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Gyógyászati részleg a Borbála Fürdôben
A Borbála Fürdôben bôvül az
igénybe vehetô, a Társadalombiztosítás („TB”) által támogatott
gyógyászati szolgáltatások köre,
elôre láthatólag 2014. február 17tôl. A kezeléseket szakorvos írhatja fel. Az ország bármely területén
dolgozó szakorvosok páciensei is
kérhetik, hogy kezelésüket a Borbála Fürdôben vehessék igénybe.
A Borbála Fürdôben dr. Matuz
Csilla reumatológus szakorvos hétfônként délután 16 órától 18 óráig
tart rendelést. A házi orvostól kapott beutalóval lehet igénybe venni
a vizsgálatot. Bejelentkezni személyesen a fürdô pénztárában lehet,
vagy a 06 62/517-520-as telefonszámon.
Elsô rendelési idôpont: 2014.
február 10. 16:00 óra.
A következô gyógyászati ellátásokat vehetik a Borbála Fürdôben
igénybe: gyógyvizes medence,
gyógymasszázs, víz alatti csoportos
gyógytorna, víz alatti vízsugármas�százs, azaz Tangentor-kezelés.
A gyógymasszázsnak rengeteg
elônye van: többek között nyugtatja az idegeket, javítja a vérkeringést, elôsegíti a vér áramlását

a szív felé, elôsegíti az izmok relaxációját.
A víz alatti gyógytorna különféle panaszok esetén nyújt segítséget: mozgásszervi betegségek; a
csont, izület, izomzat megbetegedései; neurológiai betegségek,
mint például az agyi infarktus utáni
állapot, Parkinson-kór, keringési
problémák esetén. Ellenjavallatok:
kardiális dekompenzáció; súlyos
ritmuszavar; heveny izületi gyulladások; fertôzô bôrbetegségek;
eszméletvesztéssel járó állapotok.
A meleg vízsugárral fürdôkádban végzett masszázs a problémás,
feszes izomcsoportokra irányul.
Masszírozó, lazító hatása pozitívan
befolyásolja az izomzat tónusát,
javítja a perifériás vér- és nyirokkeringést. Izomfájdalmak, izületi
bántalmak, baleseti vagy mûtéti
utókezelés vagy kondíciójavítás
esetén javasolt a tangentor-kezelés.
A masszázs és a gyógyvíz együttes hatására az izomkötöttség, valamint az izomzat és a kopásos
izületek kötöttsége is csökken.
Sok szeretettel várja gyógyulni
vágyó vendégeit az algyôi Borbála Fürdô.

2014. február • XXIII. évf. 2. szám

Új öltözôszárny épül a fürdôben
Az algyôi Borbála Fürdôben kezdetét vette az új öltözôszárny kialakítása. Várhatóan 2014. szeptemberében ér véget az építkezés,
amelynek eredményét mutatja az
új öltözôszárny látványterve.
Az algyôi fürdô kedves vendégeitôl ezúton elôre is elnézést

kérnek az intézmény vezetôi az
építkezés alatt létrejövô zavaró
tényezôk miatt, valamint arra
hívják föl a figyelmet, hogy a
közeljövôben az építkezés miatt
elôreláthatólag rövidebb idôszakokra ideiglenesen zárva tart a
fürdô.

Üléseztek az önkormányzati képviselôk:
Középpontban a dísztér és a termálkút

Több mint kéttucat napirendi téma megvitatását tûzte maga elô Algyô
Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete idei elsô, 2014. január 29-én tartott ülésén. A munkát a polgármester, Herczeg József
irányította.
Az algyôi Szent Anna templom
elôtti tér rendezésérôl vitáztak elsôként az algyôi képviselôk. Algyô
múltjára, a nagyközség legrégebbi épületének a jelentôségére, értékeire is fel kívánja hívni a figyelmet azzal az önkormányzat, hogy
a templom elôtti terület széppé
varázsolását tûzte ki célul.
Az önkormányzat megvásárolta
a plébánia épületet az egyháztól,
a Szeged-Csanád Megye Püspöki
Hivatala pedig a templom melletti emeletes házat vette meg, alakítja át plébániává és közösségi

házzá – adtuk hírül az Algyôi Hírmondóban is. Következô lépésként
6 építésztôl kért be tervötletet
az algyôi Szent Anna templom
elôtti tér rendezésére a helyi önkormányzat. Ezek közül Talmácsi
István építész, illetve a Települési,
Üzemelési és Környezetvédelmi
(TÜK) Bizottság 3 tervet emelt ki,
és 3 építész csapatot kért föl az algyôi tér átalakításával kapcsolatos
ötletei vázolására.

(Folytatás a 3., 9., 10. oldalon.)

A tartalomból
Bôvült a Sporttelep ............................................................................ 2. oldal
Tanfolyamok a Könyvtárban ................................................................ 8. oldal
Kik örülnének az 1%-oknak?.............................................................. 13. oldal
Válaszol a polgármester (6.)............................................................. 11. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................... 18. oldal
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Algyõi tükör

Épül a konyha és a szálloda
Az algyôi Szabadidô Központ területén épülô, 600 személy számára
szolgáltató konyha valamint az algyôi szálloda elôreláthatólag 2014.
szeptemberében nyitja meg kapuit.
A konyha megépülésével a közétkeztetés szerepét ellátja, valamint a lakosság étkeztetését is
biztosítja, amennyiben azt igénybe
veszik a jövôben.
A konyhához tartozó 150 személy befogadására alkalmas étte-

rem a szállóban megszálló vendégeket látja majd el, mindemellett
akár esküvôk, eljegyzések, osztálytalálkozók, születésnapok, évfordulók megtartására is alkalmas
lesz.
A Mintamenza programhoz való
csatlakozással szeretné elérni az
algyôi önkormányzat és a Gyevitur
Kft., hogy nagyobb részben a helyi
ôstermelôk, helyi szállítók kapcsolódjanak be ebbe a körforgásba.
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Halálozás:

Anyakönyvi hírek

Kapás Andrásné, született Ottlik Mária
2014. 01. 21-én elhunyt.
Szabó Béláné, született Kis Jusztina 2014.
01. 25-én, életének 81. évében elhunyt.
Béke poraira!
Köszönetnyilvánítás
„Egy szál virág, egy gyertyaszál, egy
fénykép, amin mosolyogsz ránk. Emléked, jóságod, szereteted itt van
velünk. Amíg élünk, te is élsz velünk.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerôsöknek, akik drága szerettünk
Szabó Béláné Kis Jusztina temetésén, 2014. 02. 01-jén az algyôi temetôben megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A Gyászoló család
*

Bontással kezdôdött az építkezés.

Bôvült a sporttelep öltözôje,
mobil lelátó a pálya szélén
Az Algyô SK labdarúgó szakosztálya az MLSZ „Sporttelep felújítása”
programjában sikeresen pályázott
és az elnyert összegbôl elkészült
2013 decemberében az algyôi öltözô épületének a bôvítése.
Az algyôi önkormányzati képviselô-testületnek ezúttal is köszönjük, hogy a pályázat önerején
kívül még plusz anyagi támogatást
is biztosított. Az algyôi önkormányzattal közösen sikerült az
épület iskola felôli részét megtoldani. Így a földszinti szertár
mintegy 40 négyzetméterrel na-

gyobb lett: ez volt a pályázat fô
célja.
Az emeleten lévô kondi terem
pedig dupla akkora területen várja
a mozogni vágyókat, mint eddig.
Egy nôi WC-t és egy mozgáskorlátozott WC-t is kialakítottak
az épület belsô oldalán, a kulturált
szolgáltatást növelve.
Ugyanezen a pályázaton, szintén nyert a szakosztály egy 152
székes mobil lelátót, amelyet márciusban fognak felállítani.
Algyô SK
labdarúgó szakosztály

Születések:
FILÓ KAMILLA – született: 2013. 12. 06.,
édesanya: Erdôdi Enikô, édespa: Filó Andor.

*

Köszöntô:

„Érted vagyok, és Te értem vagy. Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettônk dolgán nem változtat többé semmi már.”
(Sasvári Sándor)
Szeretettel köszöntjük Németh Jánost 90.
születésnapja alkalmából!
*

DÉKÁNY BARNABÁS – született: 2013. 12.
30., édesanya: Puskás-Varga Mária, édesapa: Dékány Róbert.
Köszöntjük Németh Jánost és Égetô Teréziát 65. házassági évfordulójukon, további
boldog életet, jó egészséget, vidám napokat kívánunk Nekik!
Fiai, menyei és családjaik
Jó egészséget!
*

Házasságkötés:
Házasságot kötött Schulcz Károly és Djerman
Stefánia 2014. 01. 11-én;
Szabados Károly és Szabó Gizella Magdolna
2014. 01. 25-én.

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák
a községházán
Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (Algyô,
Kastélykert utca 40.) minden héten
szerdán 14–17 óra között fogadóórát tart. Idôpontok: 2014. febru-

ár 12., 19; március 5., 12. A soros,
nyílt képviselô-testületi ülés ideje:
2014. február 26. (szerda) 9 óra.
INFO – a polgármesteri hivatal
telefonszámán: 62/517-517; e-mail: pm@algyo.hu, alpm@algyo.hu;
honlap: www.algyo.hu.
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Üléseztek az önkormányzati képviselôk:
Középpontban a dísztér és a termálkút

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzati képviselô-testület meghallgatta és megnézte
Magyari Csaba (Szeged), Sárai Róbert (Hódmezôvásárhely) és Török
Csongor (Szeged) nevével fémjelzett tervezôi csoport elképzeléseit az algyôi Szent Anna templom
elôtti tér átalakítására.
Nagyszerû vázlatok, ötletek kerültek terítékre. Például a Magyari-csapat Algyô múltjára, hagyományaira utaló emlékhelyekkel és
a szakrális rétegeket erôsítô stációkkal „szellemi-lelki útként” képzelte el az algyôi templom körüli
teret. A Sárai-féle terv mesterséges
patakot álmodott a térre, páraligettel, két sétaúttal, a teret lehatároló fallal, a forgalom lassítására alkalmas körforgalommal.
A Török-iroda modern megjelenéssel adna életet a Szent Anna
térnek, árkádsorral szegélyezett
nyeregtetôs épületekké fejlesztené
a jelenlegieket, szabadtéri színpaddal. A pályamûvek részleteit
kivetítôn és nyomtatva is megtekinthették a képviselôk.
A terveket véleményezte az önkormányzati képviselô-testület mellett mûködô 3 bizottság közül 2:
a Pénzügyi Bizottság, valamint
a TÜK Bizottság. Minden jelenlévô
képviselô véleményt mondott.
Abban egyetértettek, hogy a tervek
mindegyikében található olyan elem,
amelynek megvalósítása széppé varázsolná és új funkciókkal ruházná
föl a Szent-Anna templom elôtti
teret. Herczeg József polgármester
javasolta: most emeljék ki azokat
az ötleteket, amelyeket használva
a legjobbnak minôsített tervezô csapat felkérhetô egy olyan koncepció
kialakítására, aminek a megvalósítását ütemesen elkezdhetik.
Tervek és vélemények
A terveket véleményezte az önkormányzati képviselô-testület mellett
mûködô 3 bizottság közül 2: a Jogi
és Ügyrendi Bizottság, valamint
a TÜK Bizottság. Minden jelenlévô képviselô véleményt mondott.
Abban egyetértettek, hogy a tervek
mindegyikében található olyan
elem, amelynek megvalósítása
széppé varázsolná és új funkciókkal
ruházná föl a Szent-Anna templom

elôtti teret. Herczeg József polgármester javasolta: most emeljék ki
azokat az ötleteket, amelyeket használva a legjobbnak minôsített tervezô csapat felkérhetô egy olyan
koncepció kialakítására, aminek
a megvalósítását ütemesen elkezdhetik.
A vitában a képviselôk kifejtették
– többek között –, hogy például
a parókia épületének esetleges elbontását hosszú távon sem támogatnák. Arra is választ várnak, hogy
milyen ütemezéssel készülhetne el
az a tér, amelynek hosszú ideig
használhatónak kell lennie. Akadt,
aki jónak tartotta a parkolási gondok megoldási ötleteit, de hangsúlyozta: tervtanács dolgozza ki
a tér rehabilitációjának anyagi forrásai és kivitelezési ütemezését.
Volt, aki túlzónak találta az elképzelést és azt kérdezte: ez a „látványberuházás” mennyibe kerül a falunak, és hogyan ütemezhetô.
A körforgalom ötlete többeknek is
tetszett, és a parkosított tér fenntarthatóságának költségeire irányította a figyelmet. Más képviselô
az algyôi valóságtól elrugaszkodottnak tartotta a téralakító terveket,
szolidabb elképzelések alapján,
Algyôt jól ismerô szakembereket
bevonva javasolta karcsúsítani az elképzeléseket. Szárnyalónak, fantasztikusnak minôsítette az építészek bemutatóját több képviselô,
de leszögezte: úgy kell összefésülni
az elképzeléseket az önkormányzati ciklus végén, hogy az ne kösse
meg az új képviselô-testület kezét,
ugyanakkor a már beindított turisztikai fejlesztésekhez is igazodjon.
Több képviselô javaslatára úgy
határozott a testület, hogy 5 tagú
tervtanácsot kér föl – a tagok között Algyôt jól ismerô, illetve itt
élô szakemberekkel – a Szent Anna
templom elôtti tér rendezésére
érkezett eddigi javaslatok áttekintésére, összehangolására. Ezt az általuk kidolgozott rehabilitációs
tervet ütemeztetik a pénzügyi és
a technikai kivitelezés szempontjából is, majd az algyôiek elé viszik
közmeghallgatásra. A dísztérrel
foglalkozó tervbizottság munkájának befejezésre nem kapott határidôt.

