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A Választási Iroda Hirdetménye
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnö-
ke kitûzte az Európai Parlament 
tagjainak 2014. évi választását. 
A választás napja: 2014. május 25. 
vasárnap, a szavazás 6 órától 19 
óráig tart.

Eltérések az országgyûlési kép-
viselôk választásához képest:
1.  Csak pártlistára lehet szavazni.
2.  Csak magyarországi lakóhellyel 

rendelkezô választópolgárok 
szavazhatnak.

3.  Az Európai Unió más tagálla-
mának Magyarországon lak-
címmel rendelkezô választópol-
gára is szavazhat, de csak 
regisztráció után.

4.  A magyarországi lakóhellyel 
nem rendelkezô választópolgá-
rok nem szavazhatnak!
A névjegyzékben szereplô vá-

lasztópolgároknak az értesítôt 
2014. március 31. és április 7. 
között küldte meg a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda. Amennyiben vala-
ki nem kapta meg az értesítôt, 
vagy elveszti azt, a jegyzôtôl igé-
nyelhet újat (az értesítô megléte 
nem feltétele a szavazati jog gya-
korlásának).

A szavazóhelyiségben az a vá-
lasztópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegy-
zékben szerepel.

A választópolgárt a szavazást 
megelôzôen a szavazatszámláló 
bizottságnak azonosítania kell. 
A választópolgár igazolja személy-
azonosságát, valamint lakcímét 
vagy személyi azonosítóját. A vá-
lasztópolgár személyazonosságát 
igazolhatja ÉRVÉNYES személyi 
igazolvánnyal, vagy jogosítvány-
nyal, vagy útlevéllel. Az említett 
adatok igazolása más módon (pél-
dául személyes ismertségre hivat-
kozással, érvénytelen igazolvány 
bemutatása alapján stb.) nem fo-
gadható el!

A Magyarországon lakcímmel 
rendelkezô választópolgár a 2014. 

évi európai parlamenti választá-
sokra vonatkozóan kérheti, hogy
•  a lakcíme szerinti szavazókörtôl 

eltérô magyarországi települé-
sen (budapesti kerületben) ad-
hassa le szavazatát;

•  a korábbi átjelentkezési kérel-
métôl eltérô magyarországi te-
lepülésen (budapesti kerület-
ben) szavazhasson;

•  a korábbi átjelentkezési kérelmét 
visszavonva, a lakcíme szerinti 
szavazókörben adhassa le szava-
zatát;

•  kérheti, hogy külföldön tartóz-
kodása miatt az általa megjelölt 
külképviselet névjegyzékébe 
vegye fel a választási iroda;

•  módosíthatja korábbi kérelmét, 
és külföldön szavazására egy 
másik külképviseletet jelölhet 
meg;

•  visszavonhatja korábbi kérelmét 
annak érdekében, hogy a ma-
gyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhasson.
Átjelentkezéssel az a választó-

polgár szavazhat, aki a szavazás 
napján Magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme sze-
rinti szavazókörtôl eltérô helyen 
tartózkodik. A kérelem alapján 
a jegyzô törli a lakcíme szerinti 
szavazókör névjegyzékébôl, egy-
idejûleg felveszi azon település 
kijelölt szavazókörének névjegy-
zékébe, ahol a választópolgár sza-
vazni kíván. A kérelemnek leg-
késôbb 2014. május 23-án 16.00 
óráig kell megérkeznie a Helyi 
Választási Irodához (továbbiak-
ban: HVI). A választópolgár a sza-
vazást megelôzô második napon 
(2014. május 23.) 16 óráig kérhe-
ti a visszavételét a lakcíme szerin-
ti szavazóköri névjegyzékbe.

Az a választópolgár, aki a sza-
vazóköri névjegyzékében szerepel, 
de a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, Magyarország nagy-
követségén vagy fôkonzulátusán 
szavazhat. A választópolgár a sza-

vazást megelôzô nyolcadik napon 
(2014. május 17.) 16 óráig módo-
síthatja, hogy melyik külképvise-
leten kíván szavazni, vagy kérheti 
törlését a külképviseleti névjegy-
zékbôl.

* * * * *

Mozgóurnát az a választópolgár 
kérhet, aki azért nem tud elmen-
ni a szavazóhelyiségbe, mert egész-
ségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gátolt 
a mozgásában. Egyéb indokok 
(például: munkavégzési kötele-
zettség teljesítése) alapján nincs 
lehetôség mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurna iránti kérelmet leg-
késôbb 2014. május 23-án 16 
óráig lehet benyújtani a HVI-hoz, 
vagy a szavazás napján (2014. 
május 25.) 15 óráig a Szavazat-
számláló Bizottsághoz (SZSZB).

A névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmek benyújthatók személyesen 
a Helyi Választási Irodánál, postai 
úton (6750 Algyô, Kastélykert u. 
40.), ügyfélkapun keresztül, vala-
mint a http://www.valasztas.hu/hu/
ep2014/index.html honlapon, 

on-line. A kérelem nyomtatványok 
elérhetôk a HVI-nál és letölthetôk 
a fenti honlapról.

A névjegyzék 2014. május 23-ig 
tekinthetô meg a Polgármesteri 
Hivatalban (6750 Algyô, Kastély-
kert u. 40. Tel.: 517-517). A név-
jegyzékbôl való kihagyás, vagy 
abba való felvétel miatt 2014. 
május 23-án 16 óráig lehet kifogást 
benyújtani a Választási Iroda ve-
zetôjéhez. 

Azon választópolgárok, akiknek 
lakcíme csak Algyô település meg-
nevezését tartalmazza, illetôleg 
akik átjelentkezéssel szavaznak 
településünkön, választójogukat 
az algyôi 4. számú szavazókörben 
gyakorolhatják. (Algyô, Kosárfonó 
u. 16./zöld iskola/)

A Szavazatszámláló Bizottságok-
ba a jelölô szervezetek által dele-
gáltak bejelentése 2014. május 
9-én 16:00 óráig történhet.

Részletes tájékoztatásért a Pol-
gármesteri Hivatalban a Választá-
si Irodához lehet fordulni az aláb-
bi telefonszámokon: 62/517-511 
(Angyal Zsolt - HVI vezetô), 
62/517-513 (Dr. Varga Ákos - HVI 
vezetô-helyettes).

A Választási Iroda vezetôje: An-
gyal Zsolt 6750 Algyô, Kastélykert 
u. 40. Tel.: 62/517-511, Fax: 
62/517-516.

Angyal Zsolt  
Választási Iroda vezetôje

A tartalomból 
Üléseztek a képviselôk  ............................................................  3., 11. oldal

A tavaszi lomtalanításról .................................................................  2. oldal

Tóth János 100 éves születésnapjára  .............................................  6. oldal

Regionális Zöld Diákparlament  .......................................................  7. oldal

XI. repüléstörténeti emléknap, Hôsök napja, Családi gyereknap  ......  9. oldal

Rendôrségi hírek Algyôrôl  ............................................................  10. oldal

Algyôi jellegzetességeket vár a Tájház  ..........................................  13. oldal

Hirdetések  .....................................................................  14., 15., 16. oldal

Orvosi rendelési idôpontok  ...........................................................  18. oldal
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Tájékoztató tavaszi lomtalanításról
A Csongrád Megyei Település-
tisztasági Kft. értesíti Algyô lakos-
ságát, hogy 2014. május 17-én, 
szombaton lomtalanítást végez 
a község belterületén.

A lomtalanítás zavartalan le-
bonyolítása érdekében kérjük, 
hogy az elszállításra szánt lomot, 
az adott ürítési napon legkésôbb 
reggel 6 óráig helyezzék ki az in-
gatlanok elé úgy, hogy az a közle-
kedést ne akadályozza!

A gyûjtés szelektív módon tör-
ténik, ezért lehetôség szerint kér-
jük a papír, a mûanyag, a fém, 
illetve a vegyes lom hulladékot 
elkülönítve elôkészíteni!

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a lomtalanítás kizárólag 

a lomok elszállítására szolgál, (pél-
dául nagyobb méretû berendezé-
si tárgy, bútor, ágybetét, háztartá-
si berendezés és készülék, rongy, 
edény, eszköz, ablaküveg). A ké-
sôbb kihelyezett hulladékok, va-
lamint az építési törmelékek, kom-
posztálható hulladékok, állati 
trágyák, veszélyesnek minôsülô 
hulladékok (például akkumuláto-
rok, vegyszerek, autógumik) el-
szállítása nem áll módunkban.

Lomtalanítással kapcsolatos in-
formáció a (06-62) 425-231-es 
telefonszámon kérhetô, illetve 
Budai Zoltán 06 30/563-1511-es 
telefonszámán.

Csongrád Megyei  
Településtisztasági Kft.

Fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mester Algyô Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatalában (Algyô, 
Kastélykert utca 40.) minden 
héten szerdán 14–17 óra között 
fogadóórát tart. Idôpontok: május 

14., 21.; június 4., 11. A soros, 
nyílt képviselô-testületi ülés ideje: 
2014. május 28. (szerda) 9 óra. 
INFO – a polgármesteri hivatal 
telefonszámán: 62/517-517; e-ma-
il: pm@algyo.hu, alpm@algyo.hu; 
honlap: www.algyo.hu.

Szemétszüret után
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr 
Egyesület vezetôsége köszönetet 
mond mindazon civil szervezet 
tagjainak, iskolásoknak és magán 
személyeknek, akik a szemerkélô 
esô ellenére az egyesület által 
szervezett „Szemétszüreten” meg-
jelentek és lelkes munkájukkal 
hozzájárultak településünkön 
a tisztább és élhetôbb környezet 
megteremtéséhez. 

Köszönet a finom ebédért a lelkes 
szakácsoknak, a palacsintákért 
az ügyes kezû asszonyoknak. Köszö-
net illeti a PROPOLIP Kft.-t, mert 
szemetes zsákokkal hozzájárultak 
az eredményes munkához, illetve 
köszönet a GYEVIÉP Nonprofit Kft 
gépkocsivezetôjének a szeméttel teli 
zsákok elszállításáért. 

Bai István, az Algyôi Faluvédô 
Polgárôr Egyesület elnöke

A kutya az ember barátja
Az ebek veszettség elleni oltásának szabályai 2014-ben

Az ebek nyilvántartását már nem 
az önkormányzatok végzik, hanem 
a tulajdonos kötelessége, hogy álla-
tát a kamara által bejegyzett, szaba-
don választott magán állatorvosnál 
bejelentse. Ugyancsak köteles beje-
lenteni, ha a kutya elveszett, elhullott, 
vagy más tulajdonoshoz került.

A 2009. január 1-jétôl hatályba 
lépett, a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 
elôírja, hogy 2010. január 1-tôl 
már csak a rendelet elôírásainak 
megfelelô, sorszámozott oltási 
könyvvel igazolható a veszettség 
elleni védôoltás beadása.

Három hónapos kortól az ebek 
bejelentéséhez érvényes oltási 
könyv szükséges, amely minden 
tulajdonosváltáskor kíséri az álla-
tot! A könyv elvesztését nyolc 
napon belül jelenteni kell, és pót-
lást kell kérni a magán állatorvos-
tól. Az oltási könyvet a tulajdonos-
nak mindig magával kell vinnie 
akkor is, ha az állatot közterületre 
viszi, sétáltatja. Kérésre fel kell 
mutatni a közterület felügyelônek, 
mezôôrnek, rendôrnek.

A veszettség – ami egy vírusos, 
gyógyíthatatlan betegség – ember-

re és állatra egyaránt veszélyes! 
Megelôzése védôoltással történik!

Beoltani csak chippel ellátott 
állatokat lehet, de a chip beülteté-
se – a hosszadalmas adminisztráció 
miatt – az összevezetéses oltás során 
nem megoldható. A pórázhoz nem 
szokott ebek összevezetése körül-
ményes és veszélyes az állatokra és 
gazdáikra egyaránt. Algyôn kam-
pányszerû, összevezetéses oltás 
– közegészségügyi és állategészség-
ügyi okokból – 2014-ben sem lesz, 
oltatni az állatorvosi rendelôben, 
vagy az állatok tartási helyén lehet.

Az állatorvosi rendelô címe: 
Algyô Géza u. 33., telefonszám: 
62/267-262; 06-30/9383-233.

AZ EBOLTÁS KÖTELEZÔ! 
Már a 3 hónapos kort elért kutyát 
oltani kell, majd ezt követôen 6 
hónapon belül még egyszer, utána 
pedig minden évben, mert a ve-
szettség elleni oltás 1 évig érvé-
nyes. Az oltással egyidejûleg kö-
telezô az ebek féregtelenítése, 
amihez 10 testsúly-kilogrammon-
ként 1 tabletta szükséges.

Az oltás díja: 3500 forint; 1 tab-
letta ára: 100 forint.

Dr. Major József  
magán állatorvos

Anyakönyvi hírek
Születések:

BAKOS IMRE HUNOR - született: Buda-
pesten, 2014. 04. 11. Édesanya: Szénási 
Anita Szilvia , Édesapa: Bakos Imre Csaba.

Jó egészséget!

Házasság:
Vidács Ágnes és Pécsi Attila 2014. 04. 
18-án házasságot kötött.

*

Sok boldogságot!
*

Halálozás:
Nyári Józsefné született Bakos Etel 2014. 

03. 28-án elhunyt.
Tápai Györgyné született Farkas Krisztina 

Ágota 2014. 03. 31-én elhunyt.
Juhász Imréné született Tóth Mária 2014. 

04. 17-én elhunyt.
Lehôcz Sándorné született Gyôrfi Julianna 

2014. 04. 23-án elhunyt.
Béke poraira!

*

Házassági évfordulóra
Hosszú házasságok titka,

Azt gondolom, nem is ritka.
Zeng az ének, fut az élet

Ahogy telnek hosszú évek.
Számoljuk az élményeket

Sorsunk nem mindig kényeztet.
Átéltünk már jót és rosszat,

Gondoltuk, csinálunk jobbat!
Idô telik reménykedve.

És bízni kell az életben.
Vagy a sors most lazít, ha hó,

Fel - le, hintázik a hajó.
Olykor kikötôt keresünk,

Rendben, kicsit megpihenünk.
Derûs élet, szép gondolat,
Újabb szép éveket hozhat.

Legyen könnyû már az élet,
Óvni kell a szeretetet.

Receptbe még nincs megírva,
A boldog házasságok titka.

Biacsi József és Bohács Borbála 50. há-
zassági évfordulójukra szeretô családja és 
unokáik.
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Üléseztek a képviselôk: nagyító alatt a közrend
Közel három tucat témát tervezett megvitatni 2014 április 30-i ülésén 
Algyô Nagyközség önkormányzati képviselô-testülete. Végül néhány 
témát levettek napirendrôl, illetve késôbb teszik nagyító alá. A mun-
kát Herczeg József polgármester irányította.

A közrend és közbiztonság algyôi 
helyzetét bemutató adatsor min-
den esztendôben az algyôi képvi-
selôk elé kerül. Most is a Szeged 
egyharmadán illetékes, hatókörét 
Algyôre is kiterjesztô Tarjánváro-
rosi Rendôrôrs, illetve az egység-
hez tartozó algyôi körzeti megbí-
zottak összegezték tapasztalataikat, 
a beszámolót Bakai Krisztián, rend-
ôr ôrnagy, ôrsparancsnok jegyezte. 

