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Pályázati forrásból
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Üléseztek a képviselôk:
Rendeleteket módosítottak
Közel harminc téma megvitatásának tervével ültek asztalhoz 2014.
július 30-án Algyô Nagyközség
Önkormányzati Képviselô-testületének tagjai. A munkát Herczeg
József polgármester irányította.
Módosították Algyô településrendezési eszközeit. A terv módosítása többek között tartalmazza a Bartók Béla utcától Nyugatra lévô
kertvárosias övezet kisvárosias lakóterületi átsorolását és a beépítettség határértékének emelését

2014. június végére befejezôdött
az algyôi Rendôrség és a Lövész
Klub épületének homlokzati felújítása. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott projekt a Darányi Ignác
Terv részeként, az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap
támogatásával valósult meg.
Algyôi vállalkozó kivitelezésében fejezôdött be az a beruházás.
Így a Községháza és Tájház mellett
megszépült annak az épületnek a
homlokzata is, amelyben a Rendôrség és a Lövész Klub található.

Beépítettség,
építménymagasság
A Szent Anna templom elôtti tér „Z”
közpark területét kiegészítik a Tüskevár utca 3. szám alatti telekkel. Ennek
indoklása az, hogy az önkormányzat
megkezdte a tér rendezésének elôkészítését, és ez a változás növeli
a zöldterületet. A Szabadidôközpontot is magába foglaló telek – mint
különleges intézményi övezet – beépítettségét 30-ról 40%-ra növelik.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Algyői rendőrség (körzeti megbízott iroda)
és a lövész klub homlokzatának felújítása
Kedvezményezett:
Algyő Nagyközség Önkormányzata
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.)
Kivitelezésideje:
2014.04.11 – 2014.06.30.

A tartalomból
4.178.924 Ft (13.983 EUR)
Kivitelező: Mátrix Bau 2002 Építőipari, Tervező és Kivitelező Bt.
(6750 Algyő, Tiszavirág u. 50.)
Műszaki ellenőr: Nacsa János
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Algyõi tükör

A Választási Iroda Hirdetménye
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választását.
A választás napja: 2014. október 12. vasárnap, a szavazás 600 órától 1900 óráig tart.
Algyő nagyközség egy választókerületet alkot, amelyben
a megválasztható önkormányzati képviselők száma:
8 fő.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt és polgármesterjelölt a választópolgárok jelölése alapján lehet valaki,
a választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de csak egy településen fogadhat el jelölést.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát
a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást
megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon
(2014. augusztus 19.).
Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni (2014. szeptember 8.
16:00). Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik
a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum
kiosztható, azaz Algyőn 8 főre. Ha az egyéni lista jelöltjét
polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért
jelölt lép.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat,
aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét
vagy személyi azonosítóját. A választópolgár személyazonosságát igazolhatja ÉRVÉNYES személyi igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel. Az említett adatok igazolása más módon (például személyes
ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el!
A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2014. augusztus 15. és augusztus 25. között küldi meg
a Nemzeti Választási Iroda. Amennyiben valaki nem
kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől
igényelhet újat (az értesítő megléte nem feltétele a szavazati jog gyakorlásának).

A választópolgár lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett
legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási
helyén választhat.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően
legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell
a választópolgár tartózkodási helyének címét. Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző
második napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye
szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt vis�sza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb a szavazást megelőző második napon
- tartózkodási helyét megszünteti.
A kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00
óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: HVI). A választópolgár a szavazást megelőző
második napon (2014. október 10.) 16.00 óráig kérheti
a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Mozgóurnát az a választópolgár kérhet, aki azért nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt
a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna
igénylésére. A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2014.
október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a HVI-hoz,
vagy a szavazás napján (2014. október 12.) 15.00 óráig
a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB).
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók személyesen a Helyi Választási Irodánál, postai úton (6750
Algyő, Kastélykert u. 40.), ügyfélkapun keresztül, valamint
a http://www.valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html
honlapon, on-line. A kérelem nyomtatványok elérhetők
a HVI-nál és letölthetők a fenti honlapról.
A névjegyzék 2014. október 10-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel.: 517517). A névjegyzékből való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt 2014. október 10-án 16:00 óráig lehet kifogást
benyújtani a Választási Iroda vezetőjéhez.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Algyő település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat
az algyői 4. számú szavazókörben gyakorolhatják. (Algyő,
Kosárfonó u. 16./zöld iskola/)
A Szavazatszámláló Bizottságokba a jelölő szervezetek
által delegáltak bejelentése 2014. szeptember 26-án
16:00 óráig történhet.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon:
62/517-511 (Angyal Zsolt - HVI vezető), 62/517-513
(Dr. Varga Ákos - HVI vezető-helyettes).
A Választási Iroda vezetője: Angyal Zsolt 6750 Algyő,
Kastélykert u. 40. Tel.: 62/517-511, Fax: 62/517-516.
Algyő, 2014. július 28.
Angyal Zsolt HVI vezető megbízásából:
Dr. Varga Ákos
HVI vezető helyettes
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Anyakönyvi
hírek
Házasság:
Czutor Ignác és Jámbor Beáta Lívia 2014.
július 18-án házasságot kötött.
Mihály Krisztián Gábor és Gáli Veronika
2014. július 19-én házasságot kötött.
Farsang László és Szalai-Hetényi Edit
2014. július 26-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!
*

Születések:
Sárkány Dániel – született: 2014. 04.
28., édesanya: Nikkel Edit, édesapa: Sárkány László.

Piri László – született: 2014. 06. 28.,
édesanya: Hegedûs Edit, édesapa: Piri
László.

Fodor Elizabet Réka - született: 2014.
07. 04., édesnya: Kotogán Angelika, édesapa: Fodor László.

Szilágyi Áron - született: 2014. 07. 06..
édesanya: Szabó Henrietta, édesapa: Szilágyi Szabolcs.

Jó egészséget!
*

Halálozás:
Kovács Antal 2014. július 8-án elhunyt.
Béke poraira!
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Üléseztek a képviselôk: „Újragombolt” költségvetés
(Folytatás az 1. oldalról)
A 47-es fôút Téglás utcai csomópontjánál kijelölt kereskedelmi
szolgáltató területeken az eddig
indokolatlanul alacsony 4,5 méteres építménymagasságot 7,5 méterre emelik; továbbá a beépítettséget 30-ról 40%-ra növelik.
A további változásokat is tartalmazó rendelet társadalmi egyeztetése
„Partnerségi rendben” zajlott le.
A rendelkezések gazdasági hatásai elônyösek, mert rugalmasabbá teszik a hatályos építési elôírásokat. Ezáltal a vállalkozások
Algyôn maradása és tevékenységük bôvítése is biztosabbá válik.
Korrigált bevétel és kiadás
Módosította – idén második alkalommal – saját költségvetési rendeletét az algyôi önkormányzat,
ugyanis a képviselô-testület elôzô
ülése óta több olyan döntés is született, amely ezt indokolta. Így
például Algyô Nagyközség Önkormányzata bevételi és kiadási
fôösszege 3 milliárd 879 millió
forintra emelkedett, a központi
költségvetésbôl érkezô támogatásoknak köszönhetôen.
, 98 millió 900 ezer forint az általános tartalék, 100 millió forint
az adókockázati tartalék, 10 millió
forint a Vállalkozások Támogatási Alap céltartalék.
Az intézményi finanszírozások
összege közel 552 millió forint.
Ebbôl az algyôi polgármesteri hivatali mûködés közel 171 millió,
a tiszaszigeti kirendeltségé több
mint 21 millió, az algyôi Szivárvány Óvoda több mint 179 millió.
Az ESZI közel 115 millió, az Algyôi
Faluház és Könyvtáré több mint
65 millió forint.
Korrigálták a mûködi kiadások
tervét: 1 milliárd 663 millió 884
ezer forintra. A felhalmozási kiadásokra elôirányzott összeg: 2
milliárd 2015 millió 124 ezer forint. Ebbôl beruházásra közel 513
millió, míg felújításra közel 137
millió forintot terveznek felhasználni.
Középpontban:
a tiszaszigeti kirendeltség
2013 elején hozott létre közös önkormányzati hivatalt Algyô és Ti-