Homokoló kút
Két szakértôt is meghallgattak
a képviselôk, akik a Borbála Fürdônek termálvizet szolgáltató A-27
B-68 kút állapotát tették nagyító
alá – immár második alkalommal.
„Instabil a kút állapota” – jelentette ki Olasz József, aki szakértôként vázolta: a 3 ezer mélységû
kutat alakítottak termálvizesre,
a gyógyvizet 1500-1600 méterrôl
nyerik. Az eredeti 7 collos csô
belsô fala és a bele tekert kisebb
átmérôjû acélcsô külsô fala közötti résbe juttatott kavicsszûrô nem
jól funkcionál. Sôt: a kút vizsgálatának friss eredményei arra utalnak, hogy a mechanikus szûrô is
a vízadó réteg alá kerülhetett.
Mindennek lehet az a következménye, hogy idônként finom homokszemcsék jelennek meg a felszínre, kerülô vízben. Ez a jelenség
utal a kút instabilitására, veszélyezteti a szivattyú mûködését is.
Hozzátette: óvatos üzemeltetési
technikákkal ellensúlyozni lehet
egy darabig a kút betegségét.
A probléma megoldása azonban
vagy a kút csôrendszerének kavicsolása, vagy egy új termálkút fúrása lehet. Ez utóbbi beruházás
kb. 100 millió forintba kerülne.
„Döntési helyzetbe kell hozni
az önkormányzatot” – mondta
Mádai Sándor. A szakértô hosszan
ecsetelte a helyzet nehézségeit,
vázolta saját dilemmáit. Kijelentette: egyetlen kútra nem lehet
alapozni egy fürdô és egy termálvizes fûtési rendszer mûködtetését.
A képviselôk figyelmébe ajánlotta,
hogy az olajipari környezet elônyt
jelent, elképzelhetô egy másik,
jelenleg nem üzemelô kút termálvizessé alakítása. Ugyanakkor további mûszeres és laboratóriumi
vizsgálatok elvégzését is javasolta
ahhoz, hogy meg lehessen határozni a jó döntéshez szükséges
lépéssorozatot.
A kút jelenleg percenként 420
liter gyógyvizet ad, hozzájárul
a Borbála Fürdô, az iskola és
a Sportközpont fûtéséhez. A termálkút stabilizálásához komoly
anyagi érdeke is fûzôdik az önkormányzatnak, hiszen havaria esetén
a termálvíz helyettesítéséhez szük-

séges földgáz mennyiség havi 5
millió forint extra kiadást jelenten.
A képviselôk úgy döntöttek árajánlatot kérnek a további kútvizsgálat áráról, majd ennek alapján meghatározzák a szükséges lépéseket.
Koncepció a költségvetésrôl
Az önkormányzatok éves költségvetési tervezetének elsô szakasza
a költségvetési koncepció, mit
az algyôi önkormányzat képviselô-testülete 2013. októberében
fogadott el. A költségvetés tervezését sok tényezô nehezíti. Ilyen
tényezô a teljesen átalakuló jogszabályi környezet és a nehezen
követhetô jogszabályi változások,
a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési ö kormányzatok helyének, szerepének
újrafogalmazása, a járási hivatalok
kialakítása, az oktatási terület átszervezése. Ugyanakkor a költségvetés mielôbbi elkészítése pénzügyi kiszámíthatóságot jelenthet
az önkormányzat mûködéséhez.
A bevételi tervek összeállítását
az nehezíti, hogy megváltozott a finanszírozási rendszer. Például:
a feladatfinanszírozás megmaradt
2014-ben, ám a korábban önkormányzati feladatnak számító tevékenységek közül több – az oktatás,
szociális és igazgatási feladatok –
az államhoz kerültek.
Változatlanul az önkormányzat
bevételeit gyarapítja az átengedett
gépjármûadóból származó 40 százaléknyi részesedés. Általános állami támogatásra viszont csak
az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkezô települések
számíthatnak.
A köznevelési feladatok támogatása jogcímen nôtt az óvodapedagógusok és a munkájukat segítôk
átlagbéréhez és közterheihez nyújtott támogatás, hasonlóképpen nôtt
az óvodák mûködésének támogatási összege. Változatlanul vegyes
mûködtetést eredményez, hogy
az iskolák ingó és ingatlan vagyonának mûködtetését tavaly év elejétôl az állam vállalta magára.
Az önkormányzatnak ugyanis az iskola mûködtetés dologi kiadásainak elôirányzatával számolni kell.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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A legjobb utánpótlás versenyzô: Nagy Natália
Minden évben a Csongrád Megyei
Úszó Szövetség díjaz egy-egy utánpótlás versenyzôt. 2013-ban Nagy
Natáliára esett a választás, mert
szorgalmas, kitartó, minden edzésen és versenyen ott van. Fôleg
gyorsúszásban és hátúszásban si-

keres Nagy Natália: a 2013-as
DIÁKOLIMPIA – Megyei Úszóversenyén „A” kategóriában 3.
helyezést ért el a 4x50m gyorsváltóban és 7.helyezett lett 100m
mellúszásban. Edzôi: Zsura Zoltán,
Zsura Brigitta és Magosi Krisztina.

Iskolai határidô napló

Február

26.	Tanítás nélküli munkanap.

11.	
14.30 óra:
Évszaktúra – téli gyalogtúra , kiszebáb égetés.

27.	Tanítás nélküli munkanap.

12.	
12.00
TÁMOP 3.1.1- 11/1-2012-0001
pályázat keretében modul adaptáló óra a 3.b osztályban.

28.	Tanítás nélküli munkanap

14.	A DIADAL sportverseny következô
fordulója a Napfényfürdô Aquapolisban.
14.	A 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának a továbbítása.
15.	Alapítványi bál.
20.	
14.30:
Vers- és prózamondó verseny az
1–2. évfolyam részére.
21.	
13.00:
Szitakötô gyermekfoglalkozás.
21.	A Zrínyi Ilona matematika verseny
megyei fordulója a 3-8. évfolyam
részére.
23.	
9.00:
Megyei terematlétikai bajnokság
Algyôn.

27.	Simonyi Zsigmond területi helyesírási verseny.
Március
3-7.	Napközis projektnyitó csoport keretben: Tavasz, tavaszi népszokások.
4.	
14.30 óra:
Kémia háziverseny 7-8. évfolyam
részére.
6.	
7-17.00:
Ebédbefizetés (21 napra).
7.	
8-12.00:
Ebédbefizetés (21 napra).
7.	
6.00
Iskolába csalogató: „Kalandozások
Sárkányföldön” – a felsô tagozat
bemutatkozása.
Tanítási hetek február hónapban:
február 10–14. B hét, 
február 17–21. A hét, 
február 24-28. B hét.
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
A karácsonyfák újrahasznosítása Algyôn

Karácsonykor az otthonunkban
pompázó fenyôfa az ünnepek elteltével feleslegessé válik, melynek
elszállításáról, újrahasznosításáról
gondoskodni kell.
Elszáradt fenyôfáink, mint zöld
hulladékok Algyôn, kétféle módon
kerülhetnek feldolgozásra, tudtuk
meg Katona Antaltól, a Gyeviép
NKft. ügyvezetôjétôl.
Egyik megoldásként a hulladékudvarban gyûjtött fenyôfát, mint
hasznos hulladékot elszállítja az
.A.S.A. Hódmezôvásárhely Köztisztasági Kft. komposztáló telepére. A
komposztálás során a zöld hulladékok szerves anyagait humuszszerû
anyaggá alakítják át, amely kiválóan
alkalmas a termôtalajok feljavítására, tápanyagpótlásra.
Másik megoldásként Algyôn az
önkormányzat településüzemeltetéssel foglalkozó cége a Gyeviép
NKft. dolgozza fel a hulladékká vált
fenyôfákat. A települési hulladékudvarból a fák a vállalkozás brikettáló üzemébe kerülnek, ahol ágaprítóval történô darálásukat követôen
szárítják, préseléssel tömörítik, majd

alacsony nedvességtartalmú fabrikettet állítanak elô. Az így elôállított
brikett kiválóan alkalmas fûtésre. Az
önkormányzati vállalkozás ezzel az
újrahasznosított anyaggal oldja meg
térkô üzemének, valamint új üzemcsarnokának fûtését. A brikettálás
módszerével hatékonyabbá tehetô
a természeti erôforrásokkal és az
energiával való gazdálkodás, mondta el Katona Antal.
A fent említett folyamatok „nagyüzemszerûen” folynak, azonban
otthonunkban is megoldható karácsonyfánk hasznosítása, például
ágaprító segítségével ledarálhatjuk,
az elôállított anyagból saját kertünkben talajtakarót készíthetünk, kerti
tavunkban a szétdarabolt fából az
ott élô halaknak búvóhelyet alakíthatunk ki, vagy elegendô, ha egyszerûen kitesszük a fát a kertbe,
hogy a madarak a zord idôjárás elôl
menedékhelyet találjanak rajta. Madárcsalogatás céljából fûzhetünk rá
popcornláncot, és akaszthatunk rá
magokból készített korongokat.
Kertész Tekla, Zakar Zsanett 5.b
osztályos tanulók

Bóbita hírek
Férôhelyek
Az algyôi Bóbita bölcsôdébe jelenleg
31 kisgyermek jár. A 2013–2014 nevelési évre 42 kisgyermek jelentkezett
a 36 engedélyezett férôhelyre. A várólista továbbra is fennáll. A 2014–
2015 nevelési évre 38 kisgyermek
jelentkezett. A 2015-2016 nevelési
évre 9 hely betelt 27 helyre még lehet
jelentkezni. Elôjelentkezéseiket a szülôk hétköznap 9.00-16.00 óra között
személyesen vagy telefonon is megtehetik. Elérhetôség: 517-368
*

Játszócsoport
Februárban is várjuk a játszócsoport
iránt érdeklôdôket. A következô
találkozás idôpontja: 2014. február
25. (kedd) 16.30-tól 18.00 óráig.
*

Farsang
A bölcsôdében február 13-án, csütörtökön tartják a farsangi mulatságot. A rendezvény zártkörû.
*

Díjfizetés
A bölcsôdei térítési díj befizetés: február 12. (szerda) 12–17 óra között,

Boldogság és öröm kifejezése a mûvészetek nyelvén
Összmûvészeti fesztivált szerveztek
idén január 20-22. között Mórahalmon a Homokháti Iskolaszövetség tagiskoláinak tanulói számára. A fesztivál célja: lehetôséget
nyújtani a tehetséges gyerekeknek.
Az algyôi iskola Vers, próza és
képzômûvészet kategóriában indult. Vers kategóriában Szekeres

Laura 7. osztályos és Tóth Szilvia
5.b osztályos tanuló, Próza kategóriában Borbás Bálint 3.a osztályos
tanuló arany minôsítést kapott.
Képzômûvészet kategóriában Németh Éva 8.b osztályos tanuló bronz
minôsítést kapott. Felkészítô tanáraik: Újváriné Lôrincz Tünde, Huszkáné Németh Csilla és Süli Zsuzsanna.
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Nyílt délelôtt a Maci nagycsoportban
A Kék Bolygó címû projektnapunkra január 22-én a vártuk a
leendô elsôs tanító néniket és a
szülôket.
Közös tapasztalatszerzés után
megízleltük a sós és édesvizeket.
Gondolatban ellátogattunk egy
távoli országba, ahol csak 2 évszak

gyott jégtömbre. Megfigyelhettük
a kísérlet során, hogyan olvad a
jég a hô hatására.
A titokzsákból kitapintottuk azokat a formákat, amelyek a föld
formájára hasonlítottak.
Barkácsoltunk úszó jéglábán
utazó pingvint fa spatulából és

van. Jégország birodalmában élô
állatok segítségével játszottunk
pingvines mozgásos és csoportalakításos játékokat. Térképet színeztünk, és az ott élô állatokat
felragasztottuk.
Homok-víz asztal segítségével
kísérleteztünk a jéggel. Sok jégkockából építettünk jéghegyet és
az úszó jégtáblákra pingvineket
állítottunk, amelyeket megszámláltunk. Meleg levegôt fújtunk a
kezünkben lévô jégkockára és
meleg vizet öntöttünk a megfa-

dekorgumiból. Játékos feladatlapok segítségével színezhettek, számolhattak és rajzolhattak a gyermekek.
Délelôtt egy IGLU eszkimó kunyhót ragasztottunk hungarocell téglákból, amit a gyermekek saját
maguk vágtak fel egyformákra.
A ragasztásnál és az építkezésnél
már a szülôk is segítettek. Az elkészített eszkimó kunyhót a jégtáblák közé helyeztük.
A Montessori eszközök segítségével pingvint, jegesmedvét és

rozmárt szurkálhattak. A mozgó
ABC-s játékkal kirakhatták azoknak az állatoknak a nevét, amelyek
a képeken szerepeltek. Elôre laminált állatokat kellett mini csipeszekkel körberakni. A színes festett
csipeszekkel a színeket tanulhatták
és kézügyességük is erôsödött a
megfelelô színhez illesztése során.
A csoport a nap lezárásaként
csendjátékkal mutatta meg a koncentráló képességét. Ehhez a játékhoz külön készíttettünk egy
,,földgömbös” szônyeget Tariné
Ágotával, amit ezúton is nagyon
köszönünk. Ennek a szônyeg szélén egyensúlyoztak egy pohár vízzel, mini földgömbbel a kézben és
egy kanálban lévô jégkockával.
E napon bôségesen volt alkalmunk matematikai tapasztalatok
szerzésére: több-kevesebb, kisebb-nagyobb, közelebb-távolabb,
alacsonyabb-magasabb, lassúbb-gyorsabb, szélesebb-keskenyebb viszony fogalmak gyakorlására. Elmondhatjuk, hogy
látókörünk bôvült, élvezetes és sok
új ismeretet, változatos tevékenységet biztosító délelôttöt zártunk.
A közösen átélt élmények, tapasztalatok elmélyítették a gyerekekben
a kisebb-nagyobb közösségek érté-

két, az ehhez való tartozás fontosságát, önmaguk és környezetük
megismerését, szeretetét.
Bakosné Szöllôsi Ágnes
óvodapedagógus
*

Nyílt nap a Tanító nénikkel
az óvodában
Izgatottan, kíváncsian vártuk ezt a
napot, és nem is csalódtunk. A nyílt
napra eljöttek a leendô kis elsôsök
tanítónôi is, akik dicsérték a csoportszobába megérkezô ovisokat, mert udvariasan, hangosan köszöntek a felnôtteknek, gyerekeknek. A nyílt napi
„bemutatón” láthattuk, hogy hogyan
telnek a mindennapok az óvodában,
és az elmúlt pár hétben a víz témakört
feldolgozva mennyi tudással gyarapodtak. Elmondták a víz körforgását,
meséltek a folyókról, tavakról, azok
élôvilágáról. A földrészeket, tengereket,
óceánokat is fel tudták sorolni. Ügyesen jelentkeztek, nem kiabálták be a
válaszokat, türelmesen végigvárták a
társaikat, akik elakadtak azoknak szívesen segítettek. A fegyelmezettségük,
a koncentráltságuk, a felkészültségük,
és az egyre gyarapodó tudásuk láttán
nem lehet kétségünk, hogy szeptemberben ott a helyük az iskolapadban.
A szülôk nevében: Kovácsné Süli
Mónika, Margaréta csoport

Botswanai önkéntes az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában
Két évvel ezelôtt Iván Zsuzsanna
intézményvezetô, az iskolában
folyó idegen nyelvoktatás színesítésére, a diákok nyelvtanulásának
ösztönzésére vette fel a kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetem
AIESEC irodájával. Ennek köszönhetôen 2013. december 10-én
nagy izgalommal vártuk immár
második alkalommal a Nemzetközi önkéntes diákmozgalom ke-

retében iskolánkba érkezô diákot.
Ez alkalommal Dél-Afrika csücskébôl, Botswanából érkezett Gontle. Az önkéntes munkát vállaló
diáknak fô célja: iskolai feladataink segítése, illetve ezen belül az
angol tanításban való részvétel
volt. Köszönettel tartozunk Juhász
Istvánnak és családjának, akik befogadták és családtagként szerették ôt 6 héten át.
Változatos programoknak volt
közös résztvevôje, hisz pont a Karácsonyi vásár, készülôdés, mûsorok idején érkezett. Az ünnepek
alatt jó pár család örömmel meghívta otthonába. Így lehetôsége
adódott megismerni még jobban
hazánkat, fôvárosunkat és szokásainkat. Eljutott diákjaink otthonába: Horváth Lauráékhoz, Bakos
Dorináékhoz, Márta Csengéékhez,
Rébék-Nagy Renátáékhoz és iskolánk
dolgozóihoz: Zsoltné Kender Tünde,
Ficsórné Réti Emese, Somosiné Szél