Bûnügyi helyzetkép
A Tarjánvárorosi Rendôrôrs ille-
tékességi területén ismertté vált 
esetekhez képest Algyôn kisebb 
súlyú bûncselekmények fordultak 
elô 2013-ban – hasonlóan az el-
múlt évekhez. Ugyanakkor az ese-
tek száma a 2012. évi 65-höz ké-
pest 83-ra emelkedett. Ennek 
egyik oka – a szakértôk szerint 
– az, hogy a potenciális és ismert 
bûnelkövetôk 2013-ban szabadult 
büntetés-végrehajtási intézetbôl.

A vagyon elleni bûncselekmé-
nyek dominálnak: egy év alatt 30-
ról 46-ra nôtt a lopások száma. 
A külterületi lopások célpontja 
a vas és színesfém, belterületen 
a szerszámgépeknek, használati 
tárgyaknak „kél lába”. 

Az algyôiek biztonságérzetét is 
befolyásolja a közterületen elkö-
vetett bûncselekmények, így pél-
dául a garázdaság s testi sértés, 
amelyek száma az elôzô évhez (3) 
képest ugyancsak növekedett (11). 
Megállapították, hogy a bántal-
mazás jellemzôen családon belül 
vagy ismerôsök között történik. 
A garázdaság pedig általában szó-
rakozóhelyi italozáshoz, illetve 
közlekedési szituációhoz kötôdik.

Az ilyen esetek számnak csök-
kentése érdekében az önkormány-
zat támogatásával tavaly is fokoz-
ták (480 túlórával) a nyári hétvégi 
éjszakai közterületi szolgálatot.

Növekedett – az említetteken 
kívül – a csalás (1-rôl 6-ra), az ittas 
vezetés (2 helyett 7), a kábítószer-
rel visszaélés (1-rôl 3-ra). Az ittas 
vezetôkkel szembeni intézkedést 
segíti az önkormányzat által biz-
tosított Drager légalkohol mérô 

készülék. Bár 2013-ban csak egyet-
len esetben vált ismertté, de 2012-
ben nem fordult elô Algyôn pél-
dául a hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértése, személyi 
szabadság megsértése, erôszakos 
közösülés. Csökkent 2012-höz ké-
pest Algyôn a rongálás, az okirat-
tal visszaélés, a magánlaksértés, 
a tartás elmulasztása. Változatlan 
maradt (1) a zaklatás, az egyedi 
azonosító jel meghamisítás bûn-
tettének száma.

Az ismertté vált 83 bûncselek-
mény közül 27 esetben már a vád-
emelés is megtörtént. 

Szabályosabban közlekedünk
Tavaly Algyôn 5 közlekedési bal-
eset történt. Ezek közül 3 súlyos 
személyi sérüléssel járt. A körzeti 
megbízottak az elôzô évinél (44) 
kevesebb esetben (12) tettek fel-
jelentést. A Tarjánvárosi Rendôr-
ôrs illetékességi területén csökkent 
(262-rôl 123-ra) az enyhébb sza-
bálysértések esetén kiszabott hely-
színi bírságok száma, illetve a bün-
tetô feljelentéseké (20-ról 11-re).

Körözött személyek (3) és más 
bûnelkövetôk (összesen 15) elfo-
gásában közremûködtek a körze-
ti megbízottak. 21 embert állítot-
tak elô bûncselekmény gyanúja 
miatt. 6 esetben hajtottak végre 
biztonsági intézkedést – a Tarján-
városi Rendôrôrs egész illetékes-
ségi területén.

Az algyôi önkormányzat által 
a körzeti megbízottaknak bizto-
sított eszközök segítik a közrend-
védelmet. Az algyôi körzeti meg-
bízottak hetente kétszer (hétfôn 
és szerdán) 2–2 órán át tartanak 
fogadóórát. A rendôrök részt vesz-
nek az „iskola rendôre” és az „ovi-
zsaru” programban. Feladataikat 
az aktuális bûnügyi helyzetnek 
megfelelôen látják el.

A képviselô-testületi ülési vitá-
ban szó esett a község bejáratinál 
nemrégiben elhelyezett térfigyelô 
kamerák hasznosságáról. Elhang-
zott, hogy a nyári táborok idején 
a tanévben megszokott nagy figye-
lem kíséri a közlekedô gyerekeket. 

Zárszámadás és korrekciók
Módosította a 2013. évi költség-
vetésérôl szóló rendeletét az al-
gyôi önkormányzati képviselô-tes-
tület. Ennek oka egyrészt a Magyar 
Államkincstár (MÁK) által közölt 
normatív állami támogatások ösz-
szege, másrészt az elôzô korrekció 
óta született képviselô-testületi 
döntések költségvetést érintô ré-
szeinek megjelenítése.

A zárszámadást határidôre to-
vábbította Algyô a MÁK-nak.

Beszámoló került terítékre Algyô 
Nagyközség Önkormányzata múlt 
évi költségvetési gazdálkodásáról. 
Megállapították: a tervezett fel-
adatok többsége megvalósult. 
Az önkormányzatnak likviditási 
gondjai nem voltak, így aztán ta-
valy nem vettek fel sem mûködési 
célú, sem felhalmozást szolgáló 
hitelt.

A 2008-beli jelentôs beruházás, 
az iskola építése miatt kibocsátott 
600 millió forint értékben kibo-
csátott kötvény törlesztése tavaly 
elkezdôdött.

Az állam Algyô adósságának 
50%-át, azaz 454 millió 157 ezer 
forintot vállalta át. Ugyanakkor 
a múlt évben az önkormányzat 
nem vett igénybe cél- és címzett 
támogatást beruházásainak a meg-
valósítására. Algyô vis maior ke-
retbôl sem nyert támogatást.

Állami fenntartásba nem adott 
át az algyôi önkormányzat intéz-
ményeket. A közoktatással kap-
csolatos feladatok mûködtetését 
2013-ban is átvállalta.

Bevételeit (közel 4 milliárd 
561 millió forinttal) több mint 
105%-ban teljesítette Algyô ön-
kormányzata. 8 féle pályázati be-
vétel több mint 101 millió forint-
tal gyarapította a közös kasszát. 
A központosított (például nyári 
gyermekétkeztetési, könyvtári 
közmûvelôdési érdekeltségnöve-
lô) támogatások mellett az intéz-
mények és az önkormányzat sa-
játos mûködési bevételeinek 
listáját is áttekintették a képvise-
lôk. Megállapították: a bevételek 
között a pénzmaradvány (közel 
2 milliárd 71 millió forint) után 
a legnagyobb arányt (több mint 
31%-ot) a helyi adóbevételek je-
lentik (több mint 1 milliárd 351 
millió forinttal).

A múlt évben az önkormányza-
ti kiadások összege csökkent 
2012-höz képest (2 milliárd 315 
millió 245 ezer forint), ugyanakkor 
a módosított tervnek csak közel 
54%-a teljesült. A kiadások között 
jelentôs a személyi juttatások és 
a dologi kiadások aránya. A szoci-
álpolitikai juttatásokon belül jelen-
tôs (13 millió forint) a bérpótló 
juttatások összege. A felhalmozási 
kiadások közé tartoznak például 
az út- és intézményi felújítások. 

Jóváhagyták a képviselôk 
a 2013. évi pénzmaradványt. 
Ennek részét képezi a fejlesztési 
elôirányzatból megmaradt jelentôs 
összeg, ugyanis a jelentôs helyi 
beruházások (például szálló fej-
lesztés, fürdô bôvítés) befejezése 
áthúzódik erre az évre. Ez az oka 
annak is, hogy a múlt évi kiadások 
között ez a rész csak közel 2%-ban 
teljesült. A tavalyi pénzmaradvány 
ezért közel 2 milliárd 258 millió 
forint.

Az önkormányzati vagyont is 
nagyító alá tették a képviselôk. 
A mérleg fôösszege az elôzô évhez 
képest 2013-ban növekedett 464 
millió forinttal és így több mint 10 
milliárd 704 millió forint. A folya-
matban lévô beruházások és fel-
újítások aránya csökkent.. A tárgyi 
eszközökön belül nôtt a az ingat-
lanok és az ezekhez kapcsolódó 
vagyoni értékû jogok állománya. 
Csökkent a tartósan adott kölcsö-
nök és a követelések állománya is. 
Az adósok állománya viszont 24 
millióról 98 millió forintra növe-
kedett. Emelkedett az üzemelte-
tésre kezelésbe adott eszközök 
állománya. Jelentôs nagyságrend-
del növekedett (a közel 2 milliárd 
40 millióról 2 milliárd 215 millió 
forintra). A mindezek hátterében 
álló források összege is nôtt a közel 
2 milliárd 70 millióról 2 milliárd 
215 millió forintra. 

Módosította az idei költség-
vetésrôl szóló rendeletét is az al-
gyôi önkormányzat. Ennek oka, 
hogy a múlt évi pénzmaradványt 
szerepeltetni kell az idei költség-
vetési tervek között. Ugyanakkor 
az elôzô képviselô-testületi ülésen 
hozott határozatok is indokolták 
a helyi rendelet korrigálását.

(Folytatás a 11. oldalon.)
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Játékok a Föld Napja alkalmából
Fontosnak tartjuk a Szivrvány óvo-
dában a környezetünk megóvását, 
a környezettudatos magatartásra 
nevelést. Miközben az ovis csopor-
tok beszélgettek a Föld megóvásá-
nak fontosságáról, kiszíneztek 
egy-egy színezôt közösen, melyet 
kis kiállításon megcsodálhattak 
a gyerekek. „Zöld Tanoda”-t ren-
deztünk be az udvari babaházikó-
ban, ahol megismerkedhettek 
a gyerekek a Föld állataival, az Év 
fájával, madarával, hüllôjével stb. 
Ugyanitt állatos memória játékkal 
játszhattak, mely újrahasznosított 
kupakokból készült. A Gyermek-
kert kültéri foglalkoztatójában 
a szelektív hulladékgyûjtéssel is-
merkedtek, illetve a meglévô ta-
pasztalatokat mélyíthették, bôvít-
hették például a „Kukatündér” 
játékkal. Üveg, fém, mûanyag, 
papír, veszélyes hulladék szétválo-
gatása, a megfelelô színû és jelû 

kukába helyezése is feladat volt. 
Játszottunk ”Kupakkirakó”-t: kü-
lönbözô színû és méretû kupakok-
ból képeket, figurákat formáltak 
a gyerekek. Földgömb-puzzle ki-
rakásával is próbálkozhattak a na-
gyobbak. A mozgásos játékok sem 
maradhattak el a Gyerekkert füves 
területén: labdajátékokat játszot-
tunk a felfújható Földgömb-labdá-
val. A tavaszi folyamatos Föld-barát 
kertészkedéssel, növényápolással, 
hajtatással, csíráztatással, a kom-
posztáló és az esôvízgyûjtô hasz-
nálatával folytatódnak a Föld napi 
játékos tevékenységek kis közössé-
günkben. A csoport fáit is folya-
matosan gondozzuk, az új csopor-
tok új fát választanak. Reméljük, 
hogy a gyerekek sok-sok életre 
szóló élménnyel gazdagodnak vál-
tozatos, játékos tevékenységeink, 
rendezvényeink segítségével.

Óvodapedagógusok

Nyílt nap a Bóbita Bölcsôdében
Vetítéssel, játékkal és kóstolóval ké-
szültek a 2014. április 23-i nyílt napra 
a Bóbita Bölcsôdében. Ezen a rendez-

vényen azok a szülôk és gyermekeik 
vettek részt, akik elôre jelentkeztek 
a bölcsôde következô nevelési évére.

Egészséghét
Az egészséges táplálkozás volt 
a témája a május 6-i csoportos 
foglalkozásnak a Bóbita Bölcsô-

dében. Az egészséghét e program-
ján a szülôket meglepetéssel vár-
ták.

Ballagás, gyermeknap
Mûsoros búcsúztatót tartanak a Fa-
luházban 2014. május 23-án 16:30-
tól a bölcsôdébôl ballagó gyerme-
kek számára. A Bóbita Bölcsödében 
e napon 17 órától gyermeknapot 
rendeznek, ahová szeretettel várják 

a ballagó és a bölcsôdés gyermeke-
ket is. Májusban a játszócsoportos 
foglalkozásra jelentkezô kicsiket is 
várják a bölcsis gyermeknapra.

A bölcsôde kisgyermeknevelôi

Óvodások a Víz világnapjáról
Zöld óvodaként fontos célunknak 
tekintik az algyôi Szivárvány óvo-
dában a természet kincseinek meg-
óvását, védelmét. A Zöld Jeles 
Napok megünneplése jó alkalom 
a gyerekek szociális képességének 
fejlesztésére a közös játék közben. 
Idén 7 próbás játékos feladatok 
megoldásával tették emlékezetessé 
a Víz Világnapját, melyet a Gyer-
mekkertben rendeztek meg. „Ví-
zi-zene”- állomáson interaktív zene-
hallgatással ismerkedtek meg 

a gyerekek a víz hangjaival, a po-
harakban lévô vízzel muzsikáltak. 
A „Vízen-járás”-állomáson hídon 
keltek át, mocsárban jártak, úsztak 
a tengeren, eveztek csónakban. 
Az „Ügyi-vízi”-állomáson ügyességi 
feladatokat oldottak meg a gyer-
mekek: békát etettek, halakat hor-
gásztak, cápás célba dobóztak. 
A „Barkácsoló”-állomáson hajót 
hajtogattak, nyomatot készítettek, 
hullámokat rajzoltak. A „Szavaló-
verseny”-állomáson verseket, mon-
dókákat szavaltak a víz-témakörben. 
Az „Egészségünk-re!”-állomáson 
tisztított vizet kóstoltak, gyógyteát 
ittak. Végül a Micimackó csoport 
vizes játékának bemutatóját nézhet-
ték meg a gyerekek. A 7 próbás 
menetlevélen gyûjthették az állo-
másokon szerzett pecsétnyomato-
kat, így mindenki elbüszkélkedhe-
tett szüleinek ügyességével.

Húsvéti barkácsdélutánok
A Szivárvány óvodában a húsvéti nép-
hagyományôrzés jegyében a locsoló-
vers tanulása, a tojásfestési technikák 
kipróbálása mellett barkácsdélutá-
nokat tartottak, ahol a szülôk gyer-
mekeikkel közösen tevékenykedhet-
tek, kedves díszeket, ajándékokat 

készíthettek. Készültek fakanál-nyu-
szik, mûanyagpalackból újrahaszno-
sítással kosárkák, maradék papírok-
ból kakaskák, vattapamacsból 
báránykák, és még sok más mû, 
mellyel hangulatosabbá tették a csa-
ládok az ünnepvárást, ünneplést.
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Gombászás
2014. március 30-án nagyszerû 
program lehetôséget kínált az Al-
gyôi Fehér Ignác Általános Iskola. 
Reggel találkoztunk a Szabadidô-
központnál, ahonnan tovább gör-
dült a népes csapat. A közeli réten 
Hajdú Mihály algyôi gombaszakértô 
tartott eligazítást. Felhívta figyel-
münket, hogyan védekezzünk a kul-
lancsok ellen, és ha találunk gom-
bát, hogyan kell azt a földrôl 
felszedni. A nagy réten elfértünk 
sokan, de bizony a gombákat na-
gyon kellett keresni. Az elsô gombát 
Üveges László találta meg, ami egy 
lila szárú pereszke gomba fajta volt.

A gombászás mellett sok él-
ményben volt részünk, hiszen Berek 
Ágota néni az Ezerjófû egyesület 
vezetôje fûszernövényeket talált. 
Rengeteg kisállatot láttunk, fôleg 

a gyíkok tetszettek nekünk; a szal-
mabálák is sok örömet okoztak.

