodat!” – hangzik az ôsi 
keleti mondás. Legyen így! Felejt-
sük el az irigységet és tiszteljük egy-
mást, mert csak az a közösség képes 
nagy tettekre, ahol a jó ügyek meg-
találják a maguk jó embereit.

Én hiszem és tapasztaltam is, 
hogy településünkön többségben 
vannak a névtelen, a  hivalkodást 
kerülve segítô ,,jó” emberek. 

E gondolatokkal kívánok min-
den Algyôinek szép Karácsonyt, 
Boldog Új Évet és sok-sok derûs 
hétköznapot! 

Kívánom, hogy találják meg 
az egymáshoz vezetô utat és szûn-

jön meg a fagy – ne csak a szobák-
ban, hanem a szívekben is!

A Vöröskereszt Algyôi Szervezete 
nevében: 

Herczeg Józsefné
*

Egyúttal megragadom az alkal-
mat, hogy F E L H í V Á S sal for-
duljak a Tisztelt Algyôiekhez. 
Alapszervezetünk, mint minden 
évben, most is gyûjtést szervez, 
melynek idôpontja:

2013. december 16.,  
hétfô, 15 órától 17 óráig és

2013. december 17.,  
kedd, 15 órától 17 óráig,

helyszíne pedig a Civil Szerveze-
tek Háza (a volt Vadász sörözô, 
Kastélykert u. 38.). 

Az összegyûlt adományokból 
2013. december 18-án, szerdán 
16 és 18 óra között mindenki ked-
vére válogathat!

Jelen leszünk továbbá 2013. de-
cember 21-én a fôtéren megren-
dezésre kerülô Adventi Vásáron, 
ahol egy nemes cél érdekében 
várjuk a jótékonysági akciónkhoz 
csatlakozni kívánókat. Aki ado-
mányt ajánl fel e nemes célra, 
megajándékozzuk a tagságunk 
által erre az alkalomra készített, 
finom helyi ízeket idézô lekvárral, 
vagy száraz tésztával.

Mindenkit várunk szeretettel, 
mert: „jónak lenni jó”!

„Szép vagy gyönyörû, vagy Magyarország…”
ôsgyeviek elsô csoportos kirándulása 

Egy tétova ötlet alapján indult 
a szervezés. Kicsit a pesszimista 
gondolatok után nagyon is opti-
mista lett a hangulat a szervezôk-
ben, amikor azt tapasztalták, hogy 
már a lefoglalt busz férôhelyei 
kevésnek bizonyulnak. Olyan nagy 
lett az érdeklôdés, hogy rövid idô 
alatt betelt a tervezett létszám. 
A csoport tagjai nagyon fegyelme-
zetten érkeztek a megbeszélt fel-
szállási helyekre. Nem kellett sen-
kire várni. Pontosan a megbeszélt 
idôben indult a kirándulás. 

Úti cél: Hajós város, hajósi Pince-
falu, Keceli Hadtörténeti múzeum, 
és ha már erre járunk az elmarad-
hatatlan soltvadkerti fagyizás.

Az utazás jó hangulatban telt. 
Minden tarisznyából elôkerült hol 
egy kis sütemény, hol egy-egy ku-
picányi kedvcsináló. Jómagam, 
nem jártam még ezen a vidéken. 
Volt mit bepótolni, talán nem csak 
nekem. A Duna – Tisza közi sivár 
homok vidéknek gondolt tájon 
szemgyönyörködtetô erdôségek 
ahol, már az ôsz elkezdte átfesteni 
egyes fák lombkoronáit. Csodálatos 
szôlôtáblák között suhantunk el, 
ahol a szorgos munkáskezek szü-
retelték a jövô évi borok alapanya-
gát, a szôlôt. Roskadozó almafák 
hatalmas gyümölcsösök. Az alma-
fák zöld lombjai közt megbúvó 
piros és aranysárga termések, szin-
te már a feldíszített karácsonyfa 
képét idézte fel. Hajós városhoz 
közeledve a szôlôvel beültetett ho-
mokdombok között, megpillantot-
tuk a vidék csodáját, a hajósi Pince-
falut. Ilyet eddig csak hegyvidéken 
láthattunk. A löszdombban három 
szinten sok-sok bevájt pince talál-
ható. Csodálatos látvány. 