Szilvia és Süli Zsuzsanna meghívására. Iskolán kívüli programjainak
szervezésében aktív szerepet vállaltak még: Süli-Zakar Éva és Joó
Gábor, Hegedûs Edit, Ficsór Barnabás, Janek Erzsébet, Koczka Ágnes,
Ujváriné Lôrincz Tünde.
Sokat profitálhattak iskolánk diákjai ittlétébôl: változatos és érdekes óráitól kezdve, kedves mosolygós baráti beszélgetéseken,
sporttevékenységeken keresztül
sokféle élethelyzetben részesei lehettek mindennapjainak. Számomra azonban (és talán angol tanítói
elfogultságom miatt is) a legemlékezetesebb program a könyvtárunkban készült interjú volt.
A gyerekek nagy izgalommal
készültek a beszélgetésre. Angolul
kérdeztek és jó érzés volt látni,
hallani ôket, ahogyan kommunikálnak. Természetesen a riport
végére már magyarul özönlöttek
a kérdések, így az én tolmács sze-

repem is hasznossá vált. A beszélgetés ideje alatt is érezhetô volt,
mekkora szeretettel és érdeklôdéssel van irántunk és mennyire
jól érzi Algyôn magát.
Gontle Khupe rendkívül érdeklôdô, nyitott és kedves személyiségével sok barátra talált Magyarországon. Igyekeztünk megmutatni neki
iskolai, algyôi, nemzeti hagyományainkat, melyek nagyon tetszettek
neki. Olyannyira, hogy január 17én, a búcsú napján magyar népviseletbe öltözve köszöntött bennünket.
Egy bánata volt csak, hogy az
igazi havas téllel nem találkozhatott az idén. Mára már a nagyon
meleg afrikai életében jár. Folytatja egyetemi tanulmányait, melyhez sok sikert kívánunk neki.
Azt hiszem, mindenki nevében
írhatom: Gontle visszavárunk, hiszen bearanyoztad életünket. Köszönjük!
Süli Zsuzsanna tanító
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Az Algyôi Sportkör Lovas Szakosztályának 2013.-évi összegzése
A 2013-as évad sikeres megvalósításában köszönettel tartozunk
az Algyôi Sportkörnek és az Algyô
Nagyközség Önkormányzatának
a támogatásukért.
*

A 2013-es versenyszezon a számok
tükrében: 1555 díjugrató versenyzô (1105-en szereztek minôsítô
pontot), 316 egyesületbôl, 2820
bejelentett lóval (1936-an szereztek minôsítô pontot) versenyzett.
(Lásd táblázat.)
*

2013-ban csatlakoztunk az Algyôi
Sportkörhöz, a Lovas Szakosztályt
1 fô fogathajtó és 9 fô díjugrató
alkotja.
Fogathajtónk név szerint: Gubacsi Szilárd. Tavaly négy megyei
versenyen indult: 1., 2., és két 4.
helyezést ért el.
Díjugratóink név szerint: Békési
Krisztina, Fazekas Hanga, Kisapáti
Vivien, Nagy Róbertné Pokorny Krisztina, Marincus Nikolett, Nagy Anna,
Turdéli Andrea, Udvari Jennifer és
Zajzon András. Tavaly 40 hétvégén,
95 versenynapon, 8 versenyzônk
12 lóval képviselte az Algyôi Sportkört. Országos és nemzetközi szinten Zajzon András versenyzett, aki
indult számos hazai, illetve külföldi versenyen. A többiek kezdô
lovas, ifjúsági és nyitott kategóriákban indultak, fôleg megyei versenyeken.
Fiatal lovasaink tavaly 40-szer
végeztek az elsô 6 helyen, Aranypatkó csapatverseny fordulóin,
Balástyán a 3. helyet, Zsombón
pedig a 4. helyet szerezték meg az
Algyôi Sportkört képviselve. Kiemelkedô teljesítményt ért el Marincus Nikolett, aki a Csongrád Megyei Bajnokság Döntôjében
(Fábiánsebestyén 2013. 10. 05-06.)
Kezdô lovas kategóriájában összesítve a 2. helyen végzett, így Ezüstérmet szerzett.

Zajzon András tavaly 39-szer végezett az elsô 6 helyen. Az évet egy
nagyszerû eredménnyel nyitották:
a Nemzeti Lovardában megrendezett Országos Fedeles Bajnokság Döntôjén (Budapest 2013. 03.
14-16.) az Utánpótlás 7-8 éves
lovak kategóriájában az Elôdöntôn
2. helyen, a Középdöntôn 4. helyen, és végül a Döntôn 1. helyen
végeztek, így 2013-ban az Év Utánpótlás lova Conrad lett.
A Fiat Díjugrató Magyar Bajnokság (Budapest, 2013. 09. 05-08.) a
Nemzeti Lovardában emlékezetes
versenyt hozott. Legnagyobb nemzeti díjugrató versenyünkön Bronzérmes lett Csongrád megye csapata, melynek tagja volt Zajzon András
– Conrad nevû lovával. Egyéniben
sikerült a Döntôbe kerülniük.
Mindezt számos hazai és nemzetközi versenyszám gyôzelmek,
helyezések követtek. Négy külföld

versenyen indult, ahol mindig
nemzetközi minôsítô pontszerzô
helyen végeztek.
Mindezekbôl látszik, hogy a hazai
és külföldi fedett pályán illetve szabadtéren is eredményesen szerepeltek. A lovasok, lótulajdonosok
gyôzelmekkel, helyezésekkel, sportélményekkel térhettek haza.
Az Algyôi Sportkör legeredményesebb lovasa Zajzon András, aki
az országos Lovas ranglistán 1555
bejelentett versenyzô közül (1105
lovas szerzett minôsítô pontot) az
élvonalnak számító 25. helyen végzett és ezzel a mindösszesen 30 fôt
számláló, I. osztályú versenyzôk
táborába is bekerült.
Az Algyôi Sportkör legeredményesebb lova Conrad: fiatal kora
ellenére az országos Ló ranglistán
2820 bejelentett versenyló közül
(1936 ló szerzett minôsítô pontot)
a kiemelkedô 23. helyen végzett.

Lovas neve

Versenynap

Minôsítô
pontszerzô
hely

Minôsítô pont

Lovas
ranglista

Zajzon András
Turdéli Andrea
Marincus
Nikolett
Udvari Jennifer
Nagy Anna
Kisapáti Vivien
Fazekas Hanga

27
14

46
8

45523 pont
242 pont

25. hely
554. hely

10

10

263 pont

532. hely

6
6
10
6

2
2
1
1

42 pont
26 pont
18 pont
12 pont

940. hely
1020. hely
1072. hely
1105. hely

Fazekas Hanga: Aranypatkó csapatverseny Zsombó 4. hely. Kisapáti
Vivien: 7-szer 1-6. helyezett. Nagy
Anna: 5-ször 1-6. helyezett. Udvari Jennifer: 5-ször 1-6. helyezett.
Marincus Nikolett: 12-szer 1-6. helyezett. Aranypatkó csapatverseny
Balástya 3. hely, Zsombó 4. hely.
Csongrád Megyei Döntô Fábiánsebestyén 2013. 10. 05-06. – CSM
Bajnokság Kezdô lovas kategória
Döntô 2. hely. Turdéli Andrea: 11szer 1-6. helyezett. Aranypatkó
csapatverseny Balástya 3. hely,
Zsombó 4. hely.
Zajzon András: 39-szer 1-6. helyezett. CSI**, CSICh-A, CSIJ-B
Ebreichdorf/AUT 2013.02.14-16.
Silver Tour 12. hely. Tattersall
Fedeles Döntô Budapest 2013.
03. 14-16. Utánpótlás 7-8 éves
lovak kategória Elôdöntô 2. hely,
Középdöntô 4. hely, Döntô 1.
hely/gyôzelem. CSI*, CSIJ-B/
CSIYH1* Mesterek Tornája Kaposvár 2013. 03. 22-24. Silver
Tour 5. hely, Gold Tour 6. hely.
CSI**-W Lipica/SLO 2013.05.3106.02. Silver Tour 6., 10. hely.
CSI*, CSICOChJ Budapest 2013.
06. 27-30. Silver Tour 2. hely.
Fiat Díjugrató Magyar Bajnokság
Budapest 2013. 09. 05-08. Csapatverseny 3. hely/Bronzérem,
Egyéniben sikerült a Döntôbe
bekerülni. CSIO***-W Budapest
2013. 07. 11-14. Silver Tour 9.
hely. CSI** Wr. Neustadt/AUT
2013. 10. 15-19. Silver Tour 4.
hely. CSI** Celje/SLO 2013. 11.
15-17. Silver Tour 12. hely.
CSI**-W Budapest 2013. 11. 2912.01. Silver Tour 7., 8., 9. hely
Még több eredmény, kép elérhetô interneten a https://www.facebook.com/AlgyoLovarda címen.
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Véradás az iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola Ifjúsági Vöröskereszt Alapszervezetének kezdeményezésére
január 17-én elsô alkalommal szerveztünk véradást az iskolánkban.
Az elôkészületekbe aktívan bekapcsolódtak tanulóink. A legtöbb
véradót szervezô diák jutalomban
részesült. Keresztes Kolos 3.a osztályos tanuló 5 véradót delegált, így
ô az iskolától ajándékot kapott. Az
osztályok között is meghirdettük
a versenyt. 12 véradót toborzott
az 1.b és a 3.a osztály, ôk zöldlevelet és egy tortát kaptak jutalmul
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Algyôi focisiker a KAAS Kupán

az aktív önkéntes munkáért. Minden gyerek, aki segítséget nyújtott,
zöldkártyát kapott. Hálásan köszönjük minden segítônek a munkáját, külön köszönjük a hódmezôvásárhelyi Zója Cukrászdának a
sütemény és a torta felajánlást.
Végül, de nem utolsó sorban
köszönjük a 70 véradónak, hogy
eljöttek és önzetlenül segítettek a
rászorulóknak és ezzel példát mutattak diákjainknak.
Leléné Gonda Irén
tanárelnök,
Ifjúsági Vöröskereszt

Röszkén 2014. január 19-én rendezték meg a KAAS Kupa elnevezésû labdarúgó tornát a 2004-es
korosztálynak.
Az algyôi csapat – nagy meglepetésre – bekerült a torna döntôjébe, annak ellenére, hogy 1 évvel
idôsebbek között szerepeltek. Olyan
nagynevû ellenfeleket sikerült megelôzni, mint a KÉSZ Akadémia, a
Rendôr Te, vagy a Tisza Volán II-es
csapata. Az algyôi fiatalok nagyszerû teljesítményét az is jelzi, hogy
a torna legjobb játékosává Ormándi

100 új könyv az olvasónak

Könyvtári hírcsokor
Gerinctorna
A Jani Ivett vezetésével szerdánként tartandó gerinctorna március közepéig szünetel! Megértésüket köszönjük!
*

Eladó könyv, DVD
Újabb eladó könyvek és DVD-k
érkeztek. Az algyôi Könyvtárban
régi, illetve hagyaték könyveket,
ismeretterjesztô DVD-ket lehet
vásárolni 50 forintos egységáron.
*

Kávéház
A Könyvtári Kávéházak idôpontja
és témája: 2014. március 1-jén
Farsang, április 5-én Egészségnap, további idôpontok: május
10., június 7.; július 5., szeptember 6., október 4., november 8.;
december 6-án Mikulás.
*

Új folyóiratok
Az algyôi Könyvtár folyóirat állománya 2014-tôl számos új címmel

Martint választották, valamint Forgó
Dániel is különdíjat kapott!
Eredmények: csoportmérkôzéseken Algyô SK – Kész Akadémia-Szeac: 2–1, Algyô SK – Rendôr Te: 4–0, Algyô SK – Tisza Volán
I.: 0–5. Elôdöntô: Algyô SK – Tisza
Volán II.: 2–1. Döntô: Algyô SK
– Tisza Volán I.: 0–5.
Az algyôi csapat tagjai: Ormándi
Martin, Forgó Dániel, Molnár Márk,
Dedovics Rádó,Varga Zoltán, Dudás
Zsombor, Szabó Krisztián, Szénási Kristóf, Németh Bercel. Edzô: Makra Zsolt.

gazdagodott, amelyek kölcsönözhetôk a Könyvtárban.
Az eddigi folyóiratainkon kívül
megtekinthetôk és kölcsönözhetôk az alábbi folyóiratok: Barikád,
Cosmopolitan, Elle Magyarország,
Hot!, Kerti Kalendárium, Kreatív
Ötletek, Lakáskultúra, Magyar
Demokrata, Magyar Konyha, Micimackó Magazin, Nôk Lapja Esküvô, Ötlet Mozaik, Príma Konyha Magazin, Természetbúvár,
Tudatos Szülôk, Új Elixír, Vidék
Íze.
*

Az Algyôi Könyvtár
elérhetôségei
Cím: 6750 Algyô, Kastélykert u.
63. Telefonszám: 62/517-170.
E-mail: bibl@algyo.hu. Web: www.
algyokultura.hu.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig
naponta 9–12 óra; 13–18 óra között; minden hónap elsô szombatján 9–12 óra között.

2013-ban a Nemzeti Kulturális Alap
és a Nemzeti Erôforrás Minisztérium
támogatásával több, mint 200 ezer
forint értékben bôvíthette állományát
az algyôi Könyvtár a Márai III. program által. A kezdeményezés alapvetô célkitûzése, hogy a magyar
könyvpiacon megjelenô legfontosabb
mûvek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz, így az algyôi
Könyvtár közel 100 új kötettel gaz-

dagodott. A Márai program célja a
nemzeti kultúrkincs megôrzése, a
hazai és határon túli magyar kiadók
által megjelentetett könyvek eljuttatása minél szélesebb körû olvasói
rétegekhez, valamint a kortárs magyar szerzôk támogatása és megismertetése. A könyvek hamarosan
kölcsönözhetôk lesznek a Könyvtárban. Várjuk szeretettel minden
kedves olvasónkat! Könyvtárosok
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Fel a netre! – önképzô számítógépes tanfolyamok a Könyvtárban
Kibôvült számítógépes képzésekkel várja Önt is az algyôi Könyvtár.
A hagyományokat folytatva 2010
ôszétôl újraindult a számítógépes
oktatás az algyôi Könyvtárban.
Tanfolyamaink célja, hogy a számítógép kezelését megkönnyítse,
illetve kedvet csináljon a használatához. Az egyes csoportok 8 fôvel
indulnak, mivel kisebb csoportokban könnyebben és gyorsabban
megy a tanulás. A tanfolyamok
résztvevôi 4 héten keresztül, heti
két alkalommal, alkalmanként
másfél órában találkoztak a tanulók igényeinek megfelelô idôpontokban. A tanfolyamokra személyesen a Könyvtárban lehet
jelentkezni vagy telefonon (62/517170). Az oktatás díja 5500 Ft.
2010 ôszétôl kezdôdôen eddig
18 csoport, összesen 90 személy
– mindegyik korosztályt képviselve – vett részt a foglalkozásokon.
Idén 3 tanfolyam indul, a számítógép kezelésének különbözô
fokozataira juttatnak el a könyvtárban tartott képzések.
KEZDÔ számítógéphasználói
tanfolyam
A kezdô tanfolyam anyaga a
számítógép bekapcsolásától egészen a szövegszerkesztésen át, az
alapszintû internethasználatig terjed. Vizsga nincs.
Tematika: A számítógép felépítése, részei; A számítógép bekapcsolása; Ismerkedés a számítógép
programjaival; Hogyan vásároljunk

számítógépet, mire kell figyelni?;
A szövegszerkesztô; A táblázatkezelô; Internet alapismeretek; Internetes levelezés (e-mail);
Zenehallgatás és filmnézés a
neten.
Az oktató: Szabó Noémi.
HALADÓ számítógéphasználói
tanfolyam
A haladó tanfolyamon megtanuljuk például, hogyan kell az
e-mail csatolásokat megnyitni és
hogyan tudunk csatolni, vagy letölteni az Internetrôl programokat. Megtanuljuk az e-bankolás és
az online ügyintézés fontosabb
szabályait, valamint megtanuljuk
használni a közösségi oldalakat, a
videomegosztó oldalakat és megtanulunk tudatosan keresni a
Google-ben. A tanfolyamok tematikája a tanulók igényei szerint
változtatható. Ha a csoporton belül
felmerül az igény valamelyik terület mélyebb megismerésére, azt
beleépítjük a tananyagba.
Tematika: SEO, Google haladó;
E-mail csatolások; Videomegosztó
oldalak (Youtube); Facebook, iwiw;
Programok letöltése (szoftverbázis,
Office 2010); Képszerkesztés (Photoshop); Online vásárlás (Amazon,
Bookline, autogarden); Online
sajtó, média, tájékozódás (napilapok, Nôk Lapja, tv2, idôjárás,
menetrend, utazás, apróhirdetés).
Online ügyintézés (bankszámla,
e-bank, hivatalos papírok, APEH,
adóbevallás, ügyfélkapu, e-bank,