Végül összegyûltünk és mindenki 
megmutatta Misi bácsinak a porté-
káját. Volt köztük ehetô és mérgezô 
is. Íme, a lista, milyen gombákat 
találtunk az algyôi réten: lila tönkû 
pereszke, sárga géva gomba (száraz), 
szekszárdi csiperke, gyapjas tinta-
gomba, kerti tintagomba, széles szájú 
pöfeteg (száraz). A legszerencsésebb 
és a legügyesebb Pácza Dániel 1.a 
osztályos tanuló volt, ô gyûjtötte 
a legtöbb gombát ezen a délelôttön.

Boldogan ültünk fel a biciklikre 
és vittük haza a gombát. Aki szeren-
csés volt, otthon finom ennivalót 
készíthetett belôle. Köszönjük ezt 
a nagyszerû vasárnapi programot!

Canjavec Panna, Karasz Luca, 
3. a osztályos tanulók

Zenei hírek
A Deszki XVI. Maros menti Fesz-
tivált március 21-én rendezték 
meg. A Pro Musica Alapfokú Mû-
vészeti Iskolát Gyurcsik Andrea, 
Vágó Natália és Németh Éva, 
a három algyôi zongorista növen-
dék képviselte. Vágó Natália és 
Németh Éva 3. helyezést ért el. 
Gyurcsik Andrea dicséretben része-
sült.

A mûvészeti iskola április 15-én 
rendezte meg hagyományos ka-

mara hangversenyét, Szegeden 
a Bálint Sándor Mûvelôdési Ház-
ban. A koncerten az algyôi növen-
dékek is részt vettek.

Idén április 16-án rendezték 
meg a I. Kiskunfélegyházi Magyar 
Zeneszerzôk Vokális és Hangsze-
res Mûveire kiírt Országos Ver-
senyt, ahol Gyurcsik Andrea és Vágó 
Angéla szépen szerepelt.

Felkészítô tanáruk: Dr. Zombo-
riné Gergely Klára

Vadászkutyák az algyôi iskolában
Március 31-én nem mindennapi 
élményben volt részünk, hiszen 
az iskolánkba kutyák is érkeztek. 

Az algyôi iskola aulájában egy 
fekete és egy fehér puli, két weima-
ri vizsla, egy drótszôrû tacsi és egy 
border terrier társaságában hallgat-
hattunk meg elôadást Hajós Judittól, 
Vaszkó Elektôl és Túri Józseftôl a ku-
tyák fontosságáról, szerepérôl 
az életünkben. Kérdéseinkre választ 

kaphattunk, és könnyebben meg-
értettük a kutyák hasznát úgy, hogy 
láthattuk is ôket. Az elôadás után 
az udvaron a két vizsla bizonyította 
be ügyességét a „lelôtt” állat kere-
sésénél. Nagyon jó program volt 
minden gyerek számára megérteni 
és megnézni a kutyusokat. Remél-
jük, egyszer újra részt vehetünk egy 
ehhez hasonló programban!

Nagy Olga 4. b osztályos tanuló
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A falu legidôsebb embere  
a 100 éves Tóth János

Tóth János, aki 1914. április 13-án 
született, mindennapi szólása: 
„Gyerökeim már a 101-et taposom. 
Már két nulla van a nevem mögött.” 

A falu legidôsebb emberét Herczeg 
József polgármester is köszöntötte 
a születésnapja elôtt két nappal. 
Ajándékul a virágok és ajándék-
kosár mellé adta át az Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt emlék-
lapot. Azóta is minden nap meg-
nézi. Háziorvosa, Dr. Tóth Mária is 
meglátogatta, és születésnapján 
a család apraja-nagyja is részese volt 
a jeles alkalomnak.

Öt generáció egymás mellett: 
apa (100) lánya (69) lányának 
a lánya (48), unokájának a lánya 
(28) és annak a lánya (3). A fél 
évestôl a száz évesig minden kor-
osztály kivette részét a tortaevés-
bôl, amit köszönünk Vámos Zolinak.

Nagyon szeret mesélni Tóth János. 
A régi történetekbôl ki sem fogy! 
Ezek között híres a Gyapjas János és 
Széchenyi Paula története. Vasutas-
ként dolgozott. 26 évesen Kopáncson 
kezdett, majd az algyôi állomáson 
váltókezelô, raktáros, 1968-ig. 

A vôfélykedés: a történet, hogy 
három generációt kísért oltár elé 
Tápén: 1934-ben, 1957-ben, 1970-
ben. Én meg arra emlékszem, mi-

lyen jót játszottunk a sok szalaggal, 
amit ajándékba kapott. A híres vô-
félybot már az algyôi Tájházban van.

A tejhordás is ilyen nevezetes 
történet: még a Délmagyarország 
egykori fôszerkesztôjének is hord-
ta a tejet. 

Sok mese szól a szegedi piacok-
ról, helyekrôl, árusokról...

„Fiaim! 1906 óta a Tóthok bir-
toka ez a ház” – mondja körbe-
nézve. – Ekkor költöztek Algyôre 
öregapámék.”

Az Alkotóházas történet a bemu-
tatkozó kisfilmen meglátható... Ha 
átadom valaki üzenetét, hogy üd-
vözli és jó egészséget kíván, felragyog 
a  nagyapám, Tóth János szeme: 
mosolyog, nevet egyet, (biztos vala-
mi történet húzódik a háttérben) és 
annyit mond: „Nagyon köszönöm. 
Hát, emlékszem mikor ....”, és már 
kezdôdik is az újabb sztori...

Gerinctorna a Könyvtárban
A gerinctorna komplex mozgás-
forma, amely életünk számos te-
rületére változást hozhat. Egy jól 
felépített és megfelelôen kivitele-
zett gerinctornának sokféle pozitív 
hatása van. A gerinctorna az egész 
testre, és ezen keresztül a lélekre 
is hat, befolyásolja mindennap-
jainkat, erôsebbé, kitartóbbá és 
mozgékonyabbá tesz. Minden 
héten szerdán 18:30 órától ge-

rinctorna a Könyvtárban Jani Ivett 
vezetésével!

Várunk szeretettel mindenkit!

Egészséghét a Szivárvány Óvodában
Idén az Egészséghét fô témája a fo-
lyadékfogyasztás fontossága és 
az egészséges folyadékok elôtérbe 
helyezése volt. Csoportonként be-
szélgettek, játszottak a testápolás, 
tisztálkodás, babafürdetés kapcsán. 
Kiemelték a fogvédelem fontossá-
gát, hogy a gyerekek ne is találkoz-
zanak soha a Fognyüvô Manócskák-
kal. A sportnapon közösen 
tornáztak, akadálypályán ügyesked-
tek az udvaron és a Gyermekkert-
ben. A „Töltés túra”-t különösen 
élvezték a gyerekek, hiszen futó-
versenyezhettek és vitamin-piknik-

kel is kedveskedtek nekik az óvoda-
pedagógusok. A hagyományos szív 
kincsesláda programon kiemelték 
az elsôsegélynyújtás és az orvosok 
gyógyító munkájának fontosságát. 
Bár mindig sok gyümölcsöt, zöld-
séget fogyasztanak az ovisok, amit 
az óvoda ezúton is nagyon köszön 
a szülôknek, de ezen a héten foko-
zottan kiemelték a zöldségek, gyü-
mölcsök, egészséges ételek fogyasz-
tásának a fontosságát. Közös 
produkcióként „Szivárvány gyümöl-
csöstál” címû képet készítettek a cso-
portok a kedvenc gyümölcseikbôl.

Meghívás az algyôi légpuskás lövészversenyre
Az Algyôi Lövész Egyesület máso-
dik alkalommal hirdeti meg nyílt 
irányzékú lövész versenyét az elôzô 
évi rendezvény folytatásaként.

A verseny 2014. április 23-án 
elkezdôdött és május 31-ig tart.

A rendezvény ideje alatt az elôvá-
logatások és középdöntôt követôen 
május 21-én és 24-én a verseny dön-
tôire, 31-én pedig az eredményhir-
detésre és a díjak átadására készülünk.

Az elôválogatások és a közép-
döntôk májusi idôpontjai: május 
10., 14., 17.

A versenyt Algyôn a Kastélykert 
utca 44. szám alatti KÖZÖSSÉGI 
LÔTÉREN rendezik.

További információ: Tóth Árpád, 
az Algyôi Lövész Egyesület elnöke, 
elérhetôsége: +36 30 4734803 vagy 
az algyoiloveszegyesulet@gmail.com.
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A Regionális Zöld Diákparlament VI. ülése az algyôi iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola és a SZISZSZI Szegedi Mó-
ravárosi Ipari Szakképzô és Álta-
lános Iskola közös szervezésében 
2014. március 26-án rendezték 
meg a Dél-alföldi Regionális Zöld 
Diákparlament VI. ülését. 

Idén a helyi vagy/és globális kör-
nyezet- és természetvédelmi prob-
lémák felvetését vártuk a diákkép-
viselôktôl. 

20 ökoiskola
A parlamentre 3 megyébôl 20 
ökoiskola fogadta el meghívásun-
kat. Szegedrôl a Tömörkény István 
Gimnázium; a Bonifert Domonkos 
Általános Iskola; a Hansági Ferenc 
Vendéglátóipari és Idegenforgal-
mi Szakiskola és Szakközépiskola, 
az SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Általános Iskola; a Szegedi Fekete 
István Általános Iskola; Vörös-
marty Mihály Általános Iskola; 
Karolina Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Általános Mûvészeti 
Iskola és Kollégium; SZTE Juhász 
Gyula Gyakorló Általános és Alap-
fokú Mûvészeti Iskolája, Napközi 
Otthonos Óvodája; a Szegedi 
Ipari, Szolgáltató Szakképzô és 
Általános Iskola Szeged-Móravá-
rosi Tagintézménye. Továbbá: 
az Orosházi Táncsics Mihály Te-
hetséggondozó Gimnázium, Szak-
középiskola, Általános Iskola és 
Kollégium; a Gyomaendrôdi Kis 
Bálint Általános Iskola; a Tisza-
alpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola; a Zákányszéki Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola; a Csongrád és Térsége Álta-
lános Iskola Gróf Széchenyi István 
Általános Iskolája és Kollégiuma; 
a Kerekegyházi Móra Ferenc Ál-

talános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola; a Galli János Általános 
Iskola; az Üllés, Forráskút, Csó-
lyospálos Községi Általános Iskola 
és AMI Fontos Sándor Tagintéz-
ménye; a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola; a Székács József 
Evangélikus Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium; Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola. 

A diákképviselôk saját maguk 
észlelt lokális és globális problémá-
kat az eddigiektôl eltérôen, újszerû 
módon osztották meg egymással. 

Lokális és globális
Victor András interaktív foglalkozá-
sa keretében hívta elô gondolataikat 
és vezette rá ôket az esetleges meg-
oldásokra. A közös gondolkodás 
vidáman, oldott hangulatban folyt. 

A beérkezett javaslatokból egy 
általános és egy középiskolát vá-
lasztottunk: a Zákányszéki Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskolát és a Szegedi Tömörkény 
István Gimnáziumot, melynek di-
ákképviselôi saját tapasztalataikat, 
javaslataikat mondták el.

Szinte mindegyik képviselô em-
lítette az alábbi természeti és épített 
környezetünket fenyegetô tényezô-
ket. Probléma a szûkebb és tágabb 
környezetünk iránti tisztelet és meg-
becsülés hiánya; az Út – utca – köz-
területek szeméthegyei; a Túlzsúfolt 
hulladékszigetek, köztéri hulladék-
gyûjtôk. Gondot jelentenek a For-
galmas útszakaszok, csúcsforgal-
mak, dugók; a Kerékpárutak, 
kerékpárosok védelmének hiánya; 
a Pazarló, meggondolatlan életmód; 
a Fényszennyezés – Zajterhelés; 
az Anyagpazarlás – Energiapazarlás. 
Megoldandó a Nem megújuló ener-

giák használatának nagyobb aránya; 
az Allergiás megbetegedések növe-
kedése; az Ivóvíz pazarlás; a Víz 
tisztelete, védelme; a Gondozatlan 
területek (közterületi, lakossági); 
az Illegális szemétégetés; a Szenny-
víztisztítás, csatornázás hiánya; az Il-
legális fakivágások; a Talajszennye-
zés; az Orvvadászat. Mindezen bajok 
forrása: az ember. 

Ötletek és beszámolók
A helyi (iskolai, lakókörnyezet) kör-
nyezettudatos életmód kialakításá-
hoz kívántunk egyszerû, gyakorlati 
ötleteket adni az ezt követô foglal-
kozásokkal. Kosznai Norbert: a SZTE 
Tudástártól vízvizsgálat az iskolai 
kerti tónál címmel tartott elôadást. 
Tóth Gábor és Bojtos Ferenc, a CSE-
METE Természet- és Környezet-
védelmi Egyesülettôl a komposztálás 
fontosságáról beszélt, a napenergi-
áról és napkollektorokról. A Szege-
di Móravárosi középiskolások a tu-
datos vásárlásra hívták fel 
a figyelmet; dr. Siposné Gyarmati Teréz 
és hallgatói a kísérô pedagógusokat 
is izgalmas játékkal és elôadással 
várták. Egészséges táplálkozásra 
mintát adtunk a vendéglátással, amit 
az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Kör Közhasznú Egyesület biztosított 
vendégeink számára. Hagyomá-
nyainkhoz híven a közös faültetés 
sem maradhatott el. Idén a Magyar-
országi Éghajlatvédelmi Szövetség 
„Világfák” projekt keretében az év 
fáját, egy mezei juhart ültettünk el 
közösen az iskola udvarán. 

A Regionális Zöld Diákparla-
mentrôl beszámolt a Zöld Munka-
közösség

Világfák akció
„A Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség „Világfák” hagyomány-
teremtô kezdeményezésnek célja, 
hogy a szövetség tagjai egy-egy 
szimbolikus lépést tegyenek a jö-
vôért, melyben elültetik az év fá-
jának egy csemetéjét, azaz 2014-
ben egy mezei juhart. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy már 
az elsô évben 21 helyi közösségünk 
csatlakozott kezdeményezésünk-
höz – mondta el Lajtmann Csaba, 
az Éghajlatvédelmi Szövetsége el-
nöke – és ültette el a mezei juhar 
kisebb vagy nagyobb csemetéjét 
egy-egy helyi akció keretei között.

Ha végignézünk a csatlakozó te-
lepüléseken – ezek: Algyô, Alsóné-
medi, Felsôörs, Gyôr, Hajdúböször-
mény, Kajárpéc, Kunsziget, 
Márokpapi, Mikepércs, Mikóháza, 
Miskolc, Monor, Nagykanizsa, Né-
metbánya, Szatta, Parasznya, Pápa-
teszér, Pécs, Pitvaros, Répceszeme-
re, Tényô – láthatjuk, hogy szinte 
az ország minden szegletébe jutott 
egy-egy faültetés. Ha valaki bele-
pillant az akciókról készült fénykép-
albumba a https://picasaweb.goog-
le.com/116130761576642527026/
Vilagfak2014 címen, láthatja, hogy 
volt, ahol a helyi március tizenötö-
dikei eseményhez és volt, ahol egy 
nagyobb létszámú ifjúsági program-
hoz kapcsolódott az esemény, örö-
münkre nagyon sok fiatal részvéte-
lével – tette hozzá Lajtmann Csaba. 
A Világfák akciót a Nemzeti Együtt-
mûködési Alap támogatásának kö-
szönhetôen indítottuk útjára, és 
kiindulópontja az a tagjainktól szár-
mazó ötlet volt, hogy több olyan 
tevékenységet szervezzünk, amelyek 
– ha szimbolikusan is – de össze-
kötik az Éghajlatvédelmi Szövetség 
közösségeit. 