Hajós évszázadokig a kalocsai 
érsekség uradalmához tartozott. 
A hódoltság után már az 1720-as 
években német családokkal népe-
sítették be. Ekkoriban mezôvárosi 

és vásártartási joggal rendelkezett. 
A település 1970 óta nagyközség, 
városi rangot ismét 2008. július 
1-jén kapott. Megtekintettük 
a város méltán híres a volt érseki 
vadászkastélyt, amit 1739-ben épí-
tettet a kalocsai érsek. 2009-ben 
elkezdôdött a kastély teljes körû 
felújítása, melyet 2010 júliusában 
fejeztek be, ezt követôen 2010. 
szeptemberben megnyílt a Hajósi 
Érseki Kastély Látogatóközpont. 
Jelenleg eredeti szépségében pom-
pázik a Hajósi Barokk Kastély. 
Innen a pincefaluban várta a cso-
portot a finom ebéd. A helyhez 
híven, Sváb gombóc leves, rántott 
szelet burgonyával. Ebéd után bor-
kóstolóra invitálták a csoportot. 
Két –igazán nem pincemesternek 
gondolt- fiatalember a saját pincé-
jükben. Megható volt, ahogy be-
széltek a szôlészetrôl, borászatról. 
Kedves házigazdáink, még egy kis 
borkorcsolyával- zsíros kenyér lila-
hagyma- kedveskedtek. Nehéz el-
válni az ilyen vendégszeretô em-
berektôl. De biztos a csoport 
minden tagjában is kellemes em-
lékeket hagytak. Sajnos az idô sür-
get, indulni kell tovább.

Kecel Hadtörténeti Múzeum. 
Soltvadkert, egyenlô: országos 
hírû fagylalt. Mi is felfedeztünk 
egy újabb csodát ebben a gyönyö-
rû kis hazánkban, melynek más 
hasonló csodás tájaira, talán ismét 
szervez újabb kirándulást Ilike és 
Aranka. Nekik ez úton is nagyon 
köszönjük a szép élményeket a si-
keres szervezést.

Oláh Ernô

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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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:
2013. december 16-tól 20-ig: 7:30-tól 12:00-ig,

december 23-án 12:30-tól 16:30-ig,
december 30–31-én, 2014. • január 2–3. 7:30-tól 12:00 óráig,

január 6-tól 10-ig 12:30-tól 16:30-ig.

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GYERMEK ÉS FELNôTT KÖZPONTI SüRGôSSÉGI 
ORVOSI üGYELET

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

Telefon: 62/433-104 

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM

Mentôk: 104 • tûzoltóság: 105
rEnDÔrsÉg: 107

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

Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván  
Dr. Tóth Mária, Biacsi Anna és Süli Tiborné!

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

2013. december 16-tól 20-ig: 12:30-tól 16:30 óráig.
December 23-án 8-tól 12 óráig.

December 30-án, 31-én: 12:30-tól 16:30 óráig.
2014. január 2-án, 3-án: 12:30-tól 16:30 óráig.

Január 6-tól 10-ig: 8-tól 12 óráig.

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

ALGYÔI RUHAVÁLOGATÓ CÉG  
RUHAVÁLOGATÓK  

ÉS ANYAGMOZGATÓK 

(TARGONCA  
JOGOSÍTVÁNY ELÔNY)  

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!

Érdeklôdni:  
62/267-187, 62/203-063
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Tárlat nyílt az Algyô, az én falum címû pályázatra beérkezett alkotásokból 
2013. november 25-én nyitottuk 
meg az algyôi Alkotóházban 
a 2013 októberében meghirdetett 
Algyô, az én falum pályázat alko-
tásaiból rendezett kiállításunkat. 

A képzô- és iparmûvészeti reme-
kek mellett helyet kaptak az iro-
dalmi alkotások is.

Kora délután egyre gyarapodott 
a látogatók száma. Elsô sorban 
az algyôi általános iskolásokat vár-
tuk sok szeretettel, akik elôre el-
küldött rajzaikkal gazdagították 
a kiállítást. Némethné Vida Zsuzsan-
na alpolgármester asszony kedves 
szavaival méltatta a tárlat alkotá-
sait. Ezt követôen az Algyôi Citera-
zenekar kíséretében az algyôi Búza-
virág Asszonykórus egy dalcsokrot 

adott át nekünk, Belovainé Bakos 
Erika pedig verseket olvasott fel.

Szeretném megköszönni min-
den közremûködô segítônek, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre ez 
a kiállítás. Nagy öröm volt szá-
momra, hogy az iskola két cso-
portja a zord idô ellenére is ellá-
togatott a megnyitóra. A kiállítást 
elôre egyeztetett idôpontban 
2013. december 9-ig nézhették 
meg a kedves érdeklôdôk.

Izbékiné Cseuz Gabriella
Gyevi-Art Kulturális Egyesület

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 
megyei Algyőn.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu
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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 ?

VÁSÁRNAPTÁR
vásárok a Civil szErvEzETEk HázáBan (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
December 11. (szerda) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
December 16. (hétfô) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
December 18. (szerda) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár
Január 8. (szerda) 9–13 óra Vegyes iparcikk vásár

vásárok a FalUHáz ParkoláJáBan
December 12. (csütörtök) 8–12 óra katonai- és munkaruha, cipô vásár

DECEMBERI– JANUÁR ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
December 10. (kedd) 14 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Cso-

portjának karácsonyi ünnepsége a színházteremben
December 11. (szerda) 16 óra – a Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ünnep-

sége a Faluház emeleti klubtermében
December 12–14. (csütörtök-szombat) – Adventi foglalkozások és vásár az 