szasziget. Megváltozott 2014. január 1-jétôl az ilyen hivatalok
finanszírozását leíró jogszabály.
Ennek és a nagyközség magas adóerô-képességének következtében
Algyô nem kapott támogatást
az államtól a közös hivatal mûködtetésére. Erre reagálva Tiszasziget
Község Önkormányzata vállalta
a költségeik megfizetését. Ám ezt
csak eszközeik értékesítése esetén
tudják teljesíteni. Az elsô 5 millió
forint idén augusztus végéig érkezik meg Algyô számlájára.
Borospince, 3 funkcióval
Telephelyként az Algyôi Faluház
és Könyvtár mûködteti majd a borospincét. Az új önkormányzati
ingatlan 3 funkciójú.
A tervek szerint az Ezerjófû
Egyesület használja majd az épület
legnagyobb alapterületû helyiségét. Ez az osztott tér alkalmas
– többek között – a gyógynövények
szárítására és feldolgozására, a kész
termékek kínálatára és oktatásra.
Itt természetgyógyászati és gyógynövényismereti felnôttoktatásra is
alkalmas a terep. A Gyevitur Kft.
által üzemeltetett Tájház udvarán
kialakított gyógynövénykert
az Ezerjófû Egyesület turisztikai
produkciója. Épp ezért a faluház
mellett a kft.-t is tanácsos bevonni
a borospincéhez kötôdô, az Ezerjófû Egyesületnek átadandó helyiségek hasznosítására kidolgozandó
megállapodás részleteinek a kimunkálásába.
A borbarátok összejöveteli mellett más feladatok teljesítésére is
alkalmas lehet az algyôi borospince és az elôtte lévô terasz. A bor

és kultúra összekapcsolására – például borversek és színházi produkciók bemutatására –, nép- és komolyzenei bemutatókra is alkalom
kínálkozhat. A részleteket a faluház és a civil használókat koordináló algyôi borbarát egyesületek
közötti megállapodás tartalmazza.
A klubterem (a borospince fölött) civil szervezetek összejöveteleinek, baráti találkozóknak a tere
lehet.
Az új algyôi közösségi tér sokoldalú fölhasználásának fontos
feltétele, hogy a 3 funkció egymástól elkülöníthetô legyen, a 3
épületegységbe be lehessen jutni
anélkül, hogy a másik 2 egység
életében zavart okozzon.
A tájékoztatót tudomásul vették
a képviselôk. Jóváhagyták azt is,
hogy a borospince közelében telepített szôlôültetvény támrendszerének kialakításához szükséges
oszlopok anyagára 450 ezer forint
kapjon az ezzel foglalkozó Gyeviép NKft.
Vizesblokk
a Szabadidôközpontban
Algyô Képviselô testülete korábban úgy döntött, hogy a Téglás
utca végén meglévô lovasudvar
területére vizesblokk épüljön,
melyre biztosított költségvetésében bruttó 5.300.000 forintot.
Ajánlatok bekérése során kiderült,
hogy a megfogalmazott igényeket
is kielégítô új épület megépítése
nem lehetséges ebbôl az összegbôl.
Más, olcsóbb alternatív megoldás
keresése közben felmerült annak
ötlete, hogy a Szabadidôközpont
területén meglévô vizesblokk bô-

vítésével, átalakításával is költség
hatékonyan ki lehetne egy olyan
komplett nemenkénti vizesblokkot
alakítani, melyben már a WC,
mosdó használat mellett zuhanyzási lehetôség is, és akadálymentes
használat is biztosított lenne.
A meglévô blokk fejlesztésével
az Önkormányzat elérné azt, hogy
a késôbb ide érkezô, túrázók, kempingezôk, lovas egyesület tagjai,
a már most területen heti négy-öt
alkalommal jelen lévô algyôi kutyás
egyesület tagjai is valamint rendezvények alkalmával a vendégek is
kulturált szociális épületet tudnának használni. Tehát a meglévô
vizesblokk bôvítésével, felújításával
egy a vendégek szempontjából
többfunkciós épület kialakítását
tudná az Algyôi Önkormányzat
megvalósítani, ami kihasználtság
szempontjából nagy valószínûséggel 100 %-os lenne.
Az eredeti helyszínre – a lovasudvar területére – tervezett vizesblokk kialakítását egy esetlegesen
megjelenô pályázat keretein belül
szeretné az Önkormányzat megvalósítani.
A Szabadidôközpont területén
meglévô vizesblokk felújítását, bôvítését az Algyôi Képviselô Testület hosszas vita után nem támogatta.
Támogatások
A hátrányos helyzetû, szociálisan
rászoruló egyetemi és fôiskolai
hallgatók támogatására hirdette
meg az Emberi Erôforrások Minisztériuma a Bursa Hungarica
Felsôoktatási ösztöndíjat. Az e fölhívásban szereplô jogosultsági
jövedelemhatárok fölülvizsgálatát
kezdeményezte az állam. E többszintû támogatási rendszer pénzügyi alapját az állam, a helyi és
a megyei önkormányzat biztosítja.
Az állam a 2 önkormányzat által
megállapított támogatási összeggel
egészíti ki az ösztöndíjhoz. Algyô
az elmúlt 12 évben csatlakozott
a minisztérium által kiírt pályázati fölhíváshoz. Algyô nem módosított a szabályokon, így 2015-re
az ideivel azonos föltételek teljesülése esetén pályázhatnak Bursa
Hungarica Ösztöndíjra a fiatalok.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Intézményi hírek

Bóbita hírek
Nyári szünet
Az algyôi Bóbita bölcsôde 2014. 08.
21–22. között takarítási szünet miatt
ZÁRVA TART. Nyitás 2014. 08.
25-én, hétfôn reggel 6.00 órakor.
*

Beszoktatatás
Augusztus második felében megkezdôdik a kisgyermekek be-

szoktatása a bölcsôdébe. A 36
férôhely, teljesen betelt a 2014–
2015-ös nevelési évre. Elôjelentkezni lehet a 2015–2016-os nevelési évre, minden munkanap
9–12 óra között személyesen,
vagy az 62/517-368-as telefonszámon. A szabad férôhelyek
száma 17.
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Családtörténet kutatás
a Könyvtárban
Klubdélutánok
Az algyôi családkutató klub tagjai
szeptembertôl minden hónap elsô
és harmadik szerdáján, délután 4

te: a vezetékneve hallatán mindenkiben, benne is a megosztó
történelmi személyiség alakja idézôdött föl. Ezért 17 évesen könyv-