Tudjuk, hogy egy fácska elülteté-
se nem oldja meg világunk környe-
zeti problémát, de úgy gondoljuk 
ezek az apró lépések is hozzájárul-
hatnak ahhoz, hogy unokáinknak 
egy élhetô világot hagyjunk öröksé-
gül. A szegedi CSEMETE Termé-
szet- és Környezetvédelmi Egyesület 
az algyôi faültetési akcióba kapcso-
lódott be - folytatta a helyi akciók 
ismertetését Bojtos Ferenc, a CSEME-
TE irodavezetôje. 

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában a VI. Zöld Diákparla-
ment delegált diákjaival és kísérô 
pedagógusaikkal, a találkozó részt-
vevôivel ültettünk el egy csemetét. 
Örömmel látjuk, hogy a kezdemé-
nyezés nemcsak a CSEMETE mû-
ködési területén, de a többi tag-
szervezet „háza táján” is nagy 
sikert aratott. 

Különösen tetszett a hulladék-
üvegbôl készült tábla, ami az utó-
kornak is megôrzi az esemény 
emlékét.” – olvasható a Magyar-
országi Éghajlatvédelmi Szövetség 
és a CSEMETE Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület sajtó-
közleményében.

* * * * *
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Tisztelt polgármester úr!
„A fiatalok szórakozási lehetôségérôl 
szeretnék írni, ami ugye Algyôn nincs. 
Pár évvel ezelôtt volt egy ifjúsági klub, 
az én unokám is nagyon szeretett oda 
járni. Késôbb már akadozott a nyitva 
tartás, nem volt, aki felügyeljen a fia-
talokra. Közben a gyerekek nôttek, 
eljártak a diszkóba. Ami volt a régi 
mozi épületben, a Mexikóban, majd 
az autós kocsmába, végül rövid idôn 
belül bezárt. A hangos zene volt a baj. 

Egyáltalán nem értem, mert más 
falvakban, városokban meg tudják 
oldani, csak Algyôn nem? Most idézek 
az áprilisi Hírmondóból: „a kedélyeket 
nem borzolja, ugyanakkor a fiatalok 
egy-egy csoportja kifogásolja, hogy 
Algyôn nincs „igazi” hétvégén akár 
hajnalig is nyitva tartó szórakozóhely.” 

Orvoslásul ne egy éjszakai buszjárat 
legyen a megoldás. Helyben kell tar-
tani a fiatalokat, biztosítani kell egy 
helyet, ahol hétvégén ôk is jól érezzék 
magukat. Igen is kell a buli, ahogy ôk 
nevezik és, hogy ne kocsmákban kös-
senek ki, amibôl itt ugye nincs hiány! 
A halászcsárdát azért nem számolnám 

a többihez, mivel ott a vendég leülhet 
és étkezhet is. A cukrászda a Téglás 
utcán is inkább nevezhetô kocsmának. 
Olajbogyó pizzéria, Faluház Büfé és 
ezen kívül még van 7 üzlet, ami ki-
mondottan itallal várja vendégeit, 
ezen úgy tudnának változtatni, hogy 
helyben biztosítják a szórakozást. Sok 
szülô örülne neki. Most még nem, de 
pár év múlva lehet, hogy ôk lesznek 
azok, kik szívesen járnak majd az Al-
kotóházba különbözô képzésekre. Bíz-
zunk benne, hogy jó döntést hoznak 
mindenki megelégedésére!”

Egy nagymama

*

Kiegészítés: A Faluház büféje 
2014. április 1-jétôl Faluház Ká-
vézóként üzemel, de sem most, 
sem büfé korában nem „kimon-
dottan itallal” várta vendégeit, már 
csak azért sem, mert az Egészség-
ház közelsége miatt 18 óra elôtt 
nem mérhetett és most sem mér-
het alkoholt. (– a szerk.)

„Ezt kölcsönöztem a könyvtárból” 
– az Olvasó könvyajánlója 

Mottónak választhatom Vavyan 
Fable mondatát: „A jó könyv mindig 
megtalálta, ma is megtalálja azokat, 
akiknek íródott.”

Engem is megtalált ez a jó könyv 
az Algyôi Könyvtárban: ez a No-
jovd Ali: Nadzsúd vagyok, 10 éves 
elvált asszony címû mû.

A vallási szokások, az ôsi hagyo-
mány áldozata egy 10 éves jemeni 
kislány. Szülei férjhez adják, alig 
10 évesen, beleegyezése nélkül. 
Az embertelen bánásmód miatt 
megszökik az új családjától, majd 
bemenekül a bíróságra. Nadzsúd 
volt az egyetlen lány, aki bíróság-
hoz fordult. Elkezdôdik a küzdel-
me a saját és más hasonló sorsú 
gyereklányok érdekében. Feleme-
li a szavát a nôk ilyen irányú ki-

szolgáltatottsága ellen. Az ô orszá-
gában ez egy rendkívül bátor tett. 

A kitartó küzdelmét siker koro-
názza. A cím ugyan sokat elárul 
a könyv tartalmáról, csak elolvasás 
után lesz teljes a kép: Nadzsúd 
mennyi nehézség árán jut el idáig 
a fôhôs. Kitartása, elszántsága pél-
daértékûvé válik, a szûkebb, majd 
a tágabb környezetében is. Segí-
tôje, egy nôk jogaiért küzdô jeme-
ni ügyvédnô. Pártfogásába veszi, 
az ô révén megismeri a világ. Az év 
asszonyának választották, olyan 
nagy személyiség mellett, mint 
például Margaret Thatcher brit 
miniszterelnök. 

Mindig érdekelt más nemzetek 
vallása, szokásai, ezért keltette fel 
az érdeklôdésemet. Fordulatokban 
gazdag, különleges témájú könyv, 
ezért ajánlanám minden olvasni 
szeretô figyelmébe.

Mert mint Szergej Vasziljevics 
Lukjanyenko írja: „Minden elolva-
sott könyv egy újabb megélt élet.”

Tóth Gyuláné Zsuzsa

Természetes gyógymódok alkalmazása  
a várandósság ideje alatt

2. rész 
A középsô három hónapban derék-
fájdalmakra, keresztcsonti fájdalmak-
ra panaszkodnak gyakran a kismamák. 
Ennek több oka is lehet, egyik, amikor 
a méh elhajlik a keresztcsont irányába, és 
a növekvô baba súlya nyomja. Másik ter-
mészetes oka a keresztcsonti fájdalomnak 
az ileoszakrális ízület fellazulása, amit 
a hormonális változások okozhatnak. Ilyen-
kor segít a térd-könyök pózban való pihe-
nés és a hason alvás. Az illóolajos masz-
százs is jótékony hatású, 100 ml 
jojobaolajba keverjünk 10–10 csepp jáz-
min- és mandarinolajat és 5 csepp rozma-
ring olajat. Finom masszázs mellett meleg 
borogatásként és dunsztkötésként is alkal-
mazhatjuk ezt az olajat reumatikus fájdal-
mak esetén.

A terhességi csíkok maradandóak 
lehetnek, ha nem kezdi el idôben a kis-
mama a mell- és hasmasszázst, de érde-
mes a combokat és a fenék izmait is jól 
átmasszírozni. Ajánlott masszázsolaj-ke-
verék: borágó-, mandula- és búzacsíra-bá-
zisolaj keverékbe levendula- és neroli-illó-
olajat keverni (100 ml bázisolajba 15–15 
csepp illóolaj). Egyben a stresszt is oldja 
a következô keverék: jojoba- és mandu-
la-bázisolajok keverékébe (100 ml) a kö-
vetkezô illóolajok 7–7 cseppjét tesszük: 
római kamilla, marokkói rózsa, neroli, 
cédrus.

Nagyon fontos a felhasznált olajok 
minôsége. A bázisolajok lehetôleg ellen-
ôrzött biológiai termesztésbôl származ-
zanak, és hideg sajtolással készüljenek. 
A kôolajkivonatok, pl. a paraffinolaj el-
zárják a pórusokat, nem jutnak be 
a bôrbe, így az értékes illóolaj-esszen-
ciákat sem tudják bejuttatni a kötôszö-
vetbe, a nyirokutakba, az izomzatba és 
a vérbe. Az illóolajok is vízgôzlepárlás-
sal nyert 100%-os tisztaságú növényi 
olajok legyenek, mert csak ezek rendel-
keznek gyógyító hatással.

Sok problémára nyújthat meg-
oldást a következô teakeverék: csa-
lán, palástfû, málnalevél, orbáncfû, cit-
romfû, cickafark, zsurló 1–1 arányú 
keveréke.

Javítja az általános hormonális 
állapotot, az emésztési problémákat, 
a visszérproblémákat, a vasanyag-
cserét és a várandósok hangulatát. 
Tudnunk kell, hogy e gyógynövények közül 
a várandósság alatti alkalmazhatóság kér-

désében megoszlanak a vélemények. Más 
a dózis azonban, ha teakeverékben alkal-
mazzuk ezeket. Ilyenkor a jótékony hatás 
összeadódik, viszont a kerülendô hatás 
a kisebb dózis miatt nem érvényesül. 

A leggyakrabban elôforduló panasz 
a visszerek megnagyobbodása, sep-
rûvénák kialakulása. A megelôzésben 
és az állapot romlásának megállításában 
sokat segít a körömvirág- vagy a vad-
gesztenyekenôcs. A következô visszér-
olajjal is nagyon jók a tapasztalatok: 100 
ml körömvirág-mandula bázisolaj keve-
rékhez a következô illóolajokból 6–6 
cseppet keverünk: mirtusz, cickafark, 
ciprus. Reggelente ajánlott a használata. 
Alulról fölfelé, vagyis mindig a szív irá-
nyába kell bemasszírozni a bôrbe. Segít 
a vérkeringés stabilizálásában is, ezáltal 
az általános közérzetet is javítja, ám hasz-
nálatát ajánlott megbeszélni terhesgon-
dozó szakemberrel. Erôs visszérfájda-
lomnál, kezdôdô visszérgyulladásnál 
sokat segít, ha ezt a masszázsolajat 
összekeverjük hideg túróval, és pakolás-
ként tesszük az érintett helyre. Akinek 
magas a vérnyomása, ne alkalmazza ezt 
a masszázsolajat, alacsony vérkeringés, 
labilis vérkeringés esetén viszont kifeje-
zetten jó hatású.

Az aranyér hasonló gyakorisággal 
okoz panaszt. Az ismertetett teakeverék 
ebben az esetben is segít, mert élénkíti 
az agyagcserét és méregteleníti a szer-
vezetet. Nagyon jó hatású még a Ham-
mamelis virginiana, a nagylevelû csoda-
mogyoró levelének kivonatát tartalmazó 
krémek használata. Az illóolajok közül 
a mirtusz, a cickafark és a ciprusesszen-
ciák pár cseppjét a gyógyszertárban 
kapható kenôcsalapba bedolgozva szin-
tén javítja az állapotot. Erôs fájdalom 
esetén jótékony hatású, ha jégkockára 
csipetnyi sót teszünk és az említett illó-
olajokból 1 cseppnyit csöppentünk rá, 
majd gézbe burkolva az aranyérre tesz-
szük. Az aranyér megelôzhetô és kar-
bantartható fokozott rostbevitellel (zab-
korpa, búzakorpa, napi 1–3 evôkanállal). 

Berek Ágota
(A cikk 1. része megjelent elôzô 

számunkban, ezen kívül az írás teljes 
terjedelmében a Természetgyógyász 

magazin 2014. márciusi számában 
olvasható)
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Családtörténet-kutatás a Könyvtárban
A családtörténeti kutatásokkal 
kapcsolatos klubdélután követke-
zô idôpontjai az algyôi Könyvtár-
ban: 2014. május 21. szerda, 16.30 
óra! A kötetlen beszélgetést, ta-
pasztalatcserét, információgyûjtést 
kéthetente tartják meg azok azok-
nak, akik érdeklôdnek a „család-
fa-kutatás” iránt.

Témáik: Melyik kutatási módot 
válasszam? Tanulható-e a család-
fakutatás? Hogyan kezdjem a ku-
tatást? Hol találom az anyaköny-
veket? Mit tegyek, ha nem tudom 
elolvasni az anyakönyvet? Hol 
találok még forrást a kutatáshoz? 
Hogyan dolgozzam fel az adato-
kat? Miért csak a XVIII. század 
elejéig tudunk többnyire vissza-
menni az idôben? Miért nem lehet 
az interneten családfát kutatni?

Az érdeklôdôk megismerked-
hetnek azokkal az adatbázisokkal, 
amelyekben találhatnak adatokat 
régi algyôi családokról, a település 
egykori elhelyezkedésérôl, a tulaj-
donviszonyokról, a birtokrendszer-
rôl. A családtörténet-kutatás nem 
áll csupán száraz adatok gyûjtésé-
bôl. Teljességéhez hozzátartoznak 
az adatokhoz tartozó hajdani ele-
ink ‚mini-történelmei’, hiszen 
nemzetünk történelme is ezekbôl 
tevôdik össze. Tegyük tehát ‚élôvé’ 
mindazokkal a fellelhetô ‚emberi’ 
elemekkel, amelyekhez kutatásunk 
során hozzáférünk.

A klubdélutánt tapasztalt család-
fakutatók vezetik.

Várunk szeretettel mindenkit, 
különösen a helyi családkutatókat!

Könyvtárosok

Könyvtári hírcsokor
Eladó könyv,  

DVD
Újabb eladó könyvek és DVD-k 
érkeztek. Az algyôi Könyvtárban 
régi, illetve hagyaték könyveket, 
ismeretterjesztô DVD-ket lehet 
vásárolni 50 forintos egység-
áron.

*

Elérhetôség
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: hét-
fôtôl péntekig naponta 9–12 óra; 
13–18 óra között; minden hónap 
elsô szombatján 9–12 óra között.

XI. AlgyŐi Repülés- 
tör téneti Emléknap,  
HŐsök Napja  
és családi 

gyermeknap
2014. május 25., vasárnap,  

SzabadidŐközpont
2014. május 25-én, vasárnap a 
Szabadidôközpontba várunk min-
den  algyôit a XI. Algyôi Repülés-
történeti Emléknap, Hôsök Napja 
és családi gyermeknap rendez-
vényre. A gyerekeket arcfestés, 
kézmûves játszóház, ugrálóvár, 
valamint népi-történelmi játékok 
várják, utóbbi a Magor Magyarjai 
Egyesület közremûködésével. A Lo-
vasklub Egyesület révén lovaglás, 
lovas kocsizás és játékos ügyes-
ségi vetélkedô lesz a Lovaspályán. 
A Bergengóc Zenegóc zenekar Ber-

gengócia címû mûsora 10 óra 30 
perckor kezdôdik, délután 2 órától 
kutyás bemutató, majd vitézi talál-
kozó következik az elsô világhábo-
rú centenáriumának jegyében. Fél 
5-kor a programot Fluor Tomi kon-
certje zárja.

A hôsökre és a repülés algyôi 
áldozataira is emlékezünk 10 órá-
tól. A megemlékezésen közremû-
ködik a Csanádpalotai Ifjúsági 
Fúvószenekar és az I. Magyar Ki-
rályi Honvéd Hagyományôrzô Egye-
sület.

Megnyitottunk!
Változatlan helyen,  

megújult külsővel indul  
a Faluház kávézó  

és Pizzéria!

kóstolja meg kézzel gyúrt 
tésztából készült frissensült 

pizzáinkat, salátáinkat,  
eredeti olasz kávéinkat és 
kávékülönlegességeinket 

vagy dobja fel nálunk 
szürke hétköznapjait  
egy frissítő koktéllal.