Alkotóházban. csütörtökön és pénteken délután, szombaton egész nap!
December 13. (péntek) 20 óra – WEMSICAL és F.É.K. Karácsony és jótékonysági est 
December 19. (csütörtök) 15 óra – a Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepsége 

a színházteremben
December 21. (szombat) 9 óra – Falukarácsony a színházteremben
December 21. (szombat) 11 óra – az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola ka-

rácsonyi ünnepsége a színházteremben
December 21. (szombat) 15 órától 20 óráig – Adventi Vásár   

a fôtéren (esôs idô esetén a Faluház elôcsarnokában)
December 21. (szombat) 16 óra – Hírmondó Karácsony   

a színházteremben. Tombola. Mûsor: Kocsis Eszter és Mihály Csaba.
December 28. (szombat) 16 óra – az ôsgyeviek Baráti Körének évbúcsúztató-

ja a színházteremben
December 31. (kedd) 19 óra – Szilveszteri Retro Party a Faluházban
Január 5. (vasárnap) 10 óra 30 perc – Újévi Koncert a Szent Anna-templomban

Jótékonysági ifjúsági est  
a Faluházban!

December 13-án este 8 órától a Wem-
sical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 
valamint a Fiatalok Egy Élhetôbb Kör-
nyezetért Közhasznú Egyesület közös 
jótékonysági ifjúsági estet szervez.

A két ifjúsági szervezet egy külön-
leges, ünnepi programmal készül:

Az este folyamán 9 órától fellép 
Smile of Hell, aki zeneileg a hip-hop 
mûfajban mozog, ismerhetjük az IFS 
és a Yellow Sunset FCF formációkból 
is. A Fônix Project vezetô személyisé-
ge. Árvák, félárvák felkarolásával, tá-
mogatásával foglalkozik ez a kezdemé-
nyezés. Hozzá csatlakoznak az X Faktor 

Bandaháborújából és a Megasztárból 
ismert elôadók, FMAN és Nagy Reni 
(Lipstake) egy közös beatbox és aca-
pella produkcióval.

A belépô jótékonysági rendezvény 
révén játék, ruha, tartós élelmiszer, könyv. 
Az összegyûjtött tárgyakat, élelmiszere-
ket nehéz körülmények között élô gyer-
mekek/ gyerekes családok részére ajánl-
juk fel az Egyesített Szociális Intézmény 
segítségével! További szervezetektôl, 
magánszemélyektôl is fogadunk felaján-
lásokat, amelyeket a helyszínen gyûjtünk!

Ezúton kívánunk Békés, Boldog 
Karácsonyt Mindenkinek!

Óévbúcsúztatók
Az Ôsgyeviek Baráti Köre értesíti 
az érdeklôdôket és tagjait, hogy a 
hagyományos Óév búcsúztatóját.

2013. december 28-án 16 órai 
kezdettel tartja a Faluházban

Vacsora jegyet vásárolni Tóth 
Etelkánál (volt Pálföldi Mártonné) 

Algyô, Vadvirág u. 26 alatt lehet 
az alábbi idôpontokban:

december 14–15-én,
december 22. napján.
Vacsorajegy díja: 2000 Ft.

Mindenkit várunk szeretettel:  
ÖBK vezetôség

  

Hírmondó karácsony 2013.
 Tombolaszelvény:

Hírmondó karácsony 2013.
 Tombolaszelvény:
(az olvasónál marad)

Hírmondó Karácsony
Felhívjuk a civil szervezetek, in-

tézmények, vállalkozók, magán-
személyek figyelmét, hogy meg-
kezdtük a Hírmondó Karácsony 
tombola tárgyainak gyûjtését. 
Adományaikat december 17-ig 
várjuk a könyvtárban. Köszönjük! 
Az Algyôi Hírmondó karácsonyi 

ünnepségét december 21-én 
szombaton délután 4 órakor tart-
juk a Faluház színháztermében. 
A mûsor után tombolasorsolás lesz. 
Kérjük az alábbi kivágható szel-
vényt (mindkettôt) hozza magával!

Mindenkit szeretettel várunk!
Szerkesztôbizottság

Korábbi lapzárta decemberben
A 2014. januári hírmondóba szánt 
cikkeket és hirdetéseket december 
20-ig kérjük leadni a Könyv tár-
ban, vagy elküldeni e-mail cí-
münkre (algyoihirmondo@gmail.
com) 2014. januárjában visszaté-
rünk a 25-i lapzártához. Eddigi 

elôfizetôink a 2014. januári szá-
mot, a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelôen minden elôfizetô 
(2013 évi) megkapja, a februári 
számot csak azok, akik 2014. feb-
ruár 4-ig elôfizettek (2014-re) a 
Hímondóra.

a Faluház ünnepi nyitva tartása:
December 23., hétfô: 8–14 óráig  December 24. és 27. között: zárva
December 28., szombat: a rendezvény idôtartama alatt
December 29., vasárnap: zárva  December 30., hétfô: 8–6 óráig
December 31., kedd: a rendezvény idôtartama alatt
Január 1., szerda: zárva  Január 2., csütörtök és 3. péntek: 9–17 óráig