Rendkívül kikímélt állapotú
OPEL Corsa ELADÓ!
Vételár: 300 000 Ft • Évjárat: 1993/10
Érvényes magyar okmányokkal
Mûszaki vizsga érvényes: 2014/2 • Futott km: 234 000 km
Kivitel: Ferdehátú • Állapot: Kitûnõ • Üzemanyag: Benzin
Sebességváltó fajtája: Manuális (5 fokozatú) sebességváltó
Hengerûrtartalom: 1196 cm3 • Ajtók száma: 5 • Szín: Piros
4 hangszóró – CD-rádió – manuális (5 fokozatú) sebességváltó – MP3 – pótkerék – rádió – vonóhorog.
Azonnal elvihetõ – frissen szervizelt – garázsban tartott – hölgy tulajdonostól – keveset futott – nem dohányzó – rendszeresen karbantartott.
Rendkívük kikímélt állapotban, garázsban tartott, vonóhoroggal! Sok pót alkatrészt
adok hozzá és kárpit elemeket! Második autóként nagyon keveset használt. Nem
dohányzó tulajdonos, a kárpit tiszta és nem kopott, nem szakadt, nem foltos. Piros
bõr váltó! Új dísztárcsák. Vezérmûszíj, a teljes önindító rendszer, kipufogórendszer
kicserélve! Motorikusan is rendkívül jó állapotú!

Érd: 06 20 / 3424251

biztosítás, orvos a neten). E-mail
(csatolások, névjegyzék, továbbítás,
lementett tartalom, levelezô listák).
CD/DVD írás, Nero. Formátumok
(mit mire?). Azonnali üzenetküldô
szolgáltatások (skype, MSN, Twitter). Fájlok online tárolása. Adathordozók használata (pendrive,
hdd, fényképezô, telefon csatalakoztatása a számítógéphez).
Oktató: Szabó Noémi.
EMELT szintû számítástechnikai oktatás
A kezdô és a haladó tanfolyamok
elvégzése után, illetve kellô ismeretanyaggal lehetôség van elindulni
egy komolyabb webszerkesztéssel,
haladó internetezéssel, letöltésekkel
foglalkozó tanfolyamon, amely szintén a Könyvtárban indul.
Tematika: Google+; HTML,
CSS, Google Sites webszerkesztés;
Picasa webalbumok, képek szerkesztése, megjelenítés a weben.

Hangfájlok és videófájlok vágása,
szerkesztése (Audacity). Photoshop:
képek szerkesztése, megjelenítés a
weben. Premier: videóvágás. Webtartalmak letöltésének módjai
(film, program, zene, kép, stb.).
Oktató: Gál Péter.
*

Jelentkezési feltétel nincs
A tanfolyamok végén sem vizsga,
sem számonkérés nem lesz, mivel
önképzô jelleggel indítjuk tanfolyamainkat. Bármilyen korosztály
jelentkezését szívesen fogadjuk!
Jelentkezni lehet mindhárom
tanfolyamra a Könyvtárban legkésôbb 2014. február 18-ig
Tanfolyam tájékoztató és megbeszélés: 2014. február 18. (kedd),
16 óra 30 perc.
Információ: Algyôi Könyvtár
(tel.: 62 / 517-170 vagy bibl@
algyo.hu)
Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt!

Ingyenes képzés az algyôi Könyvtárban
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (AL
0670, Felnôttképzési nyilvántartási szám: 06-0008-03)„Egyenlô esélyû hozzáférés lélektani összetevôi”
(TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0042)
elnevezésû akkreditált képzési
programot (akkreditációs szám:
PL 5563/004) szervez a Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatásával maximum 12 személy
számára. A képzés térítésmentes.
A képzés célja a résztvevôk megismertetése a fogyatékos személyek
elfogadását ösztönzô szemléletmóddal és a különbözô fogyatékosság típusokhoz kapcsolható
kommunikációs helyzetekkel.
A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlôdik a résztvevôk
fogyatékosságokhoz való viszonyulása, elfogadása, segítô attitûdje.
A célcsoport: bárki jelentkezhet.
A hallgatói létszám: maximum 12
fô, jelentkezési sorrend alapján.
A képzési helye, idôpontja: az
algyôi Könyvtár (6750 Algyô, Kastélykert u.63.); kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos személyek
között: 2014. február 6–7., 13–14.
,20-21., e napokon 13–18 óra között. Képzési idô: Összesen 30 óra
(15 óra elmélet, 15 óra gyakorlat).

A képzés felépítése: A képzés
két modulból áll: Esélyteremtô
kapcsolati tréning, Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos
személyek között. A modulok külön-külön is elvégezhetôek. Vizsgakövetelmények: az órákon való
megengedett hiányzás maximális
óraszáma a képzési program óraszámának 20%-a (14 óra). A teljes
képzés sikeres elvégzése esetén a
résztvevôk tanúsítványt kapnak.
A jelentkezési lap elérhetô a
www.algyokultura.hu oldalon.
Érdeklôdjön személyesen a
könyvtárban, vagy telefonon a
517-170-es számon.
Könyvtárosok
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Üléseztek az önkormányzati képviselôk:
Középpontban a dísztér és a termálkút

(Folytatás a 3. oldalról.)
A települési önkormányzatok mûködésének támogatásra 2013-tól
új, feladatalapú szabályozás alapján
juttat forrást. Így például pénzt
biztosít a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal,
a helyi közösségi közlekedéssel,
a hulladékgazdálkodással és a távhôszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához. De Algyô nem
részesül általános mûködési támogatásban, mert az adóerô-képesség
alapján kiszámított elvárt bevétel
magasabb, mint a településre jutó
mûködési támogatás. A megalapozott tervezést megnehezíti –
a 2014. évi költségvetési rendelet
elfogadása után készítendô –
az elemi költségvetés igényelt adattartalma. A költségvetés tervezet
elôzô évi formátumát is át kell majd
írni az új számviteli szabályok szerinti táblázatokba a végleges költségvetéshez.
Elvek és szempontok
A fenti tájékoztatót követôen
az önkormányzati képviselô-testület megállapította a 2014. évi költségvetésének fôbb elveit és szempontrendszerét. A bevételek között
szerepelnek normatív állami hozzájárulások, átengedett központi
adók. Ennek alapján 25 milliós
növekedés jelezhetô. Az önkormányzat saját és intézményei mûködési bevételeinek áttekintését
követôen a várható kiadásokat
tekintette át. Megállapították:
a kötelezôen ellátandó alapfeladatok mellett az önként vállalt
feladatokat érdemes lenne felül-

vizsgálni és azokat ésszerûen csökkenteni. Az általános elvek között
szerepel, hogy folyamatosan felülvizsgálják a folyamatban levô és
tervezett beruházásokat. Kiemelt
szempontként kezelik a megvalósuló létesítmények fenntarthatóságának, megtérülésének, pénzügyi hatásainak a bemutatását.
E nélkül nem születhet döntés
beruházásról. A képviselô-testület
látni akarja negyedévente a kizárólag önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok aktuális
pénzügyi egyensúlyi helyzetét leíró
kimutatást. De a tulajdonosi érdekek védelmét és érvényesítését is
fontosnak tartják. Meghatározták
a személyi juttatások és a dologi
kiadások tervezésének fôbb irányelveit is.
Az adósságkezelésrôl szólva elhangzott: a költségvetésben már
nem számoltak a kötvény törlesztéssel, mert ezt az adósságterhet
az állam átvállalja, rendezi várhatóan idén február végéig.
A beruházási feladatokat sorra
vették. Pályázati saját pénzerô alapot hoz létre az algyôi önkormányzat. Az áthúzódó beruházások tételein felül 16 féle fejlesztési
elôirányzat szerepel a költségvetési tervezetben.
A költségvetési vitaanyagban
szerepel – többek között –, hogy
2 milliárd pénzmaradvánnyal számolhatnak, míg az általános fejlesztési tartalék összege több mint
76 millió forint. Elkülönítettek
Közbiztonsági, Ingatlanforgalmazási, Pályázati, Beruházás elôkészítô alapot is. Miközben a helyi

és ide települô Vállalkozások támogatást szolgáló 10 millió forintnyi pénzalap is megmaradt. Végsô
döntését a 2014. évi költségvetésrôl a Képviselô-testület a februári
testületi ülésen hozza meg.
Üzleti tervek nagyító alatt
Az új év indításához szükségesnek
tartotta az algyôi képviselô-tesület,
hogy áttekintse az önkormányzati cégek idei üzleti tervét. Így került nagyító alá a két gazdasági
társaság üzleti terve.
Az 1999 óta létezô Gyeviép Nonprofit Kft. fô tevékenysége a zöldterület-kezelés, de a közhasznú
feladatok ellátásán kívül vállalkozói
tevékenységet is folytat – köszönhetôen az elmúlt években a céget
fejlesztô beruházásoknak. Az NKft.
ügyvezetôje, Katona Antal kimutatta: bevételeik 53%-a a vállalkozásaikból – például a térkôelem gyártásból – származik. Terveik szerint
idén a közhasznú tevékenységet
(például a zöld területek gondozása, a Hulladékudvar és a Sportközpont mûködtetése, az intézmények karbantartása, ebrendészeti
feladatok) „nullszaldósra”, míg
vállalkozási tevékenységüket szerény nyereséggel szeretnék zárni.
Algyô vonzásáért
A Gyevitur Kft. 2013. éve eseménydús volt: a Szabadidôközpont és
a Borbála Fürdô mûködtetése mellett mindkét helyszínen olyan beruházások megvalósítása kezdôdött
el, amelyek befejezése idén ôszre
várható. E beruházások elôkészítése jellemezte a múlt évet. Ugyanakkor nem várt hibák – például
a termálkút „homokolásának” – elhárítása is adott feladatot. Ennek
tudható be, hogy a cég vesztesége
a tervezetthez képest is nagyobb:
32 millió forint. A vezetôi beszámolóból kiderül: a 22 dolgozó többsé-

ge (17 személy) algyôi lakos. A Borbála Fürdôben örvendetesen nôtt
a jegyár bevétel és az ottani szolgáltatásokat igénybe vevô algyôiek
száma is. A tiszai Szabadstrand tavaly zavartalanul mûködött. Ötféle
nyári gyerektábort is szervezett
a cég, ezek közül például a Military
tábor díját idén emelni kell. A Tájház 2013 májusa óta tartozik
a Kft.-hez, és novemberben megkezdôdött az érdemi munka a Tájház átalakítására. Idén nagy feladat
lesz a 18 szobásra tervezett szálloda
és mellette a 600 adagos konyha
kivitelezése, majd várhatóan 2014
szeptemberétôl a mûködtetése.
A Borbála Fürdô idei újdonsága
lesz az öltözôszárny megépítése,
azzal együtt egy új cukrászda-büfé
mûködtetése, illetve a gyógyászati
szolgáltatás beindítása. Ezekhez
kapcsolódnak a cég idei fejlesztési
tervei. Így például a konyhai szolgáltatás hatékonyságát növelô ételszállító autó beszerzése, a szálloda
körüli parkosítás elkezdése, a térvilágítás, vagy a megnövekedett
forgalmú Borbála Fürdôben beléptetô rendszerének kialakítása.
Ugyanakkor a Tájház felújítási
munkálatait is át kell gondolni,
a bemutató gyógynövénykertet ki
lehet alakítani. A Gyevitur Kft. idei
üzleti tervének megvalósításához
31 millió forint elôfinanszírozást
kér. A Gyevitur Kft.-nek a részére
pályázati önerôre átadott pénzös�szegek felhasználásáról is számot
kellett adnia. Az Ifjúsági és Sport
szálloda építése Algyôn címû pályázatról adott képet a Gyevitur Kft.
vezetôje, Ökrös Erika. A DAOP keretében benyújtott elképzelés tartalék listán szerepel.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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Üléseztek az önkormányzati képviselôk:
Középpontban a dísztér és a termálkút

(Folytatás a 9. oldalról.)
Az Algyô Park Kft. ügyvezetôjének
mandátuma lejár 2014 márciusában. A képviselôk megvitatták,
hogy a jelenlegi ügyvezetô, Ormay
Tamás megbízatását meghosszabbítják-e további 5 esztendôre.
Juttatások
Eredménykijelzôt szeretne a Sportközpontban az Algyôi Sportkör.
Az MLSZ-hez benyújtott sportköri
pályázatához biztosítja az önkormányzat a szükséges önrészt, 3
millió forintot abban a reményben,
hogy elnyeri a 7 millió forintnyi
támogatást.
A polgármesteri hivatal saját
tulajdonú gépjármûveivel kapcsolatos szabályokat módosította.
Tájékozódtak a képviselôk az önkormányzat vagyongazdálkodásának belsô ellenôrzésérôl.
Az iskolatej program idei folytatásával egyetértettek a képviselôk.
Egészségügyi kerekasztal
Az Egészségházban dolgozó orvosok munkáját támogatva 3 kórházi ágy vásárlását támogatja
az önkormányzati képviselô-testület – az idén januárban tartott
egészségügyi kerekasztal ülésén
elhangzottak alapján.
Folytatódik a méhnyakrák elleni védôoltás program Algyôn.
A 12. évüket betöltött algyôi lányokat érintô oltóanyag megvásárlásához is szükséges több mint 2
millió forintot biztosítja az önkormányzat, amennyiben az állami
költségvetés ezt nem támogatja.
Sokan igénybe vették az önkormányzati támogatással megszervezett Egészségheteken elérhetô,
helybe hozott orvosi szolgáltatásokat. Ezért döntött úgy az önkormányzati képviselô-testület,
hogy idén is két alkalommal: tavasszal és ôsszel összesen 6 millió
forinttal támogatja az egészségmegôrzést szolgáló, a szûrôvizsgálatokat Algyôre hozó programot.
Így az eddig is igénybe vehetô
szûréseken kívül az ajak- és szájüregi daganatszûrést is megszervezi, miközben a szív- és hasi ultrahangos vizsgálatot is biztosítja.
Gyermekgyógytornász alkalmazásáról döntött az algyôi önkor-