Minden kedves 
vendégünket  

meglepetéssel várjuk!

M E G H Í V Ó 
Szeretettel várjuk 

2014. május 28., szerda, 17 órakor 
az Algyôi Könyvtárban a 

Juhász Gyula Versmondó Kör 

T A V A S Z V É G 
címû irodalmi estjére. 

A mûsorban elhangzanak 
Baka István, Bene Zoltán, Juhász Gyula, Orcsik Roland, 

Pilinszky János, Simai Mihály és Veszelka Attila 
mûvei. 

A Juhász Gyula Versmondó Kör tagjai: 
Antal Anikó, Fabulya Andrea és Paulovics Tamás
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Sokatmondó ajándék
Van egy mondás, miszerint aki jót 
tett, hallgasson, aki kapta, beszél-
jen róla. Én most úgy érzem, az én 
feladatom a köszönetmondás, hi-
szen nagyon sok mindent van 
okom/okunk megköszönni. A Fa-
lunapok rendezvényre való készü-
lôdés kapcsán a Vöröskereszt helyi 
szervezete úgy döntött, hogy helyi 
vállalkozókat, magánszemélyeket 
megkeresve, megnyeri ôket egy 
nemes cél érdekében. Mivel a kép-
viselôtestület úgy döntött, hogy ez 
évben nem támogatja anyagilag 
a munkánkat, így üres pénztárcá-
val a zsebünkben nekiláttunk 
a szervezésnek.

Bár Magyarországon az önkén-
tességgel kapcsolatban még min-
dig erôsek a negatív elôítéletek 
– minthogy az önkéntes-
ség ingyenes munka, 
olyan mint a „kom-
munista szombat” 
volt a 60-as évek-
ben. Nos, amikor 
ilyen sztereotípi-
ák élnek még a fe-
jekben, el kell 
mondani: Algyôn 
a mi szervezetünk 
munkájába olyan em-
berek kapcsolódnak be, 
akik tudják, hogy az önkéntesség 
valójában egy kölcsönös bizalmon 
alapuló tevékenység. Tévedés azt 
gondolni, hogy aki ad, az meg-
fosztja magát valamitôl. Szeren-
csére akadnak adakozó kedvû 
emberek, akik felelôsen gondol-
kodnak, és ha megtehetik – adnak. 

Egy közösség állapotát is az jelzi 
igazán, hogy mennyire segíti a rá-
szorulókat, a gyengébbeket. Én 
úgy gondolom, Algyôn nem kell 
szégyenkezni emiatt. Az önkéntes 
adakozás, a segítségnyújtás mélyen 
gyökerezik az emberekben, de 
szükség van a megerôsítésre, a va-
lahová tartozás érzésére, ami arra 
ösztönöz, hogy segítségére le-
gyünk a rászorulóknak. Így gon-
dolkodtak azok a vállalkozók és 
magánszemélyek, akiknek a segít-
ségével közel 50 családot sikerült 
vendégül látni. Az ebédre feltálalt 
mintegy 300 adag töltött káposz-
tához szükséges alapanyagot az al-
gyôi Mangalica húsbolt, Tasi Jenô 
savanyúságtartósító, valamint Nyi-

las Krisztián és Temkó László aján-
lotta fel. 

Úgy vélem, egy vállalkozó szá-
mára semmi nem olyan fontos, 
mint a jó híre. E nélkül a „fizetô-
eszköz” nélkül nem tud tartósan 
megmaradni az üzleti életben. Én 
bízom abban, hogy az itt leírt „jó 
hírrel” bátran kinyithatja az üzlet-
ajtót a vevôk felé!

Kérem Önöket, algyôieket is, 
hogy a nagy bevásárlóközpontok 
helyett a helyi vállalkozókat vá-
lasszák, ôk ide fizetik adójukat, és 
értünk, helyiekért dolgoznak!

A Falunapokon véradást is szer-
veztünk, melynek sikeréhez hozzá-
járultak a vöröskeresztes bázisisko-
lánk tanulói, akik egész nap 
toborozták a véradókat. Köszönet jár 

nekik, valamint annak 
az 54 embernek, 

akik a véradáson 
részt vettek, és 
a rászorulókért 
nemcsak jelké-
pesen nyújtot-
ták karjukat. 
A véradás lebo-
nyolításában 

nagy segítségünk-
re volt az ESZI veze-

tôje, Jankovicsné Veres 
Katalin, aki biztosította az ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint-méré-
séhez szükséges eszközöket, valamint 
beszerezte a vendéglátáshoz nélkü-
lözhetetlen tálalóeszközöket. Hálá-
sak vagyunk neki és munkatársainak 
önzetlen munkájáért!

Úgy gondolom, ismét bebizo-
nyítottuk, egy kis odafigyeléssel, 
összefogással mindenkinek jut se-
gítség!

Az egészség megôrzése érdeké-
ben 20 algyôi idôs embert Bé-
res-cseppel ajándékoztunk meg, 
a megyei Vöröskereszt felajánlá-
sából.

Kérem Önöket, algyôieket, hogy 
továbbra is támogassák munkánkat! 
A május 25-én megrendezendô gyer-
meknapra tervezett játék- és ruha-
osztásra várjuk felajánlásaikat. Az ado-
mányokat a Civilházba (volt Vadász 
Sörözô) várjuk május 14-én és május 
21-én (szerda) 17-tôl 18 óráig.

Herczeg Józsefné,  
a Vöröskereszt vezetôje

Fontos az 1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné az algyôi 
iskola alapítványának, ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
akkor rendelkezô nyilatkozatán 
a következôket adja meg: 

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

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszkiadást, 
de nagyon sokat segíthet az Ala-
pítvány munkájában!

Köszönettel az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola tanulói

*

Itt az adóbevallás idôszaka, dön-
tenünk kell az adó 1% felajánlá-
sáról.

Kérjük, jövedelmük 1 %-ával 
támogassák a Boldog Gyermekkor 
Alapítványt!

ADÓSZÁM: 18464881-1-06

Köszönettel: Boldog Gyermek-
kor Alapítvány

*

Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Kör Közhasznú Egyesület kéri min-
den támogatóját, jövedelemadójá-
nak 1%-ának felajánlásával segítse 
az egyesületet munkájában és cél-
kitûzéseinek elérésében. Az egye-
sület adószáma: 18207130-1-06

Az egyesület tagsága nevében is 
köszönettel: Berek Ágota

*

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
mind a négy mûvészeti csoportja 
– a Parlando Énekegyüttes, a Toll-
forgatók Köre, az Alkotók Köre és 
a Zsibongó Néptánccsoport – ez 
évben is szívesen fogadja és kéri 
felajánlásukat, támogatásukat.

Adószámunk: 18469927-1-06
Köszönettel: Ménesi Lajosné, 

a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
elnöke

Rendôrségi hírek Algyôrôl
Közlekedési ellenôrzés.

Az Algyô belterületén történt köz-
lekedési ellenôrzéseken a rend-
ôrök 2 olyan személlyel szemben 
is intézkedtek, akik úgy vezettek 
személygépkocsit a közúti forga-
lomban, hogy vezetôi engedéllyel 
soha nem rendelkeztek. Továbbá 
olyan személlyel is intézkedtek, 
aki úgy ült a volán mögé, hogy 
elôtte szeszes italt fogyasztott.

*

Kutyaverekedés.
Helyszíni bírságot szabtak ki annak 
a kutyatulajdonosnak, aki az ebét 
felügyelet nélkül hagyta. Ez a kutya 
az utcáról a csukott, de nem zárt 
kapun keresztül bement egy ház 
udvarára és összeverekedett az ott 
tartózkodó kisebb kutyával. 

*

Tûzifa árus. Házról házra járva, 
gépkocsiról, tûzifát árult néhány 
személy. Az egyikükkel szemben 
helyszíni bírsággal, míg 2 másik 
emberrel szemben szabálysértési 
feljelentéssel zárult a rendôri in-
tézkedés.

*

Eltûnt, megtalálták
A bejelentést követôen, miszerint 
egy algyôi idôs asszony otthonából 
ismeretlen helyre távozott, a Kör-

zeti Megbízottak kérésére a nô ke-
resésére indultak az Algyôi Falu-
védô Polgárôr Egyesület tagjai, 
segítve a hatóság munkáját. A rend-
ôrség egy órán belül megtalálta 
az idôs asszonyt. A keresésben 28 
rendôr és 3 polgárôr vett részt. 

*

Vigyázzon kerékpárjára!
Egy kerékpár eltulajdonításához 
néhány másodperc is elegendô, 
azonban kellô óvatossággal és 
megfelelô vagyonvédelmi eszkö-
zök, módszerek alkalmazásával ez 
a bûncselekmény megelôzhetô!

Ha ôrizetlenül hagyjuk kerék-
párunkat (utcán, lépcsôházban, 
stb.), minden esetben zárjuk le! Ke-
rüljük az elhagyatott, kivilágítatlan 
helyeket! a kosárban, a csomagtar-
tón, a kormányon soha ne hagyjunk 
semmit! Kerékpárunkat lehetôleg 
valamilyen rögzített tárgyhoz zárjuk! 

A bicikli értékének minimum 
10%-át érdemes biztonságos zár 
vásárlására fordítani! 

Használjunk több típusú zárat, 
a jobb minôség nagyobb védelmet 
jelent. Ha lehetôség van rá, re-
gisztráltassuk kerékpárunkat! 
Amennyiben eltulajdonítják, min-
denképpen tegyünk bejelentést 
a Rendôrségen! 
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Üléseztek a képviselôk: nagyító alatt a közrend
(Folytatás a 3. oldalról!)

A szociális ellátások idei negyedévi 
alakulásáról képet kaptak az algyôi 
képviselôk legutóbbi ülésükön. 
Az összegek viszonyításához tudni 
kell, hogy a nyugdíjminimum ösz-
szege 2014-ben sem változott: 28 
ezer 500 forint. 

Eseti és rendszeres segítség
A polgármester hatáskörébe át-
ruházott szociális és gyermek-
védelmi ellátások közül az ön-
kormányzati segélyre 6 millió 800 
ezer forintot, adósságcsökkentô 
támogatásra 1 millió 500 ezer fo-
rintot tervezett elosztani az ön-
kormányzat. Eddig 168 önkor-
mányzati segélykérelem futott be, 
és egy személy kért adósságcsök-
kentési támogatás mint eseti ellá-
tást. A 6 féle rendszeres ellátás 
közül ápolási díjként legfeljebb 11 
millió 700 ezer forintot oszthat el 
az önkormányzat, jelenleg 34 al-
gyôi kap ilyen támogatást. Hason-
lóképpen méltányossági alapon 
adhat közgyógyellátást a helyi ön-
kormányzat. Erre eddig 27 kére-
lem érkezett, idén Algyôn összesen 
2 millió 500 ezer forintot szánhat-
nak ilyen célra. energiaköltség 
támogatásra 250 ezer, gyermek-
intézményi étkezési térítési díjra 
300 ezer forintot költhetnek. Ez 
utóbbi támogatásban 7 gyermek 
részesül. Hulladékdíj szállítási díj-
kedvezményt – 50, 70 és 100%-os 
mértékben – összesen 4 millió 100 
ezer forintot oszthatnak el a ké-
relmezôk között. Bérlettámogatás 
378 algyôi diák kap, ami idén 1 
millió 279 ezer 655 forint kiadást 
jelent majd.

A jegyzôi hatáskörbe telepített 4 
féle szociális és gyermekvédelmi 
ellátás alakulásáról is képet kaptak 
a képviselôk. Az aktív korúak ellá-
tásaként nevezett foglalkoztatást 
helyettesítô támogatásra idén 15 
millió forint szánhat az önkormány-
zat. A 15 millió forintnyi összeg 
– amelynek 80%-át visszaigényel-
heti az önkormányzat – a több ne-
gyedét már igénybe vették. 
Az ugyancsak aktív korúak ellátá-
sának minôsülô rendszeres szociá-
lis segély (idén 2 millió 90 ezer 
forint, aminek negyedét már ki-
osztották) 90%-át kérheti majd visz-

sza az önkormányzat. Egy évre 175 
algyôi gyerekrôl állapította meg 
a jegyzô, hogy jogosult a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre. 
A nagyközségben adott a lehetôség, 
de idén egy gyermek részére sem 
állapítottak meg úgynevezett „óvo-
dáztatási támogatást”, amire egyéb-
ként idén 60 ezer forintot fordít-
hatnának. Lakásfenntartási 
támogatásban (aminek összege havi 
minimum 2500 forint) 126 algyôi 
háztartás részesül. Közöttük ebben 
az évben 7 millió forintot oszthat-
nak el.

Javuló adómorál
Minden esztendôben folyamato-
san informálják a képviselôket 
Algyôn is az adóbevételek alaku-
lásáról. Gépjármûadóként 20 mil-
lió forintot gyûjt be az önkormány-
zat, amibôl több mint 11 millió 
forint a saját bevételeket gyarapít-
ja. Az építményadóval érintett te-
rület nagysága Algyôn több mint 
95 ezer négyzetméter, ami 103 
adózó között oszlik el. Az évi és 
négyzetméterenkénti 600 forintnyi 
adóból összesen 55 millió forint 
bevételt tervez az önkormányzat. 
Az idén esedékes 1 milliárd 200 
millió forintnyi helyi iparûzési 
adót 340 algyôi fizeti. A talajter-
helési díj köbméterenként 1200 
forint, és 30 személyt érint 1215 
köbméter vízfogyasztást követôen. 

Összesen 745 ügyiratot iktattak, 
678 gépjármûadó határozatot 
küldtek az adózáshoz kötôdôen 
Algyôn a múlt évben. 

Az adómorál nem romlott, ám 
133 millió forint adó megfizetésé-
vel késedelmeskednek az algyôiek. 
Ezek közül nem térül meg például 
a felszámolási eljárás alatti adózók 
közel 64 millió forintnyi tartozása. 

A nagyközségi önkormányzat ta-
valyi egyszerûsített beszámolóját is 
áttekintették a képviselôk. Hasonló-

képpen megkapták a keresztmetsze-
tét a tavalyi belsô ellenôrzéseknek. 
Nagyító alá tették a pénzkezelést, 
az iratkezelést, a vagyongazdálko-
dást, és az intézmények normatív 
állami támogatásai elszámolását alá-
támasztó dokumentumait.

Cégek a „célkeresztben”
Az önkormányzati cégek egy éves 
teljesítményét mérlegre tette 
Algyô önkormányzati képvise-
lô-testülete. Elfogadták a képvi-
selôk az AKTV Kft. múlt évérôl 
szóló beszámolót. Hasonlóképpen 
a Gyeviép NKft. egyszerûsített 
mérlegét, miközben örömmel ál-
lapították meg a képviselôk, hogy 
némi nyereséget is termelt a ko-
rábban folyamatosan veszteséges 
cég. A Gyevitur Kft. 2013. évi 
mérleg beszámolója ugyancsak 
terítékre került. Abból megálla-
pítható, hogy a Szabadidô köz-
pont területén tavaly ôsszel meg-
kezdett beruházás következtében 
a konyha és szálló mûködésébôl 
eredô bevétlek 34%-kal csökken-
tek, ellenben a Borbála fürdô be-
vételei 25%-kal nôttek.

Beszámoló került a képviselôk 
asztalára a Szabadidôközpont te-
rületén zajló beruházásokról. 
Az ottani konyha és szálló kivite-
lezése várhatóan idén október 2-ra 
tolódott. A kivitelezô részérôl fel-
merült pótmunka igényt a mûsza-
ki ellenôr által javasolt több mint 
7–7 millió forintnyi összeggel jóvá-
hagyta a testület. 