órakor találkozik a Könyvtárban.
Az elsô alkalom a nyári szünet
után: 2014. szeptember 3.
A klubdélutánt tapasztalt családfakutatók vezetik. Várnak szeretettel mindenkit, különösen a helyi
családkutatókat!

tárba, levéltárba járva derítette ki
a családi rokonság mértékét. Még
DNS-vizsgálatot is végeztetett…
A családfakutatás és a genetika
kapcsolatáról is érdekes Bárdossy
Péter véleménye. Az anyakönyvi
forrásokról, az adatbázisokról elmondta: a XVII. században indult
az anyakönyvezés. A laikus és a kutató számára is fontos tudni, hogy
1895-tôl állami, elôtte egyházi feladat az anyakönyvezés. A XVII.
század elôtt csak a nemesi családokra nézve vannak okleveles források.
A családfakutatás „1945–1990
között tiltott és tûrt téma volt, amit
nemesi csökevénynek tartottak”
– magyarázta. „Az Árpád-ház nem
halt ki” – jelentette ki Bárdossy.
Nôi ágról ugyanis köztünk élnek
Árpád-házi királyaink. Állította: IV.
Béla egyik utódát is megtalálta már.
A nagyszülôk és dédszülôk adatainak összegyûjtésével indul a családfa-kutató munka. Elegendôek-e
az adatok az elindulásra? Ezt nézi
meg elôször a családfakutató. Néhány százezer forintot spórol meg,
aki maga lát neki a családfakutató
munkának.
A Bárdossy-féle interjú, további
információ: http://fem3.hu/musoraink/
maskeppen_beszelgetesek_joshi_bharattal/7571_maskeppen_-_bardossy_peter_
csaladfakutatoval_2014.06.28._2._
resz.html

Augusztus: karbantartás az oviban
Az Algyôi Szivárvány Óvoda tájékoztatja a Tisztelt szülôket, hogy
az intézmény karbantartás és fel-

újítás miatt 2014. augusztus 4-tôl
augusztus 31-ig ZÁRVA TART.
Köszönik a megértést!

Iskolai határidô napló
A nyári vakáció idején az algyôi
iskolában ügyeletet tartanak. Így
például: 2014. augusztus 13-án
(szerdán) 8–12 óra között Tóthné
Molnár Ágota intézményvezetô-helyettes. A javítóvizsga idôpontja:
2014. augusztus 28. (csütörtök)

8 óra; helye: Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola (Algyô, Sport utca
5.). Tanévnyitó ünnepség 2014.
szeptember elsején (hétfôn) 8
órától az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola aulájában (Algyô,
Sport u. 5.

Nem csak versenysportolóknak
„Tematikus, össznemzeti sportplatform.” Ez a sportolanemzet.
hu weboldal, amely „minden
sportágban igyekszik minden fontos információt megadni. Ez egy
platform azoknak, akik szeretik
a sportot, akik sportolnak vagy
sportolni szeretnének, akár egyedül, akár társakkal vagy csapatban,
kezdôktôl az élsportolókig.
Az oldal több mint 500 sportágban tartalmaz tematikus információkat, a határon innen és túlról érdeklôdôk számára. A szakmai
hátteret a honlaphoz az SZTE
Testnevelési és Sporttudományi
Intézete biztosította. A weblap lehetôséget teremt arra, hogy az érdeklôdôk az egyes sportágakkal
megismerkedjenek. A portál tudásalapú, informatív oldal, mely-

nek célja, hogy összehozza a sportkedvelôket. A megjelenô híreket
a tervek szerint az aktív résztvevôk
írják majd, mert azt gondoljuk,
hogy a sportot megszerettetni
a megélt élményeken keresztül
lehet.
Az oldal nem titkolt célja egy
magyar sportpálya regiszter kialakítása, amely szegedi pilottal
már meg is kezdôdött!” – olvasható a http://sportolanemzet.hu/ oldalon.
„A Dél-Alföldön induló, majd
Kárpát-medencei nagyságrendûvé
kiteljesedô Sportmozgalom célja,
hogy a mozgalomhoz csatlakozó
sporthelyszíneken, egyesületi támogatásokkal minél több sportágat lehessen rendszeresen, szervezett módon, kedvezményesen
kipróbálni.”

Könyvtári Hírek
Szünet
„Értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy az Algyôi Könyvtárban 2014.
augusztus 4–24. között nyári szünetet tartunk. Nyitás: augusztus
25. hétfô, 9 óra. Megértésüket
köszönjük!”
Könyvtárosok

*

Nyitva tartás.
Az Algyôi Köbyvtár hétfôtôl péntekig 9–12 óra, 13–18 óra között
tart nyitva. További információ:
www.algyokultura.hu.
*

*

Másképpen – a családfakutatásról
„Érdeklôdô emberek kezdenek
családfa kutatásba: kíváncsiak gyökereikre, amelyekkel a mában szilárdan kapaszkodhatnak” – vallja
Bárdossy Péter családfakutató.
Kik voltak, honnan jöttek az
ôseim? E kérdésre válaszolva alapot lehet teremteni a mának
„Ugyanolyan érzô, örömmel és
bajjal járó emberek voltak, mint
mi vagyunk. Ezzel jobban helyt
állhatunk, megfelelhetünk a modern kor kihívásaira” – véli a szakember. Szerinte figyelembe kell
venni a felmenôk döntéseit és azok
következményeit, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat újra.
Úgy véli: a családi konfliktusok
megértésében is segít a családfakutatás eredménye, mert a dédszülôk tetteikben is személyes példát is szolgáltathatnak.
„Hetedikes lehettem, amikor
a történelem könyvben rábukkantam a családnevemre” – mondta
Bárdossy Péter családfakutató Joshi
Bharat egyik mûsorában. Elmesél-
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Gyermektánc a Szivárvány óvodában
„Amikor táncolunk, nem az a cél, hogy
egy bizonyos pontra eljussunk a színpadon
és megérkezzünk, hanem az a célunk,
hogy minden egyes lépést élvezzünk.”
A nevelési év során a gyerekek
nagy lelkesedésessel vettek részt
a gyermektánc foglalkozásokon.
Nemcsak a gazdagító tevékenységek napját várták, hanem ezen felül
is igényelték, hogy más alkalmakkor
is táncolhassanak, énekelhessenek.

A foglakozások célja az volt, hogy
a gyermekek tanuljanak meg minél
több népi játékot, ismerkedjenek
a népzenével, szeressék meg azokat.
Fontosnak tartottuk, hogy élvezzék
a foglalkozásokat, formálódjon személyiségük a zene, a közös játék,
és népi kultúra erejével.
2014. június 11-én tartottuk
a gyermektánc foglalkozásunk
záró mûsorát óvodánkban. A gyer-

mekek izgatottan várták, hogy
megmutathassák szüleiknek, nagyszüleiknek, és az érdeklôdôknek,
mit is tanultak. Jó volt látni a népviseletbe öltözött, vidám kis táncosokat, ahogy a fiúk forgatták
a lányokat, jókedvvel énekelték
a dalokat. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a fellépôket, amit
valóban kiérdemeltek, hiszen igazán szórakoztató, könnyed kikap-