mányzat, az errôl szóló pályázat
kiírását támogatja.
Terítéken az algyôi
programok
Az Algyôi Faluház és Könyvtár beszámolóját munkatervvel kiegészítve adott képet a múlt évrôl és idei
elképzeléseirôl. Jelenleg 8 dolgozó
tartozik az Algyôi Faluház és Könyvtár kötelékébe, mivel a Tájház tavaly
tavasz óta a Gyevitur Kft. részeként
mûködik. A múlt év fejlesztéseként
jelentôsen javult az intézmény
hang- és fénytechnikai eszközrendszere. A számítógépes eszközpark
2007-ben pályázati forrásból újult
meg. Új feladatot jelent, hogy tavaly
nyár óta az Alkotóház is az intézmény része.
Számos állandó program igazodik az algyôiek kulturális és mozgásigényének, alkotói vágyának
a kielégítéséhez: minden hétköznap
2-5 állandó foglalkozásnak ad helyet a Faluház. Az intézmény különbözô helyiségeiben – többek
között – az Agrártanácsadás, a Parlandó Énekegyüttes próbái, a Boksz
és a Fitness edzés, a Szilver Tánciskola, a Booming Dance Club,
az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar, a Jóga Klub, a Citeraszakkör, a Felnôtt néptáncosok,
a Zumba Fitness, a Baba-Mama
Klub, a Nyugdíjas Klub, a Hit és
Lélek Klub, a Mozgáskorlátozottak
Algyôi Csoportja kap helyet.
A Könyvtár „otthona” a Borbarátok
köre nô csoportjának és a Tollforgatóknak. A Tájházban találkoznak
havonta egyszer a férfi Borbarátok.
A Civil Szervezetek Háza fogadja
be a Nyugdíjas Klub Asszonykórusát. A képzômûvészek pedig a Faluház Galériában mutatkozhatnak be
– tavaly öt kiállítást szerveztek oda.
Alkalmi programok sora nyújt
szórakozási, kikapcsolódási lehetôséget. Például a Faluházban a Bálint napi mulatság és számos színházi est, játszóház és karaoke party,
baráti találkozó és intézményi rendezvény színesítette a kínálatot.
A Könyvtárban a Kávéház-sorozat
mellett a magyar kultúra napjához
vagy az Országos Könyvtári Napokhoz, a költészet napjához, a dél-alföldi olvasó mozgalomhoz kötôdô
rendezvények, illetve az új honlap,

az ingyenes önképzésre lehetôséget
adó tanfolyamok nyújtotta szolgáltatások is bôvítették az olvasók tájékozódási és kölcsönzési lehetôségeit.
Itt dolgozik az Algyôi Hírmondó
szerkesztôbizottsága is. A Corvina
Integrált Könyvtári rendszerre való
átállás gyorsítja és segíti a könyvtárosi munkát. Mindennek hatására
2013-ban megugrott a kölcsönzött
dokumentumok száma.
A Móra Ferenc Népszínház
A vadállat címû kabaréesttel is szórakoztatott a Falunapokra való ráhangolásként. Ugyanakkor a Barcaságban és a Temességben tájolt,
de és a határokon belül több helyen
is játszotta A vadállatot. Munkája
elismeréseként tavaly Teleki Pál
Érdemrendet vehetett át Kátó Sándor és Bene Zoltán. A Népszínházat
alapító és mûködtetô Kátó Sándor
a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjének polgári tagozata kitüntetést vehette át.
Táborokat tavaly is szervezett
a Faluház és Könyvtár. Miközben
minden helyi nagyrendezvény –
így például a falunapok, a lovas
napok, a repüléstörténeti emléknap és gyermeknap és vitézi találkozó, a Szent Iván-éj, az Anna napi
búcsú, Algyô napja – elsô számú
szervezôje volt.
Az idei tervek közé tartozik a Faluházban 6 kiállítás, a civil szervezetek vezetôit összefogó Civil
Fórum folyamatos megszervezése,
de helyet kapnak az ott otthonra
talált szervezetek, hagyományos és
visszatérô programok is. Megemlékeznek a jeles napokról, közkívánatra például farsangi és karaoke vetélkedôt szerveznek, de
az állandó programok és csoport

foglalkozások is folytatódnak.
A nyári táborok mellett a szokásos
nagyrendezvényeket idén is megszervezik. A Könyvtár is életre hívja
megszokott és népszerû programjait, miközben bôvíti folyóirat állományát, számítógépes tanfolyamokkal biztosít lehetôséget
az önképzésre. Az Alkotóház életét
idén számos kézmûves tanfolyam
élénkíti. A Móra Ferenc Népszínház új bemutatóra, egy vígjáték
színre vitelére készül, miközben 4
korábbi elôadást is fölfrissít, ezekkel tájolni indul.
Az intézmény gazdálkodás tavaly is kiegyensúlyozott volt. Idén
is erre törekszik az algyôi Faluház
és Könyvtár.
Ünneprôl ünnepre
A képviselô-testület elôzô ülése
óta eltelt idôszak kiemelkedô eseményeinek leltárából kiderült:
a múlt év decemberének második
felében több karácsonyi ünnepségen és évzáró összejövetelen is
részt vett Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester. Az új év
elsô és legfontosabb eseményének
számíthat, hogy 2014. január 6-án
a helyi kamerarendszer mûszaki
átadásán vett részt a polgármester.
Két nap múlva az algyôi brikettáló rendszer mûködésének tapasztalatait adták át a tiszaszigeti küldöttségnek. A januári programok
közül kiemelkedtek a magyar kultúra napja alkalmából az Alkotóházban és a Faluházban rendezett
kiállítások és elôadások.
Az algyôi önkormányzati képviselô-testület januári ülésén a vagyonát érintô ügyekrôl zárt üléseken tárgyalt.
A. H.
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Válaszol a polgármester (6.) – A díszkivilágítástól a szélkerékig
Kérdésekre válaszol, kényes ügyekrôl is beszél Herczeg József. Az algyôi polgármester továbbra is várja hivatalába vagy a Hírmondó
szerkesztôségébe az algyôiek kérdéseit, így folytatódik az algyôi
újságban a Válaszol a polgármester sorozat.
– A tél idén január második felében
érkezett meg. A hó és hideg milyen
többletköltséggel jár az önkormányzati költségvetésben?
– Semmi rendkívüli nincs abban,
hogy januárban fagypont alá sül�lyed a hômérséklet és 15 centi hó
hull, mint ahogy idén is. Algyôn
a Gyeviép NKft. feladata a síkosság-mentesítés és a hóhelyzet kezelése. Ehhez 5 munkagép és 20
személy kétkezi munkája áll rendelkezésükre. Feladatuk például
a buszmegállók síkosság-mentesítése, a középületek környékének
hó-mentesítése, az útkeresztezôdésekben a gyalogjárdák végpontjainak a kibontása az oda túrt hótorlaszoktól. De mikor ónos esô
esik, síkos és fagyos az úttest, a kft.
mozgósítható. Ilyenkor nincs korlát: a kft. összes dolgozója bevonható a feladatara – nagy hó esetén
mindenki arra koncentrál, hogy
járhatóak legyenek az utcák – 24
órán belül. Remélem. az algyôiek
észreveszik ezt az erôfeszítést,
a más településekkel szembeni különbséget. Például azt is, hogy az állami közútkezelô céghez tartozó
Kastélykert és Vásárhelyi utcán is
az elsôk között halad végig az önkormányzati hókotró, a tulajdonosi hovatartozástól függetlenül is
fontosnak tartjuk a közlekedési
útvonalak átjárhatóságát. A gyûjtôútnak számító Bartók Béla és a Kosárfonó utca is az elsôk között kerül
megtisztításra, az ott elhaladó jármûvek nagy száma miatt.
– A tél beköszönte elôtti utolsó pillanatig bôvült az út és járdahálózat.
Miért?
– December végén a Kôfal utcában fejezôdött be a múlt évi
járdaépítési program. Az ott lakók
jelzése alapján is tudjuk, hogy
a 47-es úton lévô autóbusz megállóból gyalogló emberek így közelíthetik meg könnyebben az otthonukat.
– Mi alapján dôl el, hogy melyik
utca és melyik oldal kap járdát?
– Ismerjük az utcáink járdáinak
állapotát, a helyi közlekedési szokásokat. A járdaépítési program

kezdetén alapelvnek tekintettük,
hogy azok az utcák kapjanak elôször
új burkolatot, amelyek az új általános iskolánk megközelítésében játszanak szerepet. Ezt követte
az Egészségház, a posta megközelítésének a megkönnyítése. Most
az olyan forgalmasabb helyek, például a buszmegállókból igénybe
vett útvonalak kerültek elôtérbe,
ahonnan több utca felé haladva is
használják a járdát a gyalogosok.
Szinte minden algyôi járdát célszerû volna kicserélni, de az anyagi
források függvényében is ütemezni
kell a rekonstrukciót. A végsô terv
az, hogy az önkormányzat minden
algyôi utcáéban legalább az egyik
oldalon ép és a gyalogosok által
használható járdát építsen.
– Ezért foglalkozik térkô burkolatgyártással a Gyeviép NKft.?
– A burkolóanyag gyártás bevezetésével 8-10 új munkahelyet teremtettünk. Ráadásul – bár az önkormányzati cég is piaci alapon
árazza be termékeit, mégis – olcsóbbá tettük a beszerzést.
– Díszkivilágítás tette ünnepivé
a hangulatot a múlt év végén. Mibe
került ez a falunak?
– Például az Egészségházra került négy világító dísz energiaköltsége körülbelül 22 ezer forintot
jelentett egy hónapban. Ez viszonyítási pont, mert a teljes összegrôl
még nincs adat. Újítunk minden
esztendôben: újabb és újabb elem
gazdagítja a falu karácsonyi díszkivilágítását. 2014 évi tervünk,
hogy a Búvár utca újabb oszlopait,
valamint a templom egyik fenyôfáját szeretnénk fölruházni teljes
fényfüzérrel.
– Milyen meghatározó fejlesztéseket
tervez az önkormányzat 2014-re?
– Az egyik látványos változás
a Szent Anna templom elôtti téren
következhet be – a képviselô-testület döntésének megfelelôen, várhatóan több ütemben. Például
a közvilágítás és az elektromos
hálózat megújítását a zöld növényzet kialakítása, majd a sétányok
megépítése követheti. De minderre, vagyis a tervek összefésülésé-

re, ütemezésére a tervtanács tesz
javaslatot. A Szabadidô központbeli szálloda és a konyha fejlesztését viszont már elkezdtük. Több
mint 263 millió forintba kerül
a 600 adagos konyha megépítése,
amelynek átadása idén szeptemberben várható. Több mint 164
millió forintba kerül, már épül
a szállodánk, ami 18 szobás, jó
színvonalú szálláshely lesz – tetôtér
beépítéssel két szinten mûködik
majd. Ennek az épületnek is idén
szeptemberben várható az elkészülte. Belsôépítész tervezi a belsô
világát, ami az önkormányzati testület februári ülésen kerül majd
a képviselôk elé. Reményeink szerint egy autóbusznyi vendéget tudunk kulturált körülmények között
elhelyezni a szállodában.
– Milyen különlegessége lesz a konyhának?
– A helybéli termelôkre, szállítókra számítunk: a mintamenza
programhoz kapcsolódva egészséges ételeket fôznek majd az itt
termelt olcsóbb alapanyagokból.
Szeretnénk helyzetbe hozni a helyi
gazdákat, savanyúság készítôket,
cukrászokat és más, a konyhával
kapcsolatba hozható vállalkozókat.
– A Borbála Fürdôben idônként,
például a téli szünidôben, nôtt a kihasználtság, sôt: sorállást alakult ki
az öltözôben…
– Épp ezért döntött a képviselô-testület arról, hogy több mint 301
millió forintból új öltôzô szárnnyal
bôvítjük a fürdôt. Ezt az egységet
idén nyáron már használhatják
a fürdôzôk. Az új élménymedence
építésére 560 millió forintot „tett
félre” a képviselô-testület. A tervezô
szerint azonban 900 millió forintba
kerülne az általa megálmodott élményelemek megvalósítása. Ennyi
pénzünk nincs erre a célra. A képviselôk februári ülésén döntünk
majd arról, milyen elemeket lehetne elhagyni és milyen költségeket
lehetne lefaragni az élménymedencét magunk elé képzelve, hogy
az eredeti beruházási összeghez
közelítsük a kivitelezés költségeit.
Addig, amíg a teljes beruházási ös�szeg nem áll rendelkezésre, nem
tudjuk elkezdeni a közbeszerzési
eljárást. De bízom abban, hogy májusra a képviselô-testület megtalálja a megoldást, így idén ôsszel el-

kezdôdhet és jövôre befejezôdhet
az új medence építése.
– A téli fûtési szezonban beszédtéma,
hogy hiába „ül” Algyô a termál és
a földgáz energián, mégsem érhetô el
olcsón az algyôiek számára. A kéményekbôl kiáramló füst szaga viszont
elárulja: mindenféle, esetenként a környezetet szennyezô anyagot is – például
gumit, rongyot is eltüzelnek a házak
kazánjaiban. Mit tesz az önkormányzat
a helyzet megváltoztatásáért?
– Valóban: egyesek még a ruhaadományt is eltüzelik. Épp ezért
megtiltottuk, hogy bárki zsákszámra vihessen haza adományt, ezentúl
csak saját és családja szükségletére
elegendô mennyiségû ruhát vihet
haza minden nehéz helyzetben lévô
család. A termálenergia hasznosítása viszont elkezdôdött: a Borbála
Fürdôn kívül az iskola és a sportöltözôk fûtését is ezzel oldjuk meg.
Ezzel jelentôs költséget takarít meg
az önkormányzat. A napenergia
hasznosítása is nagymérvû. A bölcsôde, az óvoda és a polgármesteri hivatal tetôzetén elhelyezett napelemek annyi energiát termeltek,
hogy ez meghaladta az ezekben
az intézményekben a múlt év végéig felhasznált energiamennyiséget. A programot folytatni szeretnénk: további intézmények
tetejére telepíthetô napelem. Sôt:
az önkormányzatunk 500 kilowattos, földre telepített, 1 hektáron
elhelyezkedô napelem-parkot terveztetett meg. Ez biztosította volna
közvilágítás energiamennyiséget,
de anyagi források híján nem tudtunk részt venni az eddigi pályázatokon. Az iskola egyik határon átnyúló pályázata eredményeként
pedig a szélkerék és napelem által
termelhetô energiára ad modellt
a diákoknak. Már elkészültek a tervek egy új termálkút fúrására és
a hozzá kapcsolódó hálózatkiépítésére. Az idevonatkozó pályázatok
kiírására várunk, hogy a megvalósítás esetén minden közintézményünk épületét ezzel a gazdaságos
energiaforrással fûthessük, ebbôl
táplálhatnánk a Bartók Béla utcai
fûtômûvet, amely lehetôvé tenné,
hogy olcsóbb energiával lássuk el
a társasházi lakásokat. Az új termálkút növelné a Borbála fürdô üzemelésének a biztonságát is.
A. H.
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Téli gombák a januári tavaszban
Csészegombák
A talajon is találhatunk színes
gombafajokat: Piros csészegombákat, Sárga csészegombákat és a
Melegágyi csészegombát. Ezek a
gombák inkább a természet kincsei, inkább gyönyörködjünk
benne, mint összegyûjtsük, és tapossuk a fejlôdô termôtesteket.
Mérges fajok
Az ehetô gombák mellett még találhatunk mérgezést okozó más
gombafajokat, például Rovátkolt
tönkû kígyógombát a fehér fûzfák
odvaiban és Sárga kénvirág gombát is. Fehér akác erdôben járva
érdekes, csillag alakú gombákat is
találhatunk, ha figyelmesen nézelôdünk az avarban, ilyen a Csészés
csillaggomba, a Szita szájú csillaggomba és a Galléros csillaggomba
példányai. Ezek a csillaggombák
nem ehetôk!