Ismét foglalkoztak a képviselôk 
a Borbála fürdôt ellátó termálkút 
körüli helyzettel: több mint 4 mil-
lió forint mûködési támogatást 
nyújtottak a Gyevitur Kft. részére.

A Rákóczi-telep 5 háztartásának 
és a sertéstelepnek a vízellátását 
biztosító kutat 2010 júliusától 
a Gyeviép Algyôi Településüze-
meltetési és –fejlesztési Nonprofit 
Kft. „gondozza” egy évtizeden át. 
A szabályszerû üzemeltetés vetet-
te föl a problémát: a magyar Ener-
getikai és Közmû-szabályozási 
Hivatal egyedi döntését kell kérni 
a kút besorolására és üzemelteté-
si feltételeinek biztosítására.

Helyi termelôi piacnak szeret-
nék nyilvánítani az algyôit. Meg-
alkották az Algyôi termelôi helyi 
piac házirendjét. Tervezték a la-

kossági gombavizsgáló állomás 
létrehozását is, ám ezt nem támo-
gatta a képviselôk többsége. Erre 
olyan helyi rendeletet szeretnének 
kidolgozni, amit megvitathat 
a képviselô-testület májusi ülése.

Szépülô tájház
Helyi múzeum lesz a 9 millió 830 
ezer forintból újjászületô tájház-
ból. A felújításra közel 6 millió 280 
ezer forint fejlesztési támogatást 
ad az önkormányzat. Vass Erika 
néprajzkutató és Búzás Miklós szak-
építész tervei nyomán – többek 
között – bebútorozzák a múzeum-
pedagógiai foglalkoztató termet, 
lesznek interaktív játékok és de-
monstrációs tárgyak, készül mú-
zeumkatalógus és több film is. 

Fejleszteni kell a Kosárfonó 
utca 16. szám alatti volt iskola-
épület villanyvezeték hálózatát 
az oda költözô varroda igényei 
szerint. E fejlesztés több mint 2 
millió forinttal növeli az ingatlan 
értékét.

Támogatja az önkormányzat 
a vállalkozások Algyôre települé-
sét, a munkahelyteremtést. Az ezt 
célzó pályázat levezénylésében 
idén is a Csongrád megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával szerzô-
dött a nagyközségi önkormányzat.

A lakosságot azzal is ösztönzi 
a csatornarendszer használatára 
az algyôi önkormányzat, hogy in-
gatlanonként több mint 116 ezer 
forint vissza nem térítendô hozzá-
járulást biztosít azoknak, akik ezt 
követôen kívánnak csatlakozni 
a hálózatra. 

A pályázati fejlesztéseket pedig 
azzal segítik a képviselôk, hogy 
az önerôt biztosítják – áprilisban 
például az Algyôi Sportkör pályá-
zatához ipari mosógépre, kispa-
dokra 1 millió 500 ezer forintot. 

Elhalasztott döntések
A májusi testület ülésére halasz-
tották a Szomolyai utcai ingatlan-
nal kapcsolatos elképzelések vitá-
ját. Az épülô cukrászda esetében 
pedig a funkcióváltásról egyeztet-
ni kell a közbeszerzési tanáccsal. 
Ismét kiírják a gyermekgyógytor-
nász pályázatot. Több egyéb témát 
levették napirendrôl a képviselôk, 
mert tárgyalást nem tartották idô-
szerûnek. AH
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Nyárbúcsúztató kavalkád - Ismét miénk lesz a tér!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztusban ismét megrendezi 
a „Miénk a tér” elnevezésû V. tér-
foglaló kavalkádját Algyô Fô terén, 
a szökôkútnál. Várja mindazoknak 
a civil szervezeteknek, magánsze-
mélyeknek, csoportoknak, fiata-
loknak és idôseknek a jelentkezé-
sét, akik dallal, tánccal, zenével, 
verssel vagy más produkcióval sze-
retnék megmutatni magukat. A 
téren lehetôséget nyújtunk a kéz-
mûves termékek kiállítására, be-

mutatkozásra, illetve vásárra is. 
Valamennyi csoport és egyéni fel-
lépô a részvételrôl emlék-ajándékot 
kap. Részvételi szándékát augusz-
tus 1-jéig az alábbi elérhetôsége-
ken jelezheti: Ménesi Lajosné – te-
lefonszám: 06-30-254-4632, illetve 
email: mjuszti@gmail.com; Algyôi 
Könyvtár – telefonszám: 62/517-
170, illetve email: bibl@algyo.hu; 
Algyôi Faluház – telefonszám: 
62/517/172, illetve email: faluhaz@
algyoktv.hu.

Kistérségi Nyugdíjas Találkozó
Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjas-
klub március 29-én megrendezte 
a hagyományos tavaszi nyugdíjas 
találkozóját. Nagy szeretettel vár-
tuk a meghívott nyugdíjasklubo-
kat, és meghívott vendégeinket.

Itt köszönthettem az Életet 
az Éveknek Országos Szövetségé-
nek Csongrád megyei vezetôjét: 
Virág Istvánnét, a Szerbiából jött 
Martonosi nyugdíjas csoportot, és 
vezetôjüket: Kiss Gizellát, a Kiskun-
dorozsmai Nyugdíjasokat, és ve-
zetôjüket: Turcsányi Imrénét, a Sán-
dorfalvi Nyugdíjas- klub tagjait, 
és vezetôjüket: Siska Antal urat, 
a Petôfi-telepi nyugdíjasokat, és 
vezetôjüket: Urbán Istvánnét, 
a Röszkei nyugdíjasklub tagjait, és 
vezetôjüket: Németh Ferdinándnét, 
a Mihályteleki Nyugdíjasklub tag-
jait, és vezetôjüket: Kónya Imrénét, 
a Tiszaszigeti nyugdíjasklub tag-
jait és vezetôjüket: Petô Jánosnét, 

a Domaszéki Nyugdíjasklub tag-
jait, és vezetôjüket: Ördög Istvánnét.

Megtisztelte jelenlétével a nyug-
díjasokat Herczeg József, az algyôi 
polgármester, Némethné Vida Zsu-
zsanna alpolgármester asszony és 
az Algyôi Faluház és Könyvtár 
igazgatója, Bene Zoltán úr.

A hagyományainkhoz híven, szé-
pen díszített asztallal, és azon finom 
kaláccsal vártuk vendégeinket. Közel 
220 személy vett részt ezen az ese-
ményen. Herczeg József polgármester 
úr ünnepi beszéde után Kneip Fe-
rencné köszöntötte a vendégeket és 
beszélt a klubban történt esemé-
nyekrôl, tervekrôl, az összefogás 
fontosságáról. Ezt a napot az tette 
teljessé, hogy együtt köszönthettük 
a színpadon szeretett klubtársunkat, 
Áchim Sándorné Piroskát, aki az idén 
ünnepli a 80. születésnapját.

A szórakoztató mûsort a Búza-
virág asszonykórus nyitotta. A foly-

tatás: a meghívott klubok különbö-
zô produkciói. Vagyis népdalok, 
versek, táncok és humoros produk-
ciók tették élvezetessé a programot. 

A finom és bôséges ebédet kö-
szönjük a Halászcsárda és a Sziget 
Vendéglônek. A Vámos Cukrászda 
süteménye tovább fokozta a kuliná-
ris élvezeteket. Az ebédet finom ká-
véval zártuk, majd következett a zene 
és a tánc. Természetesen a tombo-
la-sorsolás sem maradt el, mert a re-
mény, hogy a szerencse nekünk 
kedvez, éltet és izgalomban tart min-
denkit. Sokan tartoztak a szerencsés 
nyertesek közé. A vendégek nagyon 
örültek, hogy itt lehettek Algyôn, és 
szép emlékekkel tértek haza. 

Köszönöm az Önkormányzatnak, 
Herczeg József polgármester úrnak, 
a képviselô-testületnek az anyagi és 
erkölcsi támogatását.

Köszönöm a faluház igazgatójá-
nak, Bene Zoltánnak, valamint mun-

katársainak: Lele Istvánné Erikának 
és Olajos Györgynek önzetlen, odaadó 
munkáját. Köszönet a tombola tár-
gyakat adományozóknak: Csikós 
Mihályné, Gonda Károlyné, Kiss Mi-
hályné, Fazekas Etelka, Bús Edéné, 
Bakos Mártonné, Süli Istvánné, Dr 
Kovács Ágnes, Horváth Nándorné,, 
Tessényiné Fogarasi Margit, Szabó Sán-
dorné, Szabó Imréné, Vidács Jánosné 
Piroska, Kneip Ferenc, Kiss Györgyné, 
Terhes Lászlóné, Terhes Sándorné, He-
gedûsné Vári Mária, Bene Zoltán, Lele 
Istvánné, Olajos György, Vidács János-
né, Maszlag Józsefné, Jani Andrásné. 
Támogatásukkal elôsegítették ren-
dezvényünk sikeres lebonyolítását. 
Köszönöm az Algyôi nyugdíjasklub 
minden segítô tagjának a munkáját, 
önzetlen segítségét, és mindazok-
nak, akik közremûködtek abban, 
hogy valamennyien jól érezhettük 
magunkat.

Kneip Ferencné elnök

A mozgáskorlátozottak programjai
Sûrû program a Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete helyi csoportjá-
nál. Nem tétlenkedett csoportunk 
az év eddig eltelt részében sem. 
Februárban farsangi vetélkedôt 
rendeztünk, amelyben tagtársunk, 
Kocsisné Kuk Ildikó kérdéseire 
a spontán alakult kis brigádok 
válaszoltak. Végül mindenki gyôz-
tes lett, minthogy néhány új infor-
mációval gazdagabbak lettünk. 
Közben valószínûleg néhány de-
kával is erôsödtünk, az elfogyasz-
tott sütemények következtében.

A nagyközség központi rendez-
vényén, a Hôsök emlékmûvénél 
tartott koszorúzáson – mint min-
dig – ezúttal is elhelyeztük virá-
gainkat, emlékezve a szabadság-
harc vértanúira.

Március végén az óvodásokat 
leptük meg kürtôskaláccsal a ki-
csinyek nagy örömére. 

Április 5-én, a szemétszüreten 
15 fôvel álltunk neki a piactéri 
gyermekjátszótér megtisztításá-
nak, ahol az ott sajnálatosan szét-
szórt sörösüveg cserepeket, ciga-
rettacsikkeket és egyéb szétdobált 
dolgokat is begyûjtöttük.

Nagy elánnal készültünk a Falu-
napokra, ahol ezúttal sült hallal 
vendégeltük meg magunkat. 

A zsûri elnöke, Benke Laci bácsi 
elismerôen nyilatkozott a látottak-
ról.

Május 10-én megyei egyesüle-
tünk rendez bált Szegváron, ahol 
kisebb delegációval képviseltetjük 
magunkat. Mûsoros est, vacsora, 
és szolid kis dáridó vár bennün-
ket.

A tavalyi sikeren felbuzdulva 
az idén is – június 18-án - elláto-
gatunk egy vonatos kirándulás 
keretében Mezôhegyesre, meg-
nézzük a nónius ménest és a hely-
történeti gyûjteményt. Lehet je-
lentkezni korlátozott számban 
az egyesületünkön kívül állóknak 
is e sorok írójánál.

Tervezzük még a közeljövôben 
horgászverseny rendezését, a sze-
gedi vadasparkba való látogatást.

Örömmel tölt el bennünket, 
hogy az idén újabb 6 taggal gya-
rapodott csoportunk. Legközeleb-
bi foglalkozásunkat május 14-én, 
szerdán 15 órai kezdettel rendez-
zük a Faluház aulájában, ahova 
várjuk lelkes és vidám csoportunk-
ba belépni szándékozókat, egész-
ségi állapotra való tekintet nélkül.

Sermann József  
vezetôségi tag

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô Napja alkalmából két kate-
góriában ismét meghirdeti 
az „Algyô, az én falum” pályázatát, 
melyben Algyôhöz kapcsolódó írá-
sokat és alkotásokat várnak. Az iro-
dalmi alkotások (vers, próza, mese, 
visszaemlékezés) kategóriában 10 
éves kor felett bárki benevezhet 1 
alkotással. A pályázat terjedelme 
maximum 3 gépelt oldal lehet. Dí-
jazás: I., II., III. díj névre szóló gra-
vírozott toll. A kézmûves alkotások 
(rajz, festmény, kép, üvegfestés, 
varrás, fafaragás, szövés, fonás, ke-
rámia, tûzzománc) kategóriában 
bárki benevezhet 1 alkotással. Az el-

bírálásnál elônyben részesülnek 
a természetes anyagokból készült 
mûvek. Díjazás: I. díj 5000 Ft érté-
kû kézmûves ajándékcsomag, II. díj 
4000 Ft értékû kézmûves ajándék-
csomag, III. díj 3000 Ft értékû kéz-
mûves ajándékcsomag. Mindkét 
pályázat 2014. szeptember 15-ig 
folyamatosan beküldhetô az alábbi 
e-mail címekre: bibl@algyo.hu; mjusz-
ti@gmail.com, vagy postai úton: 
Algyôi Könyvtár, 6750 Algyô, Kas-
télykert u. 63., illetve Ménesi Lajos-
né, 6753 Szeged, Éva u. 14. Az 
eredményhirdetés és a pályamun-
kák kiállítása október elsô felében 
lesz. GYAKE Tollforgatók Köre
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Könyvre éhezôk viadala
Régóta szeretné beszerezni a kíván-
ságlistáján lévô könyveket? Bôvíte-
né kedvenc olvasmányaival könyves-
polcát? Az Antikvárium.hu, 
Magyarország legnagyobb antikvár 
könyvkínálattal rendelkezô oldalá-
nak adatbázisa idén eléri az 500 000 
különbözô kiadványt. Ennek alkal-
mából az oldal 200 000 forint össz-
díjazású pályázatot hirdet magán-
személyeknek. Mi a teendô? 
Készítsen telefonjával, fényképezô-
gépével vagy kamerájával egy ma-
ximum 1 perces videófelvételt, majd 
töltse fel a YouTube-ra! Mirôl szól-
jon a videó? Látogasson el az antik-
varium.hu weboldalra, és válasszon 
kiadványaink közül egyet, amelyre 
régóta vágyik! A felvételen indokol-
ja meg, miért éppen az adott könyv 
került kívánságlistájára! Pályamun-

káját az alábbi címadási mintát kö-
vetve töltse fel a YouTube-ra: „Név, 
Könyvre éhezôk viadala, Antikvá-
rium.hu”. A további információkat 
és a videó elkészítését segítô kisfil-
münket a következô címen találja: 
www.antikvarium.hu/konyvreehezok 
A feltöltött videók linkjét május 
15-ig várják a konyvreehezok@antik-
varium.hu címre! A pályamunkákból 
válogatást közölnek az Antikvarium.
hu Facebook-oldalán, ahol a Könyv-
re éhezôk viadalával kapcsolatos 
legfrissebb információk is megtalál-
hatók: https://www.facebook.com/an-
tikvarium.hu. A pályamûveket be-
küldôk között összesen 10 darab, 
egyenként 20.000 forint értékû 
vásárlási utalványt sorsolnak ki, 
amelyet a nyertesek az antikvarium.
hu weboldalon használhatnak fel.

Algyôi jellegzetességeket vár a Tájház
Kedves Algyôiek!