csolódást nyújtó produkciót mutattak be.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a GYEVIÉP – Algyôi Településüzemeltetési és -fejlesztési Nonprofit
Kft.-nek a számunkra elkészített
mobil színpadot, melyen elôadták
táncosaink mûsorukat. Méltó színpadavató volt ez a rendezvény.
Frittmann Erzsébet
és Sándorné Vasvári Katalin
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Könyvtári felfedezô tábor
Az Algyôi Könyvtár táboráról
a részvevôk írták le véleményüket,
a könyvtárosok is köszönetet
mondtak.
„A hét elsô napján Gálné Nagy
Ildikó nénihez és Gál Tibi bácsihoz
látogattunk el. Ildikó néni nagyon
sok érdekes dolgot mondott el. Tibi
bácsival pedig népi hangszereken
játszottunk. Kipróbálhattuk a szövés
technikáját is. A szônyeget, amit
készítettünk, a könyvtárban meg
lehet tekinteni. A második napon
a Steigervald-tanyára látogattunk
el, ahol lovaskocsikáztunk, és lovagoltunk. Ellátogattunk a Vadasparkba, és megnéztük még a múzeumot
is. Az utolsó nap elmentünk Szegedre a Plazába a moziba. Délután volt
Taekwon - do bemutató és még mi
is edzetünk egy kicsit. Utána pedig
egy kis vetélkedô a hét eseményeibôl. A jutalmak nagyon finom csokik

*

*

„Nagyon vártuk már a Könyvtár
tábort, mert tavaly is nagyon jó
volt. Idén is rengeteg ismerôssel
találkoztunk.
Hétfôn összeszokott a kis csapat.
Kedden Gyulán voltunk egy lovas
tanyán, ahol lovagoltunk, kocsikáztunk, jól éreztük magunkat.
Szerdán egy kis biciklitúrát tettünk
(jó meleg volt). Csütörtök volt
a hét csúcspontja, mert elmentünk
Kiskunmajsára a fürdôbe. Rengeteget csúszdáztunk, fürödtünk,
játszottunk. Pénteken már fáradtan mentünk a zárónapra, de
annyi élményben volt részünk,
hogy jövôre sem hagyjuk ki ez
a tábort!
Köszönettel a könyvtárosoknak.”
Mircse Gréta és Mircse Petra

„Az egész tábor szuper volt! De
mégis ami a legjobb volt számomra , amikor egy lovastanyán voltunk és lovagolhattam, a lovaglás

*

után jól esett a fagyi is, amit kaptunk. Nagyon tetszett a biciklitúra,
egészen Atkáig bringáztunk, jó kis
csapat volt! A hangszerbemutató
is a kedvenceim közé tartozott,
fôleg, hogy ki is lehetett próbálni,
a legjobb a gitár volt! Szuper volt
a nap Kiskunmajsán, ahol az egész
napot pancsolással és csúszdázással töltöttük. Megtanultam szônyeget szôni is, amit Ildi néni mutatott
meg. Anyukámnak azt mondtam,
hogy egy percet sem unatkoztam,
annyira jó volt minden!!!! Sok barátot szereztem és szeretnék jövôre is menni!”
Bodó Dorina
voltak. Nekem a legjobban a programok tetszettek, mert nagyon változatosak voltak. És a táborvezetô
hozzáállása is tetszett.”
Horváth Laura és Horváth Viktória
*

„Másodszor vettem részt az Algyôi
Könyvtár kalandtáborában. Minden
nap érdekes programok vártak
minket. Nekem legjobban a gyulai
kirándulás tetszett, ahol lovaskocsikázhattunk, lovagolhattunk és sokat
játszottunk egy szép nagy tanyán.
Hazafelé a híres Százéves Cukrászdát is megnéztük. Nagyon élveztem,
mikor moziba mentünk vonattal és
függönyt festettünk filctollal.
Szívesen mennék jövôre is, gyertek ti is!”
Szabó Dorina

Szeretnénk köszönetet mondani
elsôsorban a Könyvtár Táborba
részt vevô gyerekeknek, hogy fegyelmezetten és jó hangulatban
telt a tábor!

„Az idei Könyvtár tábor is szuperül
sikerült. A programok változatosak, és érdekesek voltak. Megtanultunk túrógombócot készíteni,
szôni, népdalt és modern zenét is
játszani. A csütörtököt Kiskunmajsán a fürdôben töltöttük, a nagy
csúszdák és a hullámfürdô szerintem mindenki kedvence volt.
Az oda és visszaúton – hogy senki
se unatkozzon – találós kérdésekkel
ütöttük el az idôt. Táborzárásként
Daniékkal zenéltünk, kipróbálhattuk a hangszereket is (elektromos
dob, gitár, szájharmónika). Végül
Taekwondoo bemutató volt, ahol
kellôen elfáradtunk, és megismerkedhettünk ezzel a sporttal is. Én
már várom a következô tábort!”
Kovács Angelika

*

Köszönettel tartozunk még
Gálné Nagy Ildikónak és Gál Tibornak, Gál Péternek, Magyarné Varga
Annának, Belovainé Bakos Erikának,
Ábrahám Anikónak, Földesi Károlynak, Horváth Nándornénak, az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesületnek, a Gyeviép Nonprofit Kft.
munkatársainak, a Faluház Kávézó
és Pizzéria munkatársainak, Papp
Dánielnek, Dóra Istvánnak, Torma
Tibornak, Gál Boglárkának, Kovács
Józsefnek, Tóth Istvánnak, Gonda Károlynénak, az Algyôi Sportkör ITF
Taekwon-do Szakosztályának, akik
mind hozzájárultak ahhoz, hogy
sok élménnyel gazdagodjunk!
Könyvtárosok

2014. augusztus • Hírmondó

Algyôi tükör

7

Üléseztek a képviselôk: „A fürdô gyógyászati részlege vonzza a vendégeket”
(Folytatás a 3. oldalról)
Az amerikai Ohio állam Lucas megyéje és magyarországi Csongrád
megye között testvéri az együttmûködés a rendszerváltozás óta.
Az USA-beli Ohio állam Toledo
városából rövid látogatásra érkeztek
már vendégek Algyôre is. A két térséget összekapcsolja – többek között
– a hasonló klíma és mezôgazdaság,
az olajkitermelés, de az iskolák és
az egyetemek közötti kapcsolatok
nyomán szövôdô barátságok is.
Toledo Birmingham városrészében sok magyar család él az elsô
világháború óta. E városrészben
idén augusztusban 40. alkalommal
hívják életre az úgynevezett Etnikai
Fesztivált. E jubileumi programon
– a két térség közötti együttmûködés jegyében – Csongrád megye
képviseletére, az itteni zenei és
gasztronómiai kultúra illusztrálására, a kézmûvesség bemutatásra
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 3
tagját kérték föl az amerikai magyarok. A küldöttség útját a megyei
önkormányzat 100 ezer forinttal
támogatja. A 3 algyôi elôadó és
alkotó – Bakos József, Antal János és
Izbékiné Cseuz Gabriella – nagyrészt
önköltségi alapon fedezett amerikai
útjához 3*100ezer forint támogatást adott az algyôi önkormányzat.
Az algyôi küldöttség tagjai zenélve
és énekelve föllépnek az amerikai
magyarok rendezvényein, ott gasztronómiai és kézmûves bemutatót
tartanak – ízelítôt adva Algyô civil
szervezeteinek gazdag életébôl.
Járda és biztonság
Idén is bôvül és megújul az algyôi
járdahálózat. Önkormányzati döntés nyomán a Süli András utca páros
oldalán, a Görbe utca páros és páratlan oldalának egy-egy szakaszán,
az Aranyhíd és a Szeder utca páros,
a Komp utca páratlan, a Kastélykert
utca egy szakaszának páratlan oldalán újították föl a járdát.
A Kastélykert utcai új járdához
kapcsolódva a Bartók Béla utca
páratlan oldalán, a 19. számig indokolt lenne új járda építése. Kérték ezt az ottani lakosok is, de azért
is szükségesnek látszik a gyalogosok útvonalának a kiépítése, mert
a Bartók utca e szakasza „összegyûjti” a Fôtér, az iskola, a piac,