Algyô Nagyközség és környékét
járva lépten-nyomon találkozunk
hidegtûrô gombafajokkal. Pedig
január elsô harmada a maga 8-15
fokos nappali meleg hômérsékletével a tavaszt idézte, mert kinyíltak a hóvirágok, a gyermekláncfüvek, de díszlett színes virágaival
a százszorszép és a fás szárú aranyvesszô is. Virágporát javában szórják a mogyoró fajok is.
Táli fülôke
A Tisza folyó jobb és bal oldali árterében, valamint Algyô, Sándorfalva és Dóc környéki erdôségekben nagy mennyiségben
találhatunk a tél egyik legízletesebb
gombafaját, a Téli fülôkét. Ez a
rókavörös impozáns gomba csoportosan nô kivágott gyümölcsfák
tönkjein, de megtalálható a megsebzett fehér fûzfák oldalain és a
fehér akác tönkjein is. A gomba
feltûnô rozsdás vörös, róka színû
és enyhe lazac illatú, nyálkás kalapú termôtestei rendkívül ízletesek.
Csak a gomba kalapja fogyasztható gulyáslevesnek, vagy pörköltnek.
Érdemes elkészítés elôtt a gombakalapokat lobogó forró vízzel leforrázni és állni hagyni. Erre azért

van szükség, hogy a majd elkészítendô étel ne legyen nyálkás. A téli
fülôkének súlyosan mérgezô, olykor halált is okozó párja a Mérges
turjángomba (régi neve: Fenyô
tôkegomba). A homoktalajú fenyôerdôben, a kivágott fenyôtönkökön
nagy mennyiségben találunk belôle, nyár végétôl egészen márciusig.
Késôi laskagomba
A Késôi laskagomba is közkedvelt
a gombagyûjtôk táborában, amely
szinte minden fafajon fejleszt termôtestet. Találhatunk az összes
nyár-félén, fehér fûzfán, házi kertekben diófán azon kívül fenyôféléken is. A termôtestek egymás
fölött, emeletesen nônek, a lemezei tönkre lefutók és piszkos fehérek. A diófán és a fenyôn növô
termôtestek kalapjának színezôdése kékes fekete, míg a többi
fafajon növô egészen világos szürke színû. Pörköltnek, gulyás levesnek, ledarálva fasírtnak, ragunak
és rántva is elkészíthetô, de még
sok más ételt is kipróbálhatunk
vele. Mielôtt az ételeket elkészítjük
újraforrástól számított forró vízben
húsz percig elôfôzzük, vagy más
néven „blansírozzuk”.

Júdásfül gomba
A Júdásfül gomba, vagy a kínai
konyha szerint Fafülgomba nagy
mennyiségben nô szél által letört
faágakon, ártéri erdôkben és más
homok vagy kötött talajú erdôkben
egyaránt. Rendkívül ízletes ételeket készíthetünk belôle, de a legfinomabb citrom és szezám olaj
hozzáadásával készült leves.

Gyógyhatások
A Téli fülôke és a Késôi laskagomba immunerôsítô hatású, míg
a Júdásfül gomba vérrögképzôdést
gátló hatású.
Felhívom a gombagyûjtôk és a
gombát fogyasztók figyelmét, hogy
a gombák hozzáadásával készült
ételek nehezen emészthetôk,
a gomba ballasztanyag mivel a
sejtfala kitinszerû anyagból épül
fel, ezért az emberi gyomorsósav
nem képes azt lebontani. Ha nem
rágjuk meg kellôen akkor megterheli az emésztô rendszert, ezért
azt ajánlom, hogy jól rágják meg
a gombás ételeket. A pörkölt mellé
pirítóst ajánlok köretnek. Kissé
szokatlan ez, de aki egyszer ezt így
fogyasztja, rájön, hogy milyen
finom.
Csak vizsgáztatva!
Minden gyûjtött gombát felhasználás elôtt vizsgázott gombaszakértôvel vizsgáltassanak meg!
Algyôn a Forrás köz és a Korsó
utca sarki portán, a gombavizsgáló állomáson ingyenes gombavizsgálat történik, bejelentkezés alapján a 62/267-107 számon.
Hajdú Mihály
Mikológus,
gombaszakértô
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Közhasznú szervezet a mozgáskorlátozottaké
Engedjék meg, hogy bemutassam
a 33 éves múlttal rendelkezô közhasznú szervezetünket, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületét, melynek székhelye
Szegeden található. Egyesületünk
száz fôvel indult 1981-ben, ma már
közel háromezres létszámmal mûködik, és egyre jobban fejlôdik
olyannyira, hogy a megyében már
28 csoportban dolgoznak munkatársaink aktívan, lelkiismeretesen.
Minden évben színvonalas rendezvények kerülnek megrendezésre,
idén elsô alkalommal a Mozgáskorlátozottak Megyei Jótékonysági Bálján is részt vehetnek a kedves
látogatóink Szegváron. Ezenkívül
rendezvényeink között szerepel a
Megyei Horgászverseny, Megyei
Fürdônap, Mozgáskorlátozottak
Megyei Találkozója és a MERI
Regionális Sportnap.
Az egyesületünk céljai közé sorolható a fiatalítás is, amelynek
eredményeként 2008-ban megalakult az Ifjúsági Tagozat, Bodnár
Zoltán megyei titkár vezetésével.
Létrehozásának a célja az, hogy
felkutassa a Csongrád megyében
élô mozgásfogyatékkal élô fiatalokat, akik színes programokon
vehetnek részt, mint a kreativitást

megcsillogtató KI MIT TUD, Ifjúsági Fürdônap és az Integr –
„ÁLOM” tábor, amely minden
évben nagy népszerûségnek örvend a fiatalok körében.
Az éves tagdíjainkat a kapott
jövedelemtôl tesszük függôvé,
35.000 Ft-ig 1700Ft, 50.000 Ft-ig
2000Ft, 50.000 Ft felett 2500 Ft,
gyermektagdíj 18 év alatt 700Ft, a
pártolói tagdíj pedig annyiba kerül,
mint a mozgáskorlátozott esetében.
Szolgáltatásaink közé tartozik a
Mentori Szolgálat, Munkaerô-piaci támogatás, Révész Szolgáltatás,
Sorstársi Tanácsadás, Tapasztalati
Szakértôi Tanácsadás szakképzett
munkatársaink segítségével.
Kiemelkedô sikerekrôl is beszámolhatok, hiszen 2013. november 15.-én Bodnár Zoltán megyei
titkárunkat az Országos Ifjúsági
Tagozat vezetôségi tagjának, november 16.-án Tóth Margit elnökünket pedig a MEOSZ elnökségi
tagjának választották. Ezúton is
gratulálunk nekik!
Végül, de nem utolsó sorban
pedig a pályázatainkról szeretnék
néhány mondatot szólni önökhöz.
A TÁMOP 2.6.2 pályázat keretein
belül szervezetünk struktúrája került
átvilágítás alá, amelynek eredmé-

Kik örülnének az 1%-oknak?
Hamarosan itt az adóbevallás idôszaka, döntenünk kell az adó 1%
felajánlásáról.
Kérjük, jövedelmük 1 %-ával
támogassák a Boldog Gyermekkor
Alapítványt!
ADÓSZÁM: 18464881-1-06
Köszönettel: Boldog Gyermekkor Alapítvány
*

Eljött az adóbevallások ideje. Idén
is lehetôség nyílik mindenkinek
adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az algyôi
iskola alapítványának, ezen belül
tanulóink helyzetének jobbítását,
akkor rendelkezô nyilatkozatán a
következôket adja meg:
Algyôi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást,
de nagyon sokat segíthet az Alapítvány munkájában!

Köszönettel az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola tanulói
*

A Gyevi Art Kulturális Egyesület
mind a négy mûvészeti csoportja
– a Parlando Énekegyüttes, a Tollforgatók Köre, az Alkotók Köre és
a Zsibongó Néptánccsoport – ismételten köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben is
felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át, ezzel segítve mûködésünket.
Az Egyesület ez évben is szívesen
fogadja és kéri felajánlásukat, támogatásukat.
Nevünk: GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
Adószámunk: 18469927-1-06
Köszönettel: Ménesi Lajosné, a
Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke

nyeképpen jelentôs infrastrukturális fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, ezáltal csoportjaink számára
biztosíthatunk számítógépet és
multifunkcionális nyomtatót. Ezenkívül munkatársaink térítésmentesen vehetnek részt továbbképzéseinken. Ezen a pályázaton 8 millió
forintot nyertünk.
A TÁMOP 1.4.3 – „MOZGI”
projektünk lehetôvé teszi egy munka-hálózat létrehozását a Csongrád
megyében élô megváltozott munkaképességûek számára. A pályázat
lezajlása még most is folyamatban
van. A kiválasztási folyamatot követôen 103 fôvel kezdôdtek meg
a Tanulás technikai tréningek öt
csoportban öt kiváló mentor támogatásával Szegeden és Csongrádon. Január végétôl a programban
résztvevô megváltozott munkaképességû mentoráltak a képzést a
Helyi Fejlesztési Tanulmányokkal
kezdik, majd szakosodnak a különbözô képzéseinkre, mint a pályázatkészítô, projektek marketingje, projektek finanszírozása,
szakmai, pénzügyi elszámolása,
közbeszerzési referens, operátor,
sorstársi tanácsadó, személyi segítô. A megvalósításra közel 200 millió forint támogatást kaptunk.

A TÁMOP 1.4.1 pályázat egy 15
hónapig tartó projekt az egyesület
számára, melynek célja a fiatal
pályakezdôk alkalmazása. Kiváló
alkalom ez az egyesületünk szolgáltatásainak bôvítésére, így alkalmazhatunk gyógymasszôrt, pedikûröst és gyógytornászt, akik a
tervek szerint 25 év alatti pályakezdôk lesznek. Ezt a szolgáltatást
a tagjaink vehetik igénybe úgy,
hogy elôzetes idôpont egyeztetést
követôen dolgozóink kéthavonta
egy alkalommal elutaznak a csoportjaink helyszínére. Ezen a pályázaton az egyesület több mint
17 millió forintot nyert.
Az egyesület minden évben pályáz Rehabilitációs támogatásra,
amely a megváltozott munkaképességû dolgozóink foglalkoztatására
irányul. 2014. január 1-jétôl 24 fô
alkalmazására nyertünk támogatást
azzal a feltétellel, hogy kizárólag a
komplex felülvizsgálati határozattal
rendelkezôket lehet alkalmazni.
Ennek megvalósítására közel 27
millió forintot nyert az egyesület.
Bôvebb információért látogasson el a www.mcsme.hu vagy a www.
mozgi.eu weboldalainkra.
Virágos-Kis Noémi
Kommunikációs munkatárs

Vöröskereszt karácsonya

Köszönô levél –
tûzeset után

Köszönetet szeretnénk mondani,
Algyô lakosságának, akik munkájukkal, adományukkal támogatták a
Magyar Vöröskereszt karácsonyi
programjait. Ezúton köszönjük a
Primagáznak a 25 felajánlott gázpalackot. Köszönjük a pénzbeli felajánlásukat, mellyel lehetôvé tették,
hogy egy kislány megkaphassa a
szemüvegét. A Vöröskereszt 10 családnak segített élelmiszer csomaggal,
ezzel könnyebbé téve a karácsonyi
készülôdést. Még egyszer mindenkinek köszönjük, kívánunk jó egészséget, békés boldog 2014. évet.
Herczeg Józsefné,
az Algyôi Vöröskereszt Vezetôje

Köszönetet szeretnénk mondani
azoknak az embereknek, akik a
bajban velünk voltak és nem hagytak magunkra, és minden lehetôséget megteremtettek ahhoz, hogy
talpon maradjunk lelkileg. Köszönet az algyôi segítôkész embereknek, az Önkormányzatnak, a civil
szervezeteknek, akik anyagilag
hozzájárultak az újra kezdéshez.
Köszönünk minden adományt,
tartós élelmiszert, pelenkát, azt,
hogy mindenki a lehetôségeihez
képest fordult hozzánk a bajban.
A jó emberek visszaadták számunkra a hitet és a reményt, így
nagyobb bizalommal kezdhetjük
az Új évet. Mindezért sok szeretettel gondolunk az algyôi emberekre és köszönetünket szeretnénk
kifejezni a segítségükért.
Üdvözlettel: Puskás Varga Mária
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Dr. Major József
Jogosult
állatorvos
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.

Apróhirdetés
Algyôn a Bartók Béla utcában 3 szobás
egyedi fûtéses téglalakás 4 lakásos ház
emeletén, padlás beépítési lehetôséggel
eladó. Kert melléképület van.
Irányár: 9,5 mFt
Telefonszám: 06 /70 / 9444 119
*

Álláshirdetés
Az ESZI – Bóbita Bölcsôde felvételt hirdet
technikai kisegítô munkakörbe.
Ellátandó feladatok: takarítás, konyhai kisegítés.
Bérezés KJT szerint.
Jelentkezni lehet: 2014. 02. 20-ig önéletrajzzal, az intézményben.
Cím: Bóbita Bölcsôde, 6750 Algyô, Kastélykert utca 15.
*

Nyelvtanfolyam
a Könyvtárban
A szegedi Katedra Nyelviskola kihelyezett
tanfolyamot indított Algyôn angol kezdô
szinten. A csoportban eddig 6 fô vesz részt,
de még lehet csatlakozni. A tanfolyamok
minden héten szerdán 16 óra 30 perctôl,
18 óráig tartanak az Algyôi Könyvtárban.
Jelentkezni lehet e-mailben Tóth Gabriellánál, a Katedra szegedi oktatásszervezôjénél (szeged@katedra.hu). A levélben
mindenképpen tüntessék fel, hogy algyôi
lakosok!
További információ a Könyvtárban:
62/517-170
Szabó Noémi
könyvtáros
Ingyen és az internet segítségével is tanulhat idegen nyelveket. Például a legújabb
angol nyelvtanulási módszerrôl itt olvashat:
http://hvg.hu/tudomany/20140130_duolingo_angoltanulas_magyarul

Mindennemû üvegezési
munkát, biztosító felé
elszámolható számlával,
rövid határidôvel vállalok.
Asztalosmunkát, javítást,
képkeretezést rendelje
meg helyben, Algyôn.

2014. február • Hírmondó

Hízók eladók
élve és hasítva.
Tel.: 06-30/309-22-05
Algyô Hóvirág u. 34.

Festést, mázolást, gipszkartonozást,
külsô- és belsô hôszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklôdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

Kettô darab
krumpliföld
eladó.
Érdeklôdni:
06-30/647-78-04

Temetkezés
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljes körû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyôi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,

Pálföldi Márton
Tel.: 06-30-260-85-87
Cím: 6750 Algyô.
Bácska u. 24.

Homlokzati és
gurulóállvány bérelhetô.

„REKVIEM”

illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

IDA Virágüzlet
Nyitva tartása:
Hétfôtôl péntekig
8 órától 17 óráig.
Szombaton
és vasárnap
8 órától 12 óráig.
Rendelést
felveszünk.
Telefon: 267-297
Cím: Algyô,
Vásárhelyi u. 21.