Az idei év egyik jelentôs eseménye 
lesz a megújult Tájház megnyitója 
a Szent Anna napi búcsú napján. 
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum néprajzkutatójaként azt 
a megtisztelô feladatot kaptam, 
hogy szakmai vezetésemmel újuljon 
meg a tájház. Nagy öröm ez szá-
momra, hosszú évek óta figyelem 
a falu sorsát, szeged-alsóvárosi szü-
letésû lévén magam is a „szögedi 
nemzet” tagja vagyok, nagyszüleim 
révén ismerem hagyományait. A fel-
újításban Buzás Miklós, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum fôépítésze és 
Deme Ágnes, a Tájház néprajzos vég-
zettségû munkatársa vesz részt.

Célunk az, hogy a megújult táj-
ház hûen közvetítse a látogatók 
felé az algyôi hagyományokat; 
mind az olajbányászat elôtti idô-
szakot, mind az azt követô idô-
szakot. Nagyon fontosnak érezzük, 
hogy a kiállításban olyan elemek 
legyenek, melyek a gyerekek szá-
mára is élvezhetôvé teszik a látot-
takat (játékok, filmek, fényképek). 
Bemutatjuk a Tisza jelentôségét 
Algyô életében, továbbá tervezzük 
az 1940-50-es éveket, illetve 
az 1970-es éveket bemutató ente-
riôrök (szoba, konyha) elkészítését.

Ebben kérjük az Önök segítségét, 
hiszen csak az Önök közremûkö-
désével tudunk hiteles képet nyúj-

tani az ideérkezôknek. Kérjük, ha 
vannak az Önök tulajdonában 
olyan tárgyak, amikre már nincs 
szükségük, de jellegzetes elemei 
lehetnek egy szobának vagy kony-
hának (legyen az bútor, ágy, textí-
lia, gyerekjáték, televízió stb.), ke-
ressen meg bennünket e-mailben 
vagy telefonon! Ilyen tárgyak közül 
már a Tájház birtokában van 
a 1940-es évekbôl például: ágy, 
karospad, fiókos sublót, szekrény, 
asztal, szék, fali tükör, karnis, mos-
dóállvány. A 1970-es évekbôl való 
tárgyak: szekrénysor, karos fotel, 
puff vagy hokedli, dohányzó asztal, 
ágy vagy kihúzható rekamié, karnis, 
tv, televízió-asztal, gyerek íróasztal, 
gyerek ágy, fali polc, konyhaszek-
rény, szétnyitható asztal vagy mo-
sogató, hokedli, palackos gáztûz-
hely, hûtôszekrény, fatüzelésû 
bojler, kád, mosdókagyló, csap.

Ha ôriz régi fényképet, levelet 
vagy más iratot, azokat szeretnénk 
lemásolni, így ôrizzük meg azokat 
a közösség és a következô generá-
ciók számára.

Elérhetôségem: vasserika@gmail.
com; Deme Ágnes elérhetôsége: agi.
deme@gmail.com, 0670-77-50-126. 
A segítségüket elôre is köszönjük, 
és bízunk benne, hogy közös mun-
kánk eredményeként olyan tájház 
jön létre, mely mindenki örömére 
szolgál. Dr. Vass Erika

Fedezd fel a helyi természeti értékeket!  
– fotó- és videópályázat

2014. május 12-ig lehet jelentkez-
ni a Pro Vértes Közalapítvány iz-
galmas fotó- és videópályázatára, 
amelyet az általános iskola felsô 
tagozatos és középiskolás diákok 
számára hirdet „Fedezd fel a helyi 
természeti értékeket!” címmel. 
A versenyre olyan fotókat, videó-
kat és animált GIF-eket küldhet-
nek be a fiatalok a verseny.prover-
tes.hu oldalon keresztül, amelyeket 
helyi jelentôségû természetvédel-
mi területen készítettek. Beküldé-
si határidô: 2014. május 12. (hétfô) 
éjfél, elektronikus formában. 
A részletes versenykiírás a verseny.

provertes.hu oldalon található. 
A versenyre csak egyénileg lehet 
nevezni, a részvétel pedig ingye-
nes. A díjazottak, akiket egy szak-
mai zsûri választ ki, a verseny tá-
mogatójának, a Svájci-Magyar 
Együttmûködési Programnak kö-
szönhetôen rendkívül értékes dí-
jakat nyerhetnek, többek között 
digitális fényképezôgépet, távcsö-
vet, könyvet és újság-elôfizetést. 
A legszorgalmasabb iskolákat is 
díjazzák! A 20 legtöbb pályázatot 
beküldô iskola között kisorsolnak 
egy projektort és több, nagy érté-
kû könyvutalványt is.

Bringázz a suliba, a munkába!
A május 30-ig tartó Bringázz 
a Munkába! (Bam!) kampányban 
a játékosok a bringazzamunkaba.
hu oldalon található közlekedési 
naplójukban jelölik a munkába járás 
módját és a megtett távolságot. 
Ehhez kapcsolódik nyereményjáték 
is, aminek a szervezôje a Magyar 
Kerékpárosklub. A szervezô heten-
te kisorsol a nyeremények számá-
nak megfelelô nyerteseket a Bam! 
kampány azon résztvevôi között, 
akik a sorsolás idôpontjáig legalább 
egyszer jelölték közlekedési napló-

jukban az arra a hétre kiválasztott 
kategóriát: legalább egyszer esôben 
tekerôk, legalább egyszer gyerekkel 
tekerôk, legalább egyszer öltöny-
ben/szoknyában tekerôk, legalább 
egyszer bringát és vonatot együtt 
használók. Aki a kampány alatt leg-
alább 8 alkalommal rögzíti kilo-
méterét, a kampány végén megle-
petésben részesül. A részvétel 
feltétele a www.bam.hu (illetve brin-
gazzmunkaba.hu vagy bringazza-
munkaba.hu) oldalon megtett re-
gisztráció.

Ingyenes képzés biogazdáknak
A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 
Biokertészeti Tanüzeme (Gödöl-
lô-Babatvölgy) szeretettel meghívja 
a gazdákat/biogazdákat a Gyomsza-
bályozás ökológiai zöldségtermesz-
tésben címû ingyenes képzésre május 
28-án a GAK Nonprofit Közhasznú 
Kft. Biokertészeti Tanüzemébe, Gö-
döllô-Babatvölgybe. Ízelítô a prog-
ramból: 10:15-tôl Biokertészet zöld-
ségtermesztésének bemutatása, 
Mondel István GAK termelési irányí-
tó, Gyomirtási és megelôzési lehetô-
ségek ökogazdálkodásban – Tirczka 
Imre SZIE egyetemi docens 
(SZIE-MKK-KTI), Nehezen írtható, 
veszélyes és évelô gyomnövények 
– Szalai Tamás egyetemi docens 
(SZIE-MKK-KTI), A talajtakarás ha-
tása – Zámbó Sándor tanszéki mérnök 
(SZIE-MKK-KTI), Különbözô típusú 
mechanikai gyomirtó eszközök és 

használatuk – Matthew Hayes tan-
széki mérnök, (SZIE-MKK-KTI, bio-
gazdálkodó). A helyszín megközelít-
hetô Gödöllôtôl Aszód irányában 
haladva a 30-as fôúton, majd a 34 
km tábla utána pár száz méterre balra 
lévô beton bekötôúton tovább halad-
va a kertészet bejáratáig (az Istálló 
kastély szomszédságában). A hely-
színen való regisztrációhoz MVH-s 
regisztrációs szám vagy ôstermelôi 
igazolvány szám megadása szükséges. 
A résztvételi szándékot (az ebéd lét-
szám miatt) kérik 2014. május 25-ig 
jelezni a következô címen: tirczka.
imre@kti.szie.hu. További információ: 
Tirczka Imre 06-30/358-8817, Mondel 
István 06-30/358-4558 telefonszá-
mán. Web: www.biokultura.org. For-
rás: http://www.greenfo.hu/progra-
mok/2014/05/28/ingyenes-kepzes-bio-
gazdaknak2
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• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

Kerékpár eladó
Férfi 27-es, 10 sebességes  

kerékpár kosárral, világítással,  
új gumikkal

keveset használtan eladó.

Ár.: 22 000 Ft

Érdeklôdni: 06-20/341-6834

IDA Virágüzlet
AjánlAtA

Szálas és cserepes virá-
gokat, alkalmi csokrokat 

ajánlunk.
tavaszi kiültetéshez mus-
kátlikat, egynyári palántá-

kat kínálunk.
Rendelést a 267-297-es 

számon felveszünk.
nyitva: h.–p.: 8–17;

szo.–vas.: 8–12.
Algyô, Vásárhelyi u. 21.

Koczkásné Kiss Ida

Mindennemû üvegezési  
munkát, biztosító felé  

elszámolható számlával,  
rövid határidôvel vállalok.

Asztalosmunkát, javítást, 
képkeretezést rendelje 
meg helyben, Algyôn.

Pálföldi Márton
tel.: 06-30-260-85-87

Cím: 6750 Algyô.
Bácska u. 24.

EBÉDSZÁLLÍTÁS
Rendôrségi konyháról

700 Ft/nap/adag

3500 Ft/hét

Ételeink házias jellegûek, friss 

alapanyagból készülnek.

Telefonszám:

06-70/389-2123

www.ebedszallita.segitek.hu

100 kg-os 
hízók ELADÓK !

Érdekl�dni lehet  
Kosárfonó u. 26.

Telefonszám:  

267-102

„REKVIEM”  
TEMETKEZÉS  

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

Dr. Major józsef

JOGOSULT  
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

Gurulóállvány  
BérBeAdó!

festést, mázolást,  
gipszkartonozást,  

külsô és belsô  
hôszigetelést vállalok.

érdeklôdni  
a 06-30/987-4060-as 

telefonszámon.

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

gáz • víz • szennyvíz bekötések 

belsô gázellátási tervek

készítése

Cím: 6750 algyô, Bartók B. u. 53.

telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62

Helyi ôstermelôk és 
szállítók, figyelem! 

Az algyôi Szabadidô Központ terü-
letén épülô 600 adagos konyha, va-
lamint szálloda elôreláthatólag 2014. 
szeptemberében nyitja meg kapuit. 
A konyha megépülésével a közét-
keztetés szerepét ellátja, valamint 
a lakosság étkeztetését is biztosítja, 
amennyiben azt igénybe veszik a jö-
vôben. A konyhához tartozó 150 fôs 
étterem a szállóban megszálló ven-
dégeket látja majd el, mindemellett 
akár esküvôk, eljegyzések, osztály-
találkozók, születésnapok, évfordu-
lók megtartására is alkalmas lesz. 
A megújuló közétkeztetési program-
hoz való csatlakozással szeretnénk 
elérni, hogy nagyobb részben a helyi 
ôstermelôk, helyi szállítók kapcso-
lódjanak be ebbe a körforgásba. 
Ezért várjuk azon algyôi vállalkozók 
jelentkezését, akik a jövôben a kony-
ha igényeinek megfelelôen vállalják 
alapanyagok (állati, növényi) folya-
matos elôállítását, beszállítását. Je-
lentkezni az alábbi címen, telefon-
számon lehet: Bús Melinda, Gyevitur. 
Kft. telefonszám: 06/20 3838-664.
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optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Algyői Faluházban 
2014.05.27-én Kedd 8:30-12:30-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-10% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.

Biztonság  
fix kamatra!

Nincs megelégedve megtakarítása kamatával?
Nem érzi pénzét biztonságban?

Szeretne egy összegû megtakarítására tôke-,  
hozam- és árfolyamvédelmet?

Szeretne egy összegû megtakarítására  
akciós betéti kamatokat meghaladó hozamot?

Itt a lehetôség! 2 hónapos jegyzési idôszak!

Amennyiben fontos Önnek a biztonság és a kiszámíthatóság,  
kérem hívjon az alábbi telefonszámon!

+36 70 / 4200 867
Megéri beszélni róla!

Ingyenes információ, tanácsadás!

Üdvözlettel: Olaru Florinné Oláh Margit
Algyô, Géza, u. 20.  olaruflorinne@gmail.com

Tisztelt Algyôi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Algyô, Kastélykert u. 84 szám alatti 

irodámat elköltöztettem: Algyô, Géza u. 20. szám alá!
Szeretettel várok minden kedves régi, új és leendô ügyfelemet, mindenféle biz-
tosítás, megtakarítás, tanácsadás, régi és új szerzôdésekkel kapcsolatban. Jöjjön 
el hozzám és ingyenesen átnézem lakásbiztosítását, életbiztosítását, autójával 
kapcsolatos biztosításait, stb.
Ha elhozza magával legkedvesebb ismerôsét (szomszéd, barát, barátnô, rokon, 
stb.), akkor részt vehet a sorsolásunkon, ahol 500 000 Ft. értékû utazási utalványt 
sorsolunk ki és több ajándék talál gazdára.

Szolgáltatásaink:
Lakás és házbiztosítás

Síremlékmû-kriptabiztosítás
Kisállatbiztosítás

Kötelezô gépjármû felelôsség biztosítás
Casco

Szimba tanulóbiztosítás
Életbiztosítás

Balesetbiztosítás
Utasbiztosítás
Befektetések

Gyerekjövô program
Nyugdíj program

Fundamenta Lakáskassza

Nyugalom (kegyeleti) biztosítás
Szakmai felelôsség biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás

Jogvédelem
Hitel

Ingatlan adás-vétel
Egészségprogram

Társasház biztosítás
Mezôgazdasági biztosítás

Ingyenes pénzügyi tanácsadás
Kárbejelentés

Zöldkártya kiadása, stb.

Elérhetôségeim: Olaru Florinné Oláh Margit
6750 Algyô, Géza u. 20. Tel.: 06 70 / 42 00 867

E-mail: olaruflorinne@gmail.com

Gyermeknap 
az Egészség 
Kuckóban!

Májusi Akciónk!

Kedves Gyerekek!
Ha májusban az Egészség Kuckóban vásároltok, minden 

alkalommal jutalom matricát kaptok! Minél többet gyûjtötök, 
annál értékesebb ajándékra válthatjátok be júniusban! 

•  tavaszi kreatív hobby 
•  bioreform élelmiszer
•  tavaszi tisztító-méregtelenítô készítmények
•  papír írószer
•  nyomtatványok

•  irodaszerek
•  iskolai csomagok a 

gémkapocstól kezdve a 
laptop táskáig!

Nyitva tartás:  
h.–p.: 8–12 • 14–17  

szo.: 9–12
Megtalál bennünket  
a COOP üzletházban
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Malacka a szomszédban
„Tartható haszonállat korlátok nélkül bárhol, bármilyen körülmények 
között? Mi fán terem az övezeti szabályozás? A nemrég újraindult zöld 
jogász szolgáltatásunk szakembere gyakran kap állatian problémás 
kérdéseket. Nem árt tudni, meddig mehet el a szomszéd.

2012. október 1. óta mezôgazdasá-
gi haszonállat tartása önkormány-
zati rendeletben nem korlátozható, 
ezért az önkormányzatoknak 
a tárgyra vonatkozó jogszabályait 
hatályon kívül kellett helyezni. 
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. 
Törvény e rendelkezése, ha nem 
ismerjük az egyéb jogszabályokat, 
sok félreértéshez, szomszédjogi vi-
tához vezethet. Haszonállat ugyan-
is nem tartható korlátok nélkül 
bárhol, bármilyen körülmények 
között, számolatlanul.