a buszmegálló, a játszótér megközelítésére vállalkozókat. A járdaburkolat csökkentené a környéken
az úttestet keresztezô gyalogosforgalomból eredô balesetveszélyt.
A Bartók Béla utcai járdaépítést
bruttó 3 millió 267 ezer 111 forint
megszavazásával támogatja a Képviselô-testület.
Bôvül a Borbála
Az algyôi Borbála Fürdôben található 27-es (B-68-as) termálkút „homokolásával” már többször foglalkozott az algyôi Képviselô-testület.
Júliusi ülésükön az algyôi képviselôk
elfogadták azt – a kút kamerás vizsgálata alapján készült – tanulmányt,
amely – a szegedi Comme il faut
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
szakemberei munkájának eredményeként – bemutatja a 2013. szeptembere óta tapasztalt jelenség,
a termálkút állapota romlásának
okait. E tanulmányban szó esik a kút
hévíztermelô kúttá alakításának körülményeirôl, a szûrôzött szerelvényrendszer kútból történô eltávolításának lehetôségeirôl, a dérült
fémszûrô kiiktatásának módszerérôl,
a kútjavító berendezésrôl, a kútszerkezet átalakítási követelményrendszerérôl, idô- és pénzigényérôl.
A kútszerkezet átalakításának a becsült költsége: közel 50 millió forint.
A tanulmány szerint „a megmaradó
bizonytalanságok, kockázatok lényegesen kisebbek azoktól, mint amilyeneket a hibás szerkezetû kút további üzemeltetése magban rejthet”.
Két új gyártású, egyenként 50
köbméteres, úgynevezett puffer
tároló közbeszerzését jóváhagyta
a képviselô-testület. Az ajánlatté-

teli felhívásban 14 millió forint
keretösszeg szerepel a beruházás
költségeként.
Többféle egészségügyi probléma
kezelésére, magas minôség biztosítására ad lehetôséget – az OEP
által nem finanszírozott gyógyászati-tevékenységek keretei között
– a Borbála Fürdô új gyógyászati
részlegének a kialakítása. Így például a Dévény-módszert népszerûsítve Romániából és Szerbiából
is számítanak gyógyulni vágyó vendégre – arányuk elérheti a Borbálába érkezôk 25–30 százalékát
is. Akár egy régiós Dévény-központ
is kialakulhat az algyôi fürdôben.
Az algyôi fürdô gyógyászati
része a DSGM minden alkalmazási területével foglalkozik. Vagyis a mozgásfejlôdésben megkésett
gyermekek, a magzati életben felvett tartási rendellenességek,
a gyermekkori agyi eredetû mozgászavarok, az ortopédiai problémák, a reumatológiai megbetegedések, a mozgásszervek baleseti
sérülésének utókezelésére is lehetôség lesz a Borbálában. E feladatot szerzôdéses gyógytornászok
látnák el idôszakosan.
A rendelkezésre álló orvosi helyiségekben például ortopédus,
reumatológus, homeopata szakemberek magánrendelôi kapnak
helyet. A próbaüzem tapasztalatai
alapján készül majd el a Gyevitur
Kft. 2015 évi üzleti terve.
Algyô nagyközség Képviselô-testülete elfogadta a tájékoztatót és
támogatásra méltónak találta
a Borbála Fürdô gyógyászati részlege üzemeltetésére fölvázolt elképzeléseket.

„Gördülô” terv
a vízközmû-szolgáltatásról

A fenntartható fejlôdés jegyében,
a vízközmû-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében
15 évre úgynevezett gördülô fejlesztési tervet kell készítenie a szolgáltatónak, vagyis Algyôn – a koncessziós szerzôdés értelmében – a
Szegedi Vízmû Zrt.-nek. Ezt az ellátásért felelôs algyôi önkormányzat véleményezte: elfogadta és
hozzájárult továbbításához. A gördülô fejlesztési terv hosszú távú,
a felújítási és pótlási, valamint
a beruházási tervek összegzése,
amit minden esztendôben szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energia és Közmû-szabályozási Hivatalhoz.
E gördülô fejlesztési tervben évi
nettó 15 millió forint rekonstrukciós forrással kalkulálnak. Ebbôl
– a tervek szerint – az ivóvízhálózatra több mint 6 millió forintot,
a szennyvíz elvezetésére és tisztítására közel nettó 9 millió forintot
kell költeni.
Algyôn 2013-ban több mint 206
ezer köbméter ivóvizet értékesítettek. A több mint 35 kilométer
ivóvízhálózatra 2 ezer háztartás
kapcsolódik. A szennyvízelvezetésre használt több mint 29 kilométer hosszú csatornára 1717
háztartás kötött rá.
A nemzeti köznevelési terv teszi
lehetôvé, hogy a fenntartó ellenôrizze a köznevelési intézménye
gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, illetve értékelje a nevelési-oktatási
intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, eredményességét.
Egy év az oviban
Az Algyôi Szivárvány Óvoda 2013–
2014-es nevelési évrôl készített
beszámolója alapján Algyô Nagyközség Képviselô-testülete tájékozódott az intézményt jellemzô
statisztikai adatokról, az erôforrások felhasználásáról, a gazdálkodásról, a mûködést szabályozó
dokumentumokról, továbbá kapcsolattartásáról, szolgáltatásairól
és további céljairól, feladatairól.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Az olvasó írta

Könyvajánló – az olvasótól
„Nyugdíjas olvasó vagyok, aki nagyon szereti a jó könyveket. Régóta
járok már az Algyôi Könyvtárba, mert
mindig megtalálom a nekem tetszô
legújabb könyveket. A mostani írásomban szeretném mindenkinek
ajánlani Karen Rose könyveit, fôleg
azoknak, akik szeretik a jó krimit.
Karen Rose könyvei engem
az elsô oldaltól kezdve rabul ejte-

Kiránduláson a mozgáskorlátozottak

nek, szorongás alatt tartanak, nem
hagyják elkószálni a gondolataimat.
Ébren tart, miközben ontja felém
az érzelmeket, a történéseket. Nagyon jól adagolja az információkat:
végig úgy hiszed, hogy tudod, ki
lesz a gyilkos, közben mégsem.
Aztán bumm, teljesen le voltam
taglózva, mert mindig derültek ki
újabb és újabb részletek, amire nem
számítottam. Izgalmas, cselekménydús, elgondolkodtató; szerethetô karaktereket kreál az írónô.
Mesterien keveri a lapokat, mindig
tudja, hogy hová tegyen be egy kis
gyengédséget, hogy ne legyen
a krimi túl sok egyszerre.
Karen Rose a krimi és a romantika mûfaján belül is alkotott egy
eredetit, megteremtette a romantikus krimi mûfaját. Könyvei nagyon valóságosak,lebilincselôek.
Engem nagyon megfogtak ezek
a könyvek és mindenkinek melegen ajánlhatom.”
Ördög Zoltánné