Bartók Béla utcán
buszmegállónál
I. emeleti
1 szoba összkomfortos lakás kiadó.
20 000 Ft/hónap.
Telefonszám:
06-30/498-78-74

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

Vágni való csirke
folyamatosan kapható!
Március 1-jén kopasztva is.
Áprilisba érkezik: fehér,
vörös, és babos húshibrid,
valamint kettôs hasznosítású, és tojó jérce.
Elôjegyezhetô:
Hegedûs József,
Algyô, Berek u. 22.
Telefonszám: 62/ 267-093

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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Egészség Kuckó és Papír Írószer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bio- és Reform élelmiszerek
Méregtelenítô, tisztító készítmények
Mecsek tea filterek
„Adamo” 60 féle gyógynövény
Papír írószerek
Iskolaszerek
Nyomtatványok – számlatömbök
Kreatív hobby termékek
Ajándéktárgyak
Újdonságaink:
Parádi gyógyvizek
Valentin napi ajándékok
2014-es naptárak 20 % kedvezménnyel
Februári Kupon Akció! A kivágott kupont hozza magával
és a vásárlás árából 200 Forint visszajár!

Kupon

Nyitva: h.–p.: 8–12 • 14–17 • szo.: 8–12
Keressen minket a COOP ABC-ben!

Kovácsné Tünde
Mûköröm készítés
Kézápolás, japánmanikûr,
zselé…

200 Forint értékû
Érvényes: 2014. 02. 10-tôl 02. 28-ig!

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

Bejelentkezés:
06-20-3869650
Ápolt és szép körmök csak Neked.

készítése
Cím: 6750 Algyô, Bartók B. u. 53.
Telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62

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, mozgásbeszûkülések 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
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Aljegyzôként jegyzôi feladatokat lát el Angyal Zsolt
Államigazgatási Fôiskolán szerezte elsô diplomáját, de jegyzôként
gyûjtött tapasztalatait immár több hónapja Algyôn kamatoztatja Angyal Zsolt (képünkön). Az algyôi polgármesteri hivatalban aljegyzôként dolgozó szakember a múlt év decemberétôl a jegyzôi feladatokat is ellátja. Angyal Zsoltot a hivatali munka szépségeirôl is
kérdeztük.

„Hódmezôvásárhelyen élek feleségemmel, 11 éves lányommal és
4 éves fiammal” – rögzíti Angyal
Zsolt. Az algyôi polgármesteri hivatal munkáját irányító aljegyzôtôl
megtudjuk: vásárhelyi születésûként a Bethlen gimnáziumban
érettségizett, majd Budapesten
az államigazgatási fôiskolán – ma
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
– szerzett diplomát.
„Szülôvárosom ösztöndíjasaként
1992-ben, elsô munkahelyem
a hódmezôvásárhelyi polgármesteri hivatal volt, ahol humánpolitikai munkatársként dolgoztam.
Akkori munkakörömhöz illett,
hogy Pécsett bölcsészként humán
szervezô szakon folytassam tanulmányaimat, szerezzek újabb diplomát” – mondja.
Két diploma sok tapasztalat
Az államigazgatási fôiskola a közigazgatásban dolgozók képzését
és továbbképzését szolgálja. Az ottani diploma birtokában nem tölthetô be minden jegyzôi poszt,
mert a megyei fôjegyzôséghez jo-

gásznak kell lenni. Ám a jogi diploma sem jogosít fel minden közigazgatási munkára.
Röszkén és Domaszéken dolgozva gyûjtött jegyzôi tapasztalatokat, ismerte meg a kistelepülések mûködését Angyal Zsolt.
Kistelepülések nagy ügyei
„Kistelepülési jegyzônek lenni izgalmas dolog” – véli Angyal Zsolt.
Szerinte többféle jogszabály alkalmazási szintû ismerete szükségeltetik a munkához, aminek változatosságát érzékelteti, hogy
a költségvetés tervezésétôl kezdve
a birtokháborításon át a szociális
ügyek intézéséig sokféle üggyel
kell foglalkoznia a jegyzônek.
„Jó ítélôképesség és emberismeret szükséges ahhoz, hogy ne
legyen mechanikus ez a munka”
– hangsúlyozza. Kedves témakörének nevezi az egyszerû és világosan intézhetô ügyeket.
Az újabb anyai örömök elé nézô
algyôi jegyzôt, Varga Ildikót 2013
decembere óta helyettesíti Angyal
Zsolt. Korábbi feladatai közé tar-

tozott az igazgatási csoport vezetése, de immár például a mûködési engedélyeken, bérleti ügyeken
túl minden olyan téma a hatókörébe sorolódik, ami a jegyzô irányítása alá tartozik.
„A jegyzô hatásköre, eszközrendszere is szûkült a közigazgatás
átalakulásával” – mondja. Angyal
Zsolt szerint tudomásul kell venni,
hogy a szomszédsággal kapcsolatos
vagy egyéb ügyes-bajos gondjaikra
gyógyírt keresôk elôször a helyi
polgármesteri hivatalhoz fordulnak, a jegyzô segítségét kérik.
Például a gyámügy, a szabálysértési ügyek elkerültek a helyi
önkormányzatoktól a járási hivatalokba. Itt maradt viszont – többek
között – a szociális igazgatáshoz
sorolható számos emberi történet.
„A kistelepülésen kevesebb a hatósági jogkör, de Algyôn sokkal
több a gazdálkodással kapcsolatos
feladat, mint más, hasonló nagyságú településen” – von mérleget
az aljegyzô. Ezzel arra is utal, hogy
Algyô gazdálkodási lehetôségei
jóval kiterjedtebbek, mint a más
községekben.
„A jogszabályi kontrollt biztosítja és a törvényességet felügyeli
a jegyzô” – összegzi feladatait Angyal Zsolt.
Egy nap története
Az ingázás Vásárhely és Algyô között nem jelent problémát Angyal
Zsolt számára. Szívesen dolgozik
a nagyközségben, de ide településrôl egyelôre nem gondolkodik,
hiszen felesége Vásárhelyen tanít,
gyermekei ott járnak iskolában.
A reggeli magányos autó utat a rádióhírek meghallgatásával tölti.
Az algyôi hivatalban postabontással indítja a napot, majd az ügyek
szignálását, szortírozását követôen
megbeszéléseken vesz részt. A havi
egyszeri képviselô-testület elôkészítését legalább három héttel korábban elkezdik munkatársaival.
Két héttel a testületi ülés elôtt körvonalazódik a várható napirendek
sora, Egy héttel korábban pedig
véglegesítik a kidolgozott testületi anyagokat. A hónap utolsó szerdáján megtartott képviselô-testületi ülésén hozott döntések
végrehajtása.

A Vásárhelyre, hazafelé tartó út
már a családi gondolatoké, az eltelt nap örömeinek és gondjainak
összegzése otthon már a két gyermekével történik.
Visszatérés Algyôre
„A munkám 80 százaléka a polgármesteri hivatal épületéhez köt.
Ugyanakkor már ismerem Algyôt,
mert mintegy 3 hónapig, 2001-ben
megbízott jegyzôként dolgoztam
itt” – emlékeztet.
A Tiszaszigettel közös önkormányzati hivatal nem érinti az algyôi községházán végzett munkát.
Ugyanakkor a szakmai munka
irányítása itt történik. A közös statisztika, munka igényli a folyamatos kapcsolattartást – magyarázza.
Ezzel a „társulással” nincs egyedül
Algyô Csongrád megyében.
Ugyanakkor az itteni hivatali
munka elismerése is a felkérés
az együttmûködésre.
Választások
„Sok a kihívás: a mai jogszabályalkotási ritmusban követni a munkánk szabályrendszerének változását” – véli. A helyi választási
iroda mûködésének megindítása,
a plakátolás mederben tartása friss
feladatokat is ad a jegyzônek. Például olyan feladvány megoldása
is a jegyzôre vár, mint annak értelmezése, hogy a választási eljárásról szóló jogszabály szerint mi
számít politikai hirdetménynek,
miért és kinek kell fizetnie a helyi
újságban megjelentett olyan „reklámért”, ami a voksolás menetét
ismerteti. Az átláthatóságot biztosítani kell, de ehhez tisztázni szükséges: mi bizonyul politikai hirdetésnek.
„Foci és kosárlabda” – összegez,
mikor kedves szabadidôs programjáról kérdezzük Angyal Zsoltot.
Választania a két sportág között
nem kell. Beosztja energiáit. Hiszen hétfônként az unokatestvérekbôl álló csapatban rúgja a bôrt,
az ellenfeleket a barátokból verbuválódott társaság adja. A péntek
este pedig a kosárlabdáé. Angyal
Zsolt szerint öröm a játék, az irodai
munka után szükséges a sport,
a mozgás, a feszültségoldás.
AH
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Mindig megtalálja a legjobb megoldást a betegeinek
Jó pár éve vetett a sors jelenlegi
lakhelyemre. Ez háziorvos váltással is járt, amelyet nem bántam
meg, sôt! Bakó doktornô és munkatársa már az elsô alkalommal,
amikor a TAJ kártyámat leadni
vittem, nagyon szívélyes, humánus, odafigyelô volt. Minden addigi betegségemrôl, mûtétemrôl
részletesen elbeszélgettünk, minden gyógyszerezést átnézett, tette
mindezt odafigyelve, mosolyogva!
Sajnos jött egy olyan megbetegedés újra, amelyen már egyszer
átestem: mélyvénás trombózisom
alakult ki. A doktornôt értesítve a
tünetekrôl, azonnal megvizsgált,
mentôt hívott, és feltétlen értesítést
kért arról, hogy mi történik a kórházban velem. Akkor hazaengedtek azzal, hogy egy hét múlva újabb
vérvétel szükséges, hogy kizárják,
vagy igazolják a trombózis meg-

létét. Amint hazaértem, a doktornô lelkiismeretesen házhoz jött,
megnézte a papírokat, recepttel,
utasításokkal látott el, és kiírta az
egy hét múlva esedékes vérvételt.
Meg is történt a vérvétel, a doktornô személyesen érdeklôdött telefonon az eredmény után, majd
felhívott, hogy ismételten eljön
házhoz, mert beszélnünk kell. Sajnos nem jó hírrel jött, tovább romlott a véreredményem, és azonnal
mentôvel vitetett vissza a kórházba.
A bent létem alatt is telefonon érdeklôdött az állapotomról, majd
amikor kiengedtek, 1 órán belül
már személyesen jött házhoz, mosolyogva, lelkierôt adva, biztatva a
mielôbbi felépülésben.
Sajnos a kórházban beállított
vérhígító szinte összes mellékhatását rajtam kifejtette, ezek igen
magas vérnyomásugrások, ros�-

Meglepetés karácsonyra
Ünnepi hangulatba karácsonyra
készülôdött minden család. A gyerekek már élvezték a téli szünetet,
amikor – a korábbi évekhez hasonlóan – ismét megcsörrent az
algyôi Szivárvány Óvodában a telefon. Bartha László, az algyôi Halászcsárda tulajdonosa 60 adag
halászlével lepte meg a szerény
körülmények között élô családokat.
Bartha László – mint lovagrendi
tag – már 9 éve önzetlenül gondoskodik arról, hogy a nehéz körülmények között élôk ünnepi

asztalára is kerüljön finom hallé.
2013. december 23-án délelôtt
algyôi családok apraja-nagyja várta
óvodánkban a finom ebédet.
Bartha László a Szent György
lovagrend tagjaival együtt hozta a
forró halászlevet, és nagy szeretettel osztotta ki.
Hálás szívvel köszönjük önzetlenségüket a családok nevében!
Boldog Új Évet Kívánunk Bartha
László lovagnak és a Szent György
lovagrend tagjainak.!
Az algyôi családok nevében:
Ozsváth Lászlóné óvodavezetô

szullétek, ájulások, hasi fájdalmak
formájában jelentkeztek, s minden
alkalommal a Doktornô türelemmel, maximális empátiával hallgatott meg és látott el, tett meg
mindent, amit mint háziorvos a
TB szabályozása engedett. Minden
alkalommal csak jó szót, biztatást,
segítséget kaptam, holott aznap
már kb. a negyvenedik betege lehettem, de ezt soha nem éreztette
velem sem a Doktornô, sem az
asszisztensnôje! Jött, ha felkelni
sem bírtam, küldte az asszisztensnôjét, ha vérvételre, vagy bármilyen segítségre volt szükség.
Emberként, orvosként maximális empátiát, segítôkészséget tapasztaltam csak tôle. Pedig neki is
van biztosan problémája az életében – kinek nincs –,de ezt velem,
velünk, algyôi betegekkel soha
nem érezteti. Embertelen sok idôt,
energiát, lelkiismeretességet tanúsít évek óta. Ha kell, ô hívja fel
személyesen a szakorvosokat. Ha
kell, ô kér személyesen idôpontot.
Ha kell, bárhonnan is, de elôkeríti a legjobb megoldást a betegeinek. Azt hiszem, ezek a ’hétköznapi orvosok’ is megérdemelnek
– nemcsak a klinikai-kórházi szakorvosok – elismerést, hiszen ôk
azok a segítôk, akik a betegek testi-lelki gondjait kell, hogy ismerjék
ahhoz, hogy minél jobb gyógyító
tevékenységet tudjanak végezni,
olyan mostoha körülmények között
is, mint amibe a háziorvosokat belekényszerítették! Megérdemelné
egy háziorvos, ’a Háziorvos’: Dr.
Bakó Ildikó is és munkatársa is a
díjat, hiszen küzdenek, naponta

küzdenek értünk, betegekért!” –
írja Landler Ibolya.
*

Év orvosa
– Astellas díj pályázata
Szavazzon dr. Bakó Ildikóra!
„Az Astellas-díj – az alapítói szándék
szerint – elsôsorban és leginkább
azokat illeti, akik kiemelkedô emberi és szakmai teljesítményükkel
a páciensek és a kollégák elismerését is képesek tartósan kivívni” – olvasható a http://evorvosa.astellasdij.
hu/news/ cím alatt. „Nem az egyszeri, katartikus pillanatok az igazán
fontosak, hanem sokkal inkább a
beteghez való folyamatos odafordulás, az empátia és a hivatásszeretet, amely leginkább jellemzi ôket.
Lehet szó háziorvosról, kórházi,
vagy egyéb intézményben tevékenykedô orvosról, a lényeg, hogy páciensei által elismert, nagyszerû
gyógyító legyen. Várjuk betegtörténeteiket legkésôbb 2014. február
18-ig!” E felhívásra jelentkezve
Landler Ibolya a saját történetével
jelölte az algyôi házirovosát, dr. Bakó
Ibolyát az Astellas-díjra. A Közönség
díjra megyénkbôl – lapzártánkig
– 10 doktort ajánlottak betegeik,
de közülük az egyetlen Szegeden
kívüli településen dolgozó és az
egyetlen háziorvos: dr. Bakó Ildikó.
A http://evorvosa.astellasdij.hu/
candidates/309 link alatt az alábbi
információk és szori olvasható:
„Szakterület: belgyógyászat, háziorvostan. Beosztás: háziorvos,
belgyógyász szakorvos. Intézmény:
Háziorvosi Rendelô, Algyô. Település: Algyô. Pályázati kategória:
Közönségjelölt.

Köszönet a résztvevôknek a Betlehemért
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület kezdeményezésére 2013. decemberében, az algyôi hagyományokhoz híven, ismét felépítettük
a templom mellet, a karácsonyi
Betlehemet.
A munkából a Természetvédô
Horgász Egyesület és a Nôegylet
tagjai mellett, civil személyek is
kivették a részüket. Segítôink voltak a GYEVIÉP Nonprofit Kft dolgozói és Pósa Sándor, akik a faanyagok és a kellékek szállításához
szükséges gépjármûveket biztosították.