Állattartás céljára szolgáló épület 
és építmény kizárólag ott helyez-
hetô el, ahol ezt az övezeti szabá-
lyozás (helyi építési szabályzat) le-

hetôvé teszi. Az Országos 
Településrendezési és Építési Ke-
retszabályzat (OTÉK) alapján, 
az állattartó építmények elhelye-
zésének feltételeit a helyi építési 
szabályzat (HÉSZ) állapíthatja meg, 
figyelembe véve a köz- és állat-
egészségügyi, valamint környezet-
védelmi követelményeket. Az épí-
tésügyi és építés felügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenôrzé-
sekrôl, valamint az építésügyi ha-
tósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI.8.) Kormányrende-
let 1. sz. melléklet 8. pontja szerint, 
nem emberi tartózkodásra szolgá-
ló építmény építése, bôvítése, mely-
nek mérete az építési tevékenység 
után sem haladja meg a nettó 50 

m3 térfogatot és 3,0 m gerincma-
gasságot, ugyan nem építési enge-
dély köteles, de kizárólag abban 
az építési övezetben és azon az épí-
tési helyen belül helyezhetô el, ahol 
a HÉSZ erre lehetôséget ad. 

Építmény alatt a következôk ér-
tendôk: építési tevékenységgel lét-
rehozott, illetve késztermékként 
az építési helyszínre szállított, - ren-
deltetésére, szerkezeti megoldására, 
anyagára, készültségi fokára és ki-
terjedésére tekintet nélkül - minden 
olyan helyhez kötött mûszaki alko-
tás, amely a terepszint, a víz vagy 
az azok alatti talaj, illetve azok fe-
letti légtér megváltoztatásával, be-
építésével jön létre (az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérôl 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 
2.§ 8. pont). Úgynevezett háztáji 
körülmények között, jellemzôen 
a fenti számszaki feltételeket nem 
meghaladó építmények szolgálnak 
haszonállat tartás céljára, amelyek-
nek meg kell felelniük a bennük 
tartott haszonállat igényeinek. Az ál-
latok védelmérôl és kíméletérôl 
szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 
ugyanis kimondja, hogy a jó gazda 
gondosságával az állat számára 
olyan életkörülményeket kell bizto-
sítani, amely az annak fajára, fajtá-
jára és nemére, korára jellemzô fi-
zikai, élettani, tenyésztési és 
etológiai sajátosságainak, egészségi 
állapotának megfelel, tartási, takar-
mányozási igényeit kielégíti (elhe-

lyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán 
tartás, nyugalom, gondozás, kikép-
zés, nevelés, felügyelet).

A mezôgazdasági haszonállatok 
tartásának állatvédelmi szabályairól 
szóló 32/1999. (III.31.) FVM ren-
delet ennél még részletesebben sza-
bályoz: Az állattartó az állat tartása 
során köteles a megalapozott tudo-
mányos eredmények és tapasztala-
tok alapján annak fajára, fajtájára, 
korára, fejlettségére, alkalmazko-
dási képességére, háziasítottságának 
fokára, fiziológiai állapotára, etoló-
giai szükségleteire figyelemmel: a) 
az állat számára elegendô férôhelyet 
biztosítani, b) az állat környezeti 
igényeit megfelelô tartástechnoló-
gia kialakításával kielégíteni, c) 
az állatot takarmánnyal és folyadék-
kal ellátni, d) az állatot jóléte érde-
kében szakszerûen gondozni, e) 
az állat viselkedési és szociális igé-
nyeit figyelembe venni, f) az állatnak 
szükségtelen fájdalom, sérülés vagy 
szenvedés okozását elkerülni.

Attól függôen, hogy az állat-
tartás intenzitása milyen fokú, 
különféle engedélyezési eljárások 
vonatkoznak az állattartó telepek 
létrehozására, mûködtetésére. ”

Dr. Szimon Ildikó  
környezetvédelmi szakjogász

Forrás: http://www.greenfo.hu/
hirek/2014/04/03/malacka-a-szom-

szedban

Édes-keserûség az I. Algyôi Versünnep kapcsán
Bár én mindig elégedetlen vagyok 
önmagammal, ez hajt, ez sarkall jobb 
teljesítményre! Jó volt, de jövôre legyen 
még jobb!

Ha az I. Algyôi Versünnepet szeret-
ném értékelni, vegyes érzelmek keríte-
nek hatalmunkba. Nagyon jó érzés 
volt, hogy a gyerekek - óvodások, isko-
lások - olyan szép számmal jelentkeztek 
versmondásra. Megköszönöm az óvó-
nôknek, pedagógusoknak és szülôknek, 
hogy felkészítették a gyerekeket, és hogy 
elkísérték ôket a rendezvényre. 

Délelôtt 18 óvodás lépett a szín-
padra egy-egy verssel. Valamennyien 
bátran és pontosan mondták a hosz-
szabb-rövidebb verseket. Jutalmul 
emléklapot, noteszt, színes ceruzát és 
a Szegedi Miniszínház verses-zenés 

mûsorát kapták, melyet az óvodáscso-
portok és az elsô osztályosok is meg-
tekintettek.

Kora délután az iskolások közül 30 
gyerek vállalkozott, hogy elmondja 
kedvenc versét. Az alsó tagozatosok 
a felnôtteket is meghazudtoló pontos-
sággal, kiállással léptek színpadra. 
A hosszú verseket hibátlanul, szépen 
hangsúlyozva mondták. A felsôsök 
közül mind létszámban, mind vers-
tudásban kiemelkedett az 5. a osztály 
teljesítménye.

Amit sajnáltam az az, hogy a 7. 
osztályból két gyerek vett részt az ün-
nepen, a 8. osztályosok pedig nem 
jelentkeztek. (Valószínû nekik más 
elfoglaltságuk volt.) A fellépôk jutalma 
emléklap, notesz és toll volt.

Délután 5 órakor az algyôi felnôttek 
következtek. 11 vers hangzott el, és 
a Búzavirág Asszonykórus elénekelte 
Petôfi Sándor: Befordultam a kony-
hába címû versét. A fellépôk jutalma 
egy-egy könyv és emléklap volt.

Külön élményt jelentett – vendég-
mûvészünk – Publik Antal és kis uno-
kája, Vass Ildikó mûsora. Publik Antal 
szuggesztív elôadása, Ildikó gyönyörû 
énekhangja elragadó volt. 

Az estet a kiskunhalasi Lyra Együt-
tes verses-zenés irodalmi mûsora zárta. 
A közönség meglepetésben is részesült, 
ugyanis az együttes megzenésítette és 
elôadta Belovainé Bakos Erika, Far-
kas Sándorné, Szilágyi Perjési Kata-
lin és Bakó Tibor versét, így egy „ôs-
bemutatónak” is részesei lehettünk.

S miért van bennem „édes-keserû-
ség”? Örülök, hogy hívó szavunkra 
ennyi gyerek, ilyen sok szép verset 
mondott, hallgatott, de sajnálom, hogy 
a felnôttek, civil szervezetek az igazán 
élményt adó délutáni rendezvényre 
nem voltak kíváncsiak. Talán majd 
jövôre! A délelôtt 10 órától este 19 
óráig tartó programon közel 90 vers 
hangzott el. S ez jó! Mert verset mon-
dani és hallgatni is jó!

A rendezvényt a Gyevi Art Kultu-
rális Egyesület a Faluház és Könyv-
tárral közösen szervezte. Köszönöm 
minden közremûködônek, segítônek, 
hogy az 50. Magyar Költészet Napját 
méltóképpen megünnepelhettük.

Ménesi Lajosné
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DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

RENDEL: hétfôtôl csütörtökig

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

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

Egészségkártya elfogadóhely

www.fogorvos.gportal.hu

EGÉSZSÉGMEGôrZÉS A CSALÁDBAn
Az Egészségmegôrzés a családban programsorozat a család minden korosztályá-
nak szól, kismamáktól a nagymamákig. 
2014. május 21-én (szerda) 18 órától Dr. Pásztor Gyula radiológus szakorvos és 
Dr. Vizi András gyermeksebész szakorvos, gyermek-traumatológus beszél a gyer-
mek ultrahang vizsgálatról, illetve a csecsemôkori csípôszûrés jelentôségérôl. 
A szegedi Aranyklinika Egészségmegôrzés a családban címû, tavaszi, ingyenes 
elôadássorozatának helyszíne az Aranyklinika (6720 Szeged, Arany János utca 14.).
Az elôadáson készült videó, cikk felkerül az Aranyklinika honlapján a sajtószobába 
és a Facebook oldalra. 
A szegedi Aranyklinika azzal a céllal indította el tavaszi egészségmegôrzô program-
sorozatát, hogy a család minden tagjának nyújtson információkat a különbözô 
betegségekrôl, a tünetekrôl, a lehetséges terápiákról és a megelôzésrôl. Az elô-
adások számos területet ölelnek fel, a pajzsmirigy betegségektôl a genetikai 
vizsgálaton át a csecsemôkori csípôszûrésig.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:

Május 12-tôl 16-ig 12:30-tól 16:30-ig
Május 19-tôl 23-ig 7:30-tól 12:00-ig
Május 26-tól 30-ig 12:30-tól 16:30-ig
Június 2-tôl 06-ig 7:30-tól 12:00-ig

Június 10-tôl 13-ig 12:30-tól 16:30-ig

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GyERMEK ÉS FELNôTT  
KÖZPONTI SÜRGôSSÉGI 

ORVOSI ÜGyELET
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.

Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

Telefon: 62/433-104 

NÉHÁNy FONTOS TELEFONSZÁM

Mentôk: 104 • tûzoltóság: 105
rEnDôrSÉG: 107

LAKATOS ALBERTNÉ  
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

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

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

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

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig

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

Május 12-tôl 16-ig 08-tól 12 óráig.
Május 19-tôl 23-ig 12:30-tól 16:30 óráig.

Május 26-tól 30-ig 08-tól 12 óráig.
Június 02-tôl 06-ig 12:30-tól 16:30 óráig.

Június 10-tôl 13-ig 08-tól 12 óráig.

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

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. 
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FALUNAPOK 2014 Vetélkedôk,  
versenyek  

a Falunapon
Az idei Falunapok vetélkedôin 
az alábbi eredmények születtek:
Az ügyességi, játékos vetél-

kedô végeredménye:
I. Zsibongósok csapata, II. 

Aranycsapat, III. Vészkijárat. 
(A megméretésre 6 csapat vál-
lalkozott.)

*

A falunapi fôzôversenyen 
a zsûri elnöke: Benke László 
mesterszakács, tagok: Bartha 
László, az Algyôi Halászcsárda 
tulajdonosa, Badar István, a ci-
vilek képviselôje.

Halászlé kategória:
I. Parlandó Énekegyüttes, II. 
Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar, III. Kézmûves Alkotók.

Sült hal kategória:
I. Borbarát lányok, II. Zsibon-
gó Néptáncegyüttes, III. Szal-
ma Tóni Team.

Egyéb kategória:
I. Székelyföld Baráti Kör, II. 
Algyôi Gazdakör, III. Algyôi 
Lovasklub 

*

Karaoke-verseny:
Algyô nôi hangja 2014.: I. Tut-
sek Zsuzsi, II. Oláh Brigitta. 
Algyô férfi hangja 2014.: I. 
Kristó Krisztián, II. Bárkányi Zol-
tán, III. Nokta Zsolt.

A versenyen gyermekek – Can-
javec Panna, Grittó Klementina, 
Major Nóra – is lehetôséget kaptak 
a fellépésre, egy-egy dal erejéig 
kipróbálhatták magukat nagy-
színpadon, nagyközönség elôtt.

Gratulálunk valamennyi ver-
senyzônek, a nyertes csapatok-
nak, minden játékos kedvû, 
bátor résztvevônek!

Szervezôk

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a Gyeviép Nkft. minden 
egyes munkatársának a renge-
teg segítséget, a színvonalas és 
áldozatos munkát!

a Faluház munkatársai
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ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Herczeg József, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 
Kiadványszerkesztõ: Losjak László
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

MÁJUSI – JÚNIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május 12. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban
Május 12. (hétfô) 8–14 óra – JOGPONT IRODA a Faluház kistermében
Május 12. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. csoport
Május 12. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc I. csoport
Május 13. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia
Május 13. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban
Május 14. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtech-

nikák I. csoport
Május 14. (szerda) 15 óra – Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi csoportjá-

nak találkozója a Faluház elôcsarnokában
Május 14. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör
Május 14. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II. csoport
Május 14. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban 
Május 15. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II. csoport
Május 15. (csütörtök) 8:30–9:30 óra – OKULÁR OPTIKA – szemvizsgálat a 

Faluház kistermében
Május 15. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II. csoport
Május 16. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban
Május 19. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban
Május 19. (hétfô) 8–14 óra – JOGPONT IRODA a Faluház kistermében
Május 19. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. csoport
Május 19. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc I. csoport
Május 20. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia
Május 20. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban
Május 20. (kedd) 18 óra – Foltvarrás az Alkotóházban
Május 21. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtech-

nikák I. csoport
Május 21. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör
Május 21. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II. csoport
Május 21. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban
Május 22. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II. csoport
Május 22. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II. csoport
Május 23. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban
Május 27. (kedd) 18 óra – Foltvarrás az Alkotóházban
Május 27. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban
Május 27. (kedd) 9–13 óra – FONTANA OPTIKA- szemvizsgálat, szemüveg 

készítés megrendelése a Faluház földszinti kisteremben
Május 28. (szerda) 17 óra – Tavaszvég – a Juhász Gyula Versmondó Kör mû-

sora a Könyvtárban
Május 28. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban
Május 30. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban
Június 2. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban
Június 2–3–4. (hétfô-szerda) 9–17 óra – Bérletárusítás a Faluház földszinti 

kistermében.
Június 3. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban
Június 4. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban
Június 6. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Május 13. (kedd) 9–11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár
Május 19. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Május 21. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár
Május 26. (hétfô) 9–13 óra – Vegyes iparcikk vásár
Május 29. csütörtök) 9–11 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár

* * * * *

Június 6. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár 
Június 10. (kedd) 8–12 óra – Vegyes iparcikk vásár

Pofonparti a Falunapon

Az Algyôi Sportkör és a Dél-Alföldi 
Régiós Központ szervezésében, Ju-
hász Sándor és Oltványi Dávid elô-
készítô és koordináló munkájának 
köszönhetôen Algyô válhatott a lát-
ványos boksz-nap, azaz Pofonparti 
helyszínévé. A Falunapon a hangár 
fogadta be a ringet és az ökölvívó-
kat. A verseny egyben válogató is 
volt a Dél-Alföldi Régió csapatának 
összeállításához. A küzdelmekben 
4 algyôi ökölvívó lépett ringbe, 

a hazaiak mérlege: 2 gyôzelem és 
2 vereség. A 13 esztendôs Gyursánsz-
ky Bence 34 kg-ban szoros verseny-
ben maradt alul, a 75 kg-os Nagy 
Bence pedig egyhangú pontozással 
kapott ki. Az 57 kg-os Nokta Norbert 
azonban mindössze másfél menetet 
engedélyezett 9 kg-mal nehezebb 
ellenfelének, a második menetben 
kiütéssel gyôzött. Ugyancsak gyô-
zelmet aratott a 91 kg-os súlycso-
portban Szalai-Hetényi Ákos, aki iz-
galmas mérkôzésen, hatalmas 
küzdelemben múlta fölül ellenfelét.

Diaképekkel Sissirôl
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Toll-
forgatók Köre május 16-án (pénte-
ken) 18 órától Sissi a képzômûvé-
szetben és az irodalomban címmel 

– Magyarné Varga Anna és Ménesi 
Lajosné közremûködésével – diaké-
pes elôadást tart az algyôi könyvtár-
ban. Minden érdeklôdôt várnak.