Virágos Algyô, járda- és útépítés
Járva Algyôt, biztos minden lakónak és átutazónak föltûnik, hogy
milyen szép, virágos a település.
Köszönhetô ez sok ember áldozatos
munkájának. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen megtehetjük,
hogy a költségvetésbôl fordítsunk
erre a területre is, amely szemünkön keresztül a lelkünknek is oly
felemelô. A Településüzemeltetési
és Környezetvédelmi (TÜK) Bizottságban, a hivatali dolgozók hathatós segítségével minden évben sokat
foglalkozunk azzal, hogy a falu képe
az itt lakók és a külsô szemlélôk
számára is kedves legyen. A munka
dandárja azonban a Gyeviép Nkft
munkatársainak jut, akik a fôkertészi tervezéstôl, a szegély elemek
gyártásán át, az alvállalkozói
ágyás-kialakításon keresztül, az ültetésig, gondozásig mindent megtesznek azért, hogy ez a szépség
évrôl évre megérintsen minket.
Szerintem többek nevében írhatom,
hogy: köszönjük. A TÜK bizottság
másik nagyobb feladata minden
évben a fölújításra, illetve építésre
váró járdák és utak listájának össze-
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állítása. Az elnök asszony és mi,
bizottsági tagok is próbáljuk döntésünk meghozatalakor mérlegelni,
hogy melyik utcában legsürgôsebb,
vagy a többi fejlesztést figyelembe
véve a leglogikusabb az építést elindítani. Befolyásolhatja a kialakítást az is, hogy melyik utca rendelkezik már meglévô tervekkel. Mind
a járda-, mind az útfelújításnál törekszünk arra, hogy algyôi vállalkozók végezzék a munkát. Amire
a késôbbiekben nagyobb figyelmet
kell szentelni, az a kivitelezés, és
az összehangoltabb tervezés, hiszen
egy két esetben elôfordult, hogy
az új út vagy járda megléte csapadékos idôszakban problémát okozott. Itt sokszor a lakosság kompromisszum-készségére is szükség
lehet, hiszen a megoldást jelentô
árkok kialakítása esetlegesen fák,
bokrok és virágos kertek megszüntetésével járna. A képviselô testület
legutóbbi ülésén például támogatta
a Bartók Béla utca Kastélykert utca
felôli részén új járda kialakítását.
Molnár Áron, Pénzügyi és Humán
Bizottság elnök, TÜK Bizottsági tag

Barangolás Zalában
A Csongrád-megyei Mozgáskorlátozott Egyesület algyôi csoportjának tagjai ismét útra keltek,
ezúttal Zala megyét vettük célba.
1.nap utunk Bikalra, Magyarország elsô élmény birtokára vezetett. Éppen lovaglásoktatást tartottak amikor ott jártunk. A reneszánsz
korszak, európai és magyar kultúráját ténylegesen megjelenítô élményparkban gyakran tartanak
színházi és zenés elôadásokat is.
Higgyék el, nem mindennapi élmény körbesétálni ezen a birtokon.
Ezután utunk Kaposvárra vezetett,
ahol a régi templomokat és Kaposvár fôterét is bejártuk. Majd megérkeztünk a szennai skanzenbe, ami
a zalai tanyavilágot mutatta be régi
házaival, háziállataival, és a régi
eszközökkel, amit a földmûveléshez
használtak az emberek.
2. nap Csömödérre vezetett
az utunk. Kisvonattal elindultunk
megnézni a korai olajkutakat. Saját
szemünkkel gyôzôdhettünk meg
róla, honnan is indult az 1930-as
években az olajkitermelés, aminek
Algyôi is köszönheti a felvirágzását. A kisvonat egészen a kistolmá-

csi végállomásig vitt minket, ahol
már várt ránk a busz, és folytattuk
utunkat Lentibe, Velemérbe. Itt
szintén egy régi mûemlék templomot nézhetett meg, aki bátor
volt ,és a sok lépcsô ellenére mégis
bement a templomba. Utána rögtön indultunk is tovább Magyarszombatfára, ahol éppen fesztivált
tartottak a templom tiszteletére.
Itt meglátogattunk a régi fazekasmûhelyt, és egy kedves hölgy jóvoltából ismertetôt is kaphattunk
a fazekas mesterségrôl és a falusi
hagyományokról . Ebben az idôben épp egy lakodalmas menet
haladt keresztül a falun, a gyerekek, ha ügyesek voltak még cukrot
is kaphattak a lakodalmasoktól.
A 3. napot Ausztriában kezdtük
rövid sétával. Kehidakustányban
finom szarvaspörköltet fogyasztottunk ebédre, majd délután a Deák
kúriát tekintettük meg, és megkoszorúztuk Deák Ferenc emlékmûvét. Ezután élményekkel gazdagon hazaindultunk.
Reméljük jövôre is ilyen élmény
gazdag kirándulásunk lesz, amikor
is Erdélybe tervezzük utunkat.
Lele Krisztián

Mi kerüljön a megyei értéktárba?
„Többek között a mórahalmi Rózsa
rétest, Bálint Sándor néprajzkutató életmûvét és hagyatékát, valamint a Bánffi Szódát vette fel azok
sorába a Csongrád Megyei Értéktárba. Így 2014. július 7-tôl a korábbi 31-rôl 40-re bôvült a Csongrád Megyei Értéktárban szereplô
nemzeti értékek száma” – adták
hírül a hírportálok.
„Sándorfalva települési értéktárába 23 nemzeti értéket vettek
fel mostanáig, azok között olyanok
szerepelnek, mint Budai Sándor
hagyatéka, a Csikófejes citera,
a Csôrege, a Dél-alföldi Betyárnap, a Méztermelés, a Pálinkafôzés és az Ôrölt paprika készítés,
illetve a Seprûkötés, Vesszôfonás.
Mórahalom települési értéktárá-

ban jelenleg 9 nemzeti érték szerepel: ezek például a Homokháti
méz, a Mórahalmi savanyúság,
a Mórahalmi kézzel készített száraztészta és a Mórahalmi kecskesajt, valamint a Bivaly- és a Rétesfesztivál” – olvasható.
A „Belsô értékek Csongrád megyében” megyejárás következô
állomása augusztus 16-án, Hódmezôvásárhely lesz, ahol „a Szent
István-napi kulturális rendezvényeken, bor- és pálinkafesztiválon mutatják meg Csongrád
megye nemzeti értékeit a Kossuth
téren”.
Az esemény alkalmat adhat arra
is, hogy átgondolják az algyôiek:
ebbe az értéktárba mit helyeznének el gyevi örökségként.