Külön köszönjük Pécsi Ferencnek,
hogy évrôl-évre biztosítja a Betlehem elkészítéséhez kivilágításához, valamint az ünnepi mûsorok
hangosításához szükséges áramot!
Köszönet Boldizsár Mihálynak a
szalma bálákért, melyekkel berendezhettük a jászol környékét. Végül,
de nem utoljára köszönjük, Karasz
Bélának, hogy az Éjféli Szentmise
elôtt kínált forralt bort, az általa
felajánlott mézzel ízesíthettük.
Köszönettel:
Bai István az Algyôi Faluvédô
Polgárôr Egyesület elnöke

„Aranyos” novella
A solymári Apáczai Csere János
Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2014es novellapályázatán, a szakmai
zsûri döntése alapján, Szilágyi Perjési Katalin 1. helyezést ért el a

Tóth Tihamér és az elveszített
menyasszony címû novellájával.
Gyevi Art Kulturális
Egyesület Tollforgatók Köre
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
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DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

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

2014.
Február 10-tôl 14-ig 12:30-tól 16:30-ig
Február 17-tôl 21-ig 8-tól 12 óráig
Február 24-tôl 28-ig 12:30-tól 16:30-ig
Március 3-tól 7-ig 8-tól 12 óráig
Március 10-tôl 14-ig 12:30-tól 16:30-ig

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

Rendel: hétfôtôl csütörtökig

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
2014
Február 10-tôl 14-ig 7:30-tól 12:00-ig
Február 17-tôl 21-ig 12:30-tól 16:30-ig
Február 24-tôl 28-ig 7:30-tól 12:00-ig
Március 03-tól 07-ig 12:30-tól 16:30-ig
Március 10-tôl 14-ig 7:30-tól 12:00-ig
Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.

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!

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

Dr. Molnár Mária

csecsemô és gyermekszakorvos
Rendel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

Néhány fontos telefonszám

Mentôk: 104 • Tûzoltóság: 105
Rendôrség: 107
FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYôN::
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETôSÉGE
Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666
A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja:
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,
Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)

Rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112.

Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

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

Mindennapi kenyerünk
Köszönjük a Lipóti pékségnek az
egész éves önzetlen felajánlását.
Nagyon sokat segítenek a rászoruló embereken. Köszönetet mondok azon személyeknek, akik fáradtságot nem kímélve juttatják el
a felajánlásokat a családok ottho-

nába. A Lipóti pékség vezetôjének
és összes dolgozójának kívánok az
Algyôi családok nevében is nagyon
jó egészséget, az új esztendôben
sok boldogságot és sikereket.
Harcsás Gizella
családgondozó
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Visszatekintô és elôrepillantó

Hagyományok, faszobrok, Márai

A Magyar Kultúra Napja a Faluház és Könyvtárban

A hagyományokhoz híven idén január 22-én is megünnepelte a Magyar Kultúra Napját az Algyôi Faluház és Könyvtár. A Magyar Kultúra
Napját 1989. január 22-én tartották
meg elôször – annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idézô tárgyi és szellemi értékeinket.
A Könyvtárban – a tardíciókhoz
híven – óvodásokkal (vendégünk
volt a Pillangó csoport, a Katica
csoport, a Maci csoport és a Margaréta csoport) ünnepeltük a kultúra napját. A jeles nap szellemében mesefoglalkozást tartottunk
az óvodásoknak, akikkel Benedek
Elekrôl és a népmesékrôl beszélgettünk. A csoportokkal közösen
megnéztük a Szóló szôlô, mosolygó
alma, csengô barack címû mesét,
maja egyszerû kérdésekre kellett
válaszolniuk a gyerekeknek, s a
helyesen felelôk jutalomban részesültek. Végül közösen el is játszottuk a mesét. Ezen kívül a gyerekek
megismerkedtek a Könyvtárral, a
kölcsönzés menetével, a beiratkozással és a könyvtári illemszabályokkal. – Itt ragadjuk meg az
alkalmat, hogy megköszönjük
Gonda Károlynénak a finom süte-

ményeket, amelyekkel meglepte
a gyerekeket!
A Faluházban Fába nyesett képzelet címmel Miholcsa József erdélyi
szobrászmûvész és fafaragó szobraiból nyílt kiállítás január 22-én.
A tárlatot Kiss Ernô népmûvelô, a
szegedi Bálint Sándor Mûvelôdési Ház igazgatója, a mûvész barátja adta át. A kiállítás február 14-ig
tekinthetô meg.
A kiállításmegnyitót Pálfy Margit
színmûvésznô Szindbád hazamegy
– Márai Sándor költeményei négy tételben címû elôadóestje követte.
Mindazok, akik részt vettek az
estek, bizonnyal egyetértenek László Péterrel, aki így írt errôl az elôadásról 1995-ben, a Pannon Naplóban: „Pálfy Margitnak
szuggesztív ereje van, amely belsô
meggyôzôdésbôl, mélységes hivatástudatból táplálkozik. Véresen
komolyan csinálja, amit csinál, az
életét tette rá. Egymást követik a
versek, a prózák, szinte lélegzetvételnyi szünet nélkül. Az elôadásnak sodrása van, ritmusa, mint a
szívverésnek, amely elragad. Csupán a tételek között Bartók Mikrokozmoszának hangjai hagynak némi
idôt az elmélkedésre. Ez az est
Márai Sándoré és Pálfy Margité is.”
Reméljük, jövôre is velünk tartanak a magyar kultúra ünnepén!
a Faluház és Könyvtár munkatársai

Szûcshímzések az Alkotóházban
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Gyevi Art Kulturális Egyesület „Dél-alföldi szûcshímzések”
címmel kiállítást rendezett az Alkotóházban Szabóné T. Nagy Zsófia,
a Népmûvészet Mestere, Király
Zsiga-díjas hímzô munkáiból.
Dr. Bárkányi Ildikó néprajzkutató
megnyitó beszédében méltatta
Zsóka néni munkásságát, aki több,
mint 50 éve hímez, hiszen 1962ben indította elsô szakkörét Békés
megyében. Közel 40 éve költöztek
férjével Szegedre, s itt a Juhász
Gyula Mûvelôdési Központ kérte
fel szakkör vezetésére. Az itt összejött 87 fô az irányítása alatt hamarosan eredményt ért el, több sikert
tudhattak maguk mögött az asszonyok. Nem egy megszerezte a Népmûvészet Mestere címet is. A hímzô
kör 2011-ig mûködött, de a lelkesebb tagok mai is tartják egymással
és Zsóka nénivel a kapcsolatot.

A kiállítást színes mûsor követte.
A Búzavirág Asszonykórus madaras
népdalokat, az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar dunántúli citerazenét, Szabó Dóra mezôségi
népdalokat énekelt.
A kiállított hímzések között találunk szegedi, gyulai, békés-megyei, kunsági hímzéseket. A 65
darabból álló kiállítás február
10-ig tekinthetô meg. A rendezvényrôl a TiszaPartTv felvételt
készített, így aki nem jut el a kiállításra, az megtekintheti a www.
gyeviart.hu honlapon.
Ménesi Lajosné

Alapítványi bál

Fonalból adomány
Az algyôi Alkotóház Fürge ujjak
csapata szívesen venné a lakosságtól kapott jó minôségû fonalakat,
kötéshez, horgoláshoz.
A gyapjúfonalak mellett a gyapjút
tartalmazó fonalakat is megköszönik. Otthon hányódó bármilyen
színû fonal is lehet adomány. Így
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tudnák a munkájukat segíteni azok,
akik már nem hasznosítják ezeket
a fonalakat. A tervek szerint készítenének sapkákat, sálakat, zoknikat
a következô vásárra vagy kiállításra.
Az adományok átadása: az Alkotóházban (Kastélykert utca106.
alatt) hétfônként 17-tôl 19 óráig.

Az Algyôi Általános Iskola Alapítványa és a Szülôi Szervezete 2014.
február 15-én (szombaton) 19 órai
kezdettel idén is megrendezi a nagy
hagyományokra visszatekintô Alapítványi bálját. A rendezvényre
nagy izgalommal készülnek iskola
diákjai, pedagógusai és a szülôk is.
Az alapítványi bál védnöke: Herczeg József polgármester.
A belépôjegy ára: vacsorával
4600 Ft, vacsora nélkül 2000 Ft.
A belépô- és vacsorajegy, valamint a tombolaszelvény megvásárolható az algyôi iskolában február 10-13. között 9-tôl 11 óráig és
14-tôl 17 óráig.

Ezúton kérik a szülôk, a lakosság, a helyi vállalkozók és civil
szervezetek segítségét is a tombolatárgyak összegyûjtéséhez, hiszen
a bevétel az iskola alapítványát
gazdagítja, amelyet erdei iskolák
hazai és külföldi útjainak támogatására, versenyek lebonyolítására
és díjazására, kül- és beltéri játékok megvásárlására szeretnének
fordítani. A felajánlott tombola
tárgyak leadhatók az iskolában
munkaidôben: hétfôtôl-péntekig
8-tól 16 óra 30 percig. Felajánlásaikat elôre is köszönik.
A szervezôk
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Mi? Hol? Mikor?

Játékos, vidám vetélkedô a Falunapokon
A Faluház játékos vetélkedôt hirdet maximum 7 fôs csapatok részére. A versengés április 26-án
(szombaton) délelôtt 11 órától
délután 1 óráig zajlik majd a falunapon! A vetélkedôt az Animal

Cannibals tagjai vezetik, a fôdíj
egy hordó bor. Jelentkezni április
11-ig lehet a Faluházban, a
62/517-173-as telefonszámon vagy
a faluhaz@algyoktv.net e-mail
címen.

Irány az Operettszínház!
2014. március 15-én ünnepi operett gálával kedveskedik közönségének a Budapesti Operett Színház. Ebbôl az alkalomból az Algyôi
Könyvtár csoportos színházlátogatást szervez.
Az elôadás címe: Éljen a magyar!
– Ünnepi Operett Gála. Helye,
ideje: Budapesti Operettszínház –
Nagyszínpad, Budapest; 2014. március 15. (szombat) 19:00 órától.
A jegy ára: 2000–3300 forint,
az ülôhely függvényében. Mindenki ott, a színház pénztárában fizet

személyesen. Fizetési módok: készpénz, bankkártya, SZÉP Kártya,
Mûvelôdési csekk, Cadhoc+ utalvány, Program Ticket utalvány,
Sodexo Kultúra Pass utalvány,
érvényes üdülési csekk.
Útiköltség: oda-vissza: 2600 Ft /
fô. Indulás: március 15-én 16 órakor a Könyvtár elôl. Jelentkezési
határidô: február 28. (péntek).
Érdeklôdni: Szabó Noéminél
lehet az Algyôi Könyvtárban, telefonszám: 517-170. További információk: www.algyokultura.hu.

Minden kedves érdeklődőt vár
a Gyevi Art Kulturális Egyesület
a Pro-Renovanda Cultura Hungariae
pályázat keretén belül megrendezésre kerülő
programsorozatra, melynek főcíme:
„Gyevi -Algyő, avagy múlt
és jelen összekapcsolása”

programok a dél-alföldi Hagyományokkal
ismertetik meg a közönséget.
2014. február 3. hétfő 15:00–17:00
Alkotóház – Kézműves foglalkozás
Vászon szatyor díszítése dé- alföldi motívumokkal,
Izbékiné Cseuz Gabriella vezetésével
*

2014. február 22. szombat 14:00
Alkotóház – Tojásírás
Hagyományos tojás írás dél- alföldi minták felhasználásával,
Bereczné Lázár Nóra szakértelmével
*

2014. február 28. péntek 17:00
Faluház – Táncház
Dél-alföldi tánclépések bemutatása és tanítása a közönség
számára, Hegedűs Edit néptánc oktató segítségével

2014. február • Hírmondó

VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Február 11. (kedd) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
Február 18. (kedd) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
Február 26. (szerda) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
Március 5. (szerda) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
Március 11. (kedd) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.

JANUÁRI–FEBRUÁR ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február 10. (hétfô) 17:00 – Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye (horgolás, kötés,
hímzés).
Február 12. (szerda),15:00 – Faluház elôcsarnoka: Mozgáskorlátozottak Algyôi
csoportjának találkozója.
Február 14. (péntek) 17:00 – Alkotóház: Jóga Orvos Judittal; részvételi díj:
600Ft/alkalom.
Február 14. (péntek) 17:00 – Faluház színházterem: Farsangi vetélkedô.
Február 14. (péntek) 18:00 – Faluház kisterem: Ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülése.
Február 14. (péntek) 20:00, Faluház elôcsarnok: Karaoke verseny – válogató.
Február 17. (hétfô) 17:00 – Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye (horgolás, kötés,
hímzés).
Február 18. (kedd) 17:00 – Alkotóház: Foltvarrók Köre.
Február 19. (szerda) 17:30 – Faluház klubterem: Életreform klub.
Február 21. (péntek) 17:00 – Alkotóház: Jóga Orvos Judittal; részvételi díj:
600Ft/alkalom.
Február 21. (péntek) 16:00 – Faluház elôcsarnok: Farsangi kézmûves játszóház.
Február 22. (szombat) 15:00 – Alkotóház: Rajzszakkör.
Február 22. (szombat) 17:00 – Alkotóház: Algyôi Tojásmûhely.
Február 24. (hétfô) 17:00 – Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye (horgolás, kötés,
hímzés).
Február 28. (péntek) 17:00 – Faluház: Táncház – Dél-alföldi tánclépések bemutatása és tanítása a közönség számára Hegedûs Edit néptánc oktató vezetésével. A belépés ingyenes.
Február 28. (péntek) 17:00 – Alkotóház: Jóga Orvos Judittal – részvételi díj:
600Ft/alkalom.
Február 28. (péntek) 18:00 – Könyvtár: Borbarátok nôi szekciójának rendezvénye.
Március 01. (szombat) 09:00 – Könyvtár: Könyvtári Farsang.
Március 01. (szombat) 16:00 Faluház: Ôsgyeviek Baráti Körének farsangi bálja.
Március 03. (hétfô) Könyvtár: Kezdô és haladó számítógépes önképzô tanfolyam
a Könyvtárban, 4 héten keresztül, heti két alkalommal.
Március 03. (hétfô) 17:00 – Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye (horgolás, kötés,
hímzés).
Március 04. (kedd) 17:00 – Alkotóház: Foltvarrók Köre.
Március 07. (péntek) 17:00 – Alkotóház: Jóga Orvos Judittal – részvételi díj:
600Ft/alkalom.
Március 07. (péntek) 17:00 – Faluház galéria: Kiállítás – megnyitó Ricz Géza
képzômûvész alkotásaiból. A tárlat április 11-ig tekinthetô meg a Faluház nyitva tartási idejében.
Március 08. (szombat) 9:00 – Faluház színházterem: Óvodai Alapítványi mûsor.
Március 08. (szombat) 16:00 – Faluház színházterem: Nônapi köszöntés – algyôi férfiak mûsoros estje algyôi hölgyeknek.
Március 08. (szombat) 15:00 – Alkotóház: Rajzszakkör.
Március 10. (hétfô) 17:00 – Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye (horgolás, kötés,
hímzés).

Algyõi Hírmondó

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL

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.