Algyő főutcáján kb. 80 m2-es helyiség kiadó
hosszútávra és alkalmanként is,
családi rendezvényekre. • Telefon: 06-20/364-66-25
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Üléseztek a képviselôk: Nagyító alatt az algyôi csatornahálózat
(Folytatás a 7. oldalról)
2013 októbere óta egy pedagógiai
asszisztens alkalmazására is lehetôség nyílt, így 29 dolgozó – közte,
a vezetôvel együtt 17 óvodapedagógus – foglalkozik az algyôi gyerekekkel. Szükség szerint külsô szakemberek, így például logopédus,
gyógypedagógus, gyermekorvos,
védônô is segíti a munkát. Újdonságnak számított, hogy a Szegedi
Bárczi Gusztáv Pedagógiai Szakszolgálat révén 2 külsô segítô (a
tanévben összesen 29 fiatal) is lehetôséget kapott bekapcsolódni az itteni munkába. Ám e tanulók nem
voltak elég aktívak, a megbeszélt
tevékenységet nem végezték el teljes körûen. E tapasztalatok alapján,
illetve 6 új kolléga betanításával járó
többletfeladatok miatt az új nevelési évben nem fogad hallgatókat
az Algyôi Szivárvány Óvoda.
Reggel 5 óra 30 perctôl 17 óráig
pedagógus és dajka foglalkozik
az óvodás gyerekekkel. Az ovisok 7
óra 30 perctôl 16 óráig csoportjukban, illetve az udvaron tartózkodnak,
elôtte és utána más csoportbeli gyerekekkel együtt gondoskodnak róluk
a szakemberek.
A kisebb és karbantartási feladatok megoldásában – például
a fûnyírás, a virágoskert gondozása, a szemétszállítás, az edzôterem
biztosítása, a villanykapcsoló javítása – az algyôi Gyeviép NKft.
munkatársai segítenek. Ugyanakkor a „gyermekkert” épületeinek védelme és az utcafronti kerítés állapota aggasztó.
Jól felszerelt, esztétikus intézmény az algyôi óvoda. A mindennapi testnevelés foglalkozásaihoz
a csoportszobát át kell rendezni.
A testneveléshez használt eszközök
elhasználódtak, korszerûtlenek.
Tervezik új mozgásfejlesztô eszközök vásárlását. Az iskola tornaterme a mozgásos játékok idején
és a gyógytestnevelésben nyújt
segítséget.
Az idei költségvetési évben tervezett óvodai fejlesztések között
például székekre és asztalokra 263
ezer forintot szánnak, pólóra és
papucsra, linóleumra is költenek.
A költségvetési támogatásból
megvalósuló óvodai innovációk
közül kiemelték például az utca-

fronti kerítés faragását (300 ezer
forint), a mosogatógép vásárlását
(550 ezer forint). A Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával
valósult meg számos program (például a karácsonyi koncert a Szegedi
szimfonikusok elôadásában, 50 ezer
forintért; a szakmai tapasztalatcsere
110 ezer forintért; a vadasparki és
a Csongrád-Bokros tanyai kirándulás 120 ezer forintért), valamint vásároltak eszközöket (például karácsonyra játékokat 350 ezer forintért).
Az óvodába egyébként 196 gyerek járhat. A múlt nevelési évben
8 csoportban 171 gyerekkel és 4
magatartási problémával küzdô
kicsivel foglalkoztak. A pillanatnyilag óvodába járó gyerekek
közül 23 hátrányos helyzetû. Gyermekvédelmi céllal 41 családot látogatnak a szakemberek. Tavaly
kisebb-nagyobb baleset miatt 28
gyereket kellett ellátni.
A szakmai munka minôségét
garantálják – többek között – a
továbbképzések, a munkaközösségekben az óvodapedagógusok
önképzése, a kiterjedt szakmai
kapcsolatháló.
Köszönetét fejezte ki Algyô
Nagyközség Képviselô-testülete
az óvoda minden dolgozójának
a mögénk került nevelési évben
végzett munkáért.
Útburkolat és árok
A Téglás utca 151. szám alatt épülô
kétszintes szálló és az azt kiszolgáló étteremhez tartozó konyha és
konferencia terem külsô környezetével is foglalkozott a képviselô-testület. Az új algyôi ingatlan
méltó megközelítését lehetôvé
tevô, 5 méter széles aszfalt burkolat építésének megtervezésérôl
határozott. Az útfelújításra, a parkolók kialakítására, a csapadékvíz
elvezetésére, a díszkivilágítás kialakítására, a növénytelepítésre,
a járdaépítésre több mint 36 millió
forintot kellene az elkészült tervek
függvényében.
A Szabadidôközpont területén
felhúzott új épületekrôl lefolyó víz
elvezetését, a kandeláberek elhelyezését is megvitatta a képviselô-testület. A vízelvezetés megoldása körülbelül 500 ezer forint plusz
kiadást jelent, amihez a támogatást
megszavazták a képviselôk.

Az épületek környezetének a rendezéséhez tartozik a kerítés javítsa
és kiegészítse. A szükséges szakaszon az új kerítés megépítése közel
2 millió 300 ezer forintba kerülne,
míg a már meglévô drótháló javítás
és karbantartása közel 3 millió forintot igényel, miközben a szálloda
és a hangár közötti kerítés közel 1
millió 400 ezer forint lenne.
Az idei esôs nyáron is folyamatosan ellenôrzi a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a települések vízelvezetô rendszereit. Az árokrendszer csak a folyamatos karbantartás esetén képes
elvezetni a hirtelen lezúduló esôvizet. Tapasztaltuk ezt a 2014. július 11-én, amikor a hirtelen lehullott 70 milliméternyi csapadék
miatt megteltek az árkok, telítôdött
a szennyvízcsatorna gerinchálózata is. Az átemelôk 100%-os teljesítménnyel dolgoztak: óránként
290 köbméter szennyvízzel kevert
esôvizet vezettek el. De az is kiderült: sürgetô a Szénasági csatorna karbantartása. A több mint 3
kilométer hosszú, 9 méter széles
csatorna feladata Algyô jelentôs
részérôl a belvíz és a csapadékvíz
elvezetése. Csak e csatorna karbantartása több mint 7 millió forintba
kerül. A munkaelvégzését pályázat
útján lehet elnyerni A vízelvezetô
csatorna- és árokrendszer ellenôrzése idején feltárt hiányosságok
megszüntetésében, a karbantartásban, az akadályok felszámolásban
részt vesz az önkormányzat is.
10 utcában újítják fel
a vízvezetéket
Az úgynevezett Algyô Északi
Vízmû telep földterülete Szeged
és Algyô szétválásakor a nagyközségi önkormányzat tulajdonába
került, miközben a felépítmények
városi tulajdonban maradtak.
A telep Szeged és Algyô vízellátását biztosítja, fejlesztésére a két
település közösen pályázott.
Az évek óta közösen használt ingatlan megosztásáról határozott
az algyôi önkormányzat. Az ehhez
szükséges megállapodást elfogadta a képviselô-testület. Ennek értelmében a vízközmû-szolgáltatás
biztosítása érdekében a területet
ingyenes használatba adja Szeged
önkormányzatának.

A Szeged-Algyô ivóvízminôség
javító program részeként a nagyközség alábbi utcáiban újítják fel
a vízvezetéket: Tutaj, Korsó, Szüret
(a 63. számtól a Csónak utcáig),
Törpe, Apród, Fûzfa sor, Vásárhelyi
(a 80. számtól a Radnai utcáig, valamint a Keszeg és Hóvirág utca
között), Csónak (a Berek és a Szüret
utca között), Dália. A vízvezetékhez
80 centis munkaárokra lesz szükség.
A kiemelt földdel az úttesten nem
szabad a közlekedést lehetetlenné
tenni. Gondoskodni kell a munkaárok melletti korlátról is. Az 5 éven
belül burkolt utcákban nem bontják
meg az utat. Minden utca esetében
külön szabályozzák a közlekedési
lehetôségeket, errôl tájékoztatják
a környékbelieket.
A 36 kilométernyi algyôi vízvezetékrendszer mechanikai tisztítását is elvégzik – puha szivaccsal,
jégkásával. E munka közben is köteles a kivitelezô, a Szegedi Vízmû
zrt, személyesen és folyamatosan
egyeztetni az érintett lakossággal.
Újabb témaként tárgyalta a képviselô-testület, hogy algyôi önkormányzat vállalja: pályázatot nyújt be
a nagyfai konténerizált víztisztító és
vízkiadó berendezéshez kapcsolódó
vissza nem térítendô állami támogatásra. Siker esetén a támogatást
átutalja a nagyfai intézményt fenntartó Szegedi fegyház és Börtönnek.
Választások elôtt
A bérlô kérésére meghosszabbította az algyôi Egészségház utca
42. szám alatti 4. számú lakás bérleti szerzôdését további 3 évre
az önkormányzat.
Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjának Draxler Rita
Kamillát, Oláh Endrét, Terhes Lászlónét; póttagnak: Draxler Ferencet,
Vidács Lászlót.
A helyi választási bizottság a választott tagokon felüli további
egy-egy tagját a választókerületben
jelöltet, illetôleg listát állító jelölô
szervezet, illetôleg független jelölt
bízza meg. A választási bizottság
megbízott tagjait a szavazás napját
megelôzô 16. napig a választási
bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetôjénél kell bejelenteni.
AH
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Hirdetések

Számítógép karbantartás, szerelés

Szoftveres hibaelhárítás
• Hardveres, szoftveres szakmai tanácsadás
• Kiadványszerkesztés és tervezés,
egyedi igény szerint
• Médiatartalmak szerkesztése,
vágása (film, hang, kép)
•

Gál Péter:
+36 30 / 2373-087 • core.insane@gmail.com

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere
Telefon: 06 30/953-03-95

Ház körüli alkalmi
munkatársat
keresünk.
Előny „B” kategóriás
jogosítvány.

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

Telefonszám:
06-20/591-88-48
EBÉDSZÁLLÍTÁS
Rendôrségi
konyháról

illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45
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A yin-masszázsról
Felgyorsult, rohanó világunkban egyre kevesebb idő (és energia) jut önmagunkra. A
létért való közdelemben, az életszínvonal
fenntartásáért harcolva, testünk, lelkünk,
szellemünk egyaránt elfárad, szárnyaszegetté válik. Munkánk során és az otthoni tevékenységeink következtében, ill. a rossz testtartás miatt izmaink feszessé, fájdalmassá
válnak. A testünkben jelentkező fájdalmak
jelentős részét az izmok fokozott feszülése
által beindított ördögi kör okozza: az izomfeszülés hatására romlik az adott izomszövet
hajszáleres vérellátása, ez miatt romlik az
anyagcsere, így felszaporodnak a fájdalomkeltő anyagok. Ezek irritálják a kémiai anyagokra érzékeny receptorokat, kialakul a
központi idegrendszerben a fájdalomélmény
és az izmok a fájdalomra további feszüléssel
reagálnak. Ezzel be is zárult az önmagát
generáló ördögi kör. Az izomfeszüléseket
speciális mozgásokkal, nyújtással, vagy
masszázzsal (ez utóbbitól várható a legkellemesebb élmény, mert itt a páciens passzív,
csak a masszőr dolgozik) lehet oldani. Az általam összeállított és alkalmazott masszázstechnika, un. yin jellegű masszázsfogásokból
áll. Ezek lassú, mélyreható, lágy gyúrómozdulatok, melyek elősegítik az izmok ellazulását, a feszültségek oldódását. Hatására
élénkül a vérkeringés a nyirokkeringés, fölszabadulnak az izmokban, kötőszövetekben

Gurulóállvány
bérbeadó!
Festést, mázolást,
gipszkartonozást,
külsô és belsô
hôszigetelést vállalok.
Érdeklôdni
a 06-30/987-4060-as
telefonszámon.

lerakódott méreg- és salakanyagok. Az érintés, a masszázs un. endogén ópiátok termelődését is eredményezi, ennek fájdalomcsillapító és örömérzetet keltő hatása van.
Ezek mellett a paraszimpatikus idegrendszerre van hatással, ez ellazult, nyugodt
tudatállapotot eredményez, kiegyensúlyozza az idegrendszert, oldódnak az izomfeszülések, felélénkülnek a felépítő, raktározó,
szervezetet erősítő és öngyógyító mechanizmusok. A masszázs során a teljes test izomrendszere kezelésben részesül. Úgymint a
vázizmok a háton, karokon, lábakon, mas�százst kapnak a kéz- és a láb ujjai, talp, tenyér, has, arc és a fej. (A felsorolás a teljesség
igénye nélkül történt). Egyszóval a teljes test,
a fejtetőtől a lábujjakig. A masszázs, olajok
és krémek használata nélkül, laza, kényelmes
öltözékben történik. Tehát azoknak is javasolt, akik szégyenlősek és nem szívesen vetkőznek le a masszázshoz. A kb. 50 perces
kezelés után testben és lélekben is könnyűnek, lazának, felszabadultnak érzi magát,
ill. az endogén ópiátok hatására egyfajta
kellemes boldogság érzet járja át azt, aki
yin-masszázs kezelésen vesz rész.
Kérdéseivel a következő telefonszámon érhet
el: +36/30/979-80-79
Bakó Tibor
Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta

Dr. Major József
állatorvos
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím: Algyô, Géza utca 33.
Tel.: +36 30 938-32-33

Sz & Gy Kft.
K ö z m û t e r v e z ô

I r o d a

700 Ft/nap/adag
3500 Ft/hét

gáz • víz • szennyvíz bekötések

Ételeink házias jellegûek, friss

belsô gázellátási tervek

alapanyagból készülnek.

készítése

Telefonszám:
06-70/389-2123

Cím: 6750 Algyô, Bartók B. u. 53.

www.ebedszallita.segitek.hu

Telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62
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„Harc a Rák ellen”

Álmai autója nálunk várja!

w w w.autogarden.hu
Szeged, Algyői út 61.
+36 70 63-22-600

Egészségünk megôrzése és a Mellrák
ellenes programok támogatása érdekében kerékpártúrát szerveztünk,
melynek fô támogatója Herczeg József Polgármester Úr és Algyô Nagyközség Önkormányzata. A felhívást
ismét nagy érdeklôdés követte.
A támogatást 115 000 Ft-ot
a Szegedi Kelemen János Alapítványszámlájára utaljuk, mely a rákbetegek gyógyítását és a kutatást
támogatja. A 25 km-es táv sem volt
elrettentô,a jelentkezôk számára,
ismét érkeztek kerékpározók
Mindszentrôl és Szegedrôl is.
A programban 150 fô vett részt.
2014 június 28-án a Szabadidôközpontban a jelképként használt,rózsaszínbe öltöztetett repülô fogadta kerékpározni vágyókat,
valamint rózsaszínû Lufi kapu
melyet a Szegedi Masni Lufi dekor
készített. A résztvevôk, hófehér
emblémával ellátott pólóban kerékpározhattak, az Eddy design
tervezésével. A rendezvényt Herczeg József Polgármester úr nyitotta meg, megköszönve a színvonalas szervezést. Ezt követôen
Dr. Végvári Zoltán a Szegedi Onko
terápiás klinika orvosa beszélt
a szûrések és a megelôzés a korai
felismerés fontosságáról, különösen a mellrákot illetôen, és gratulált a program szervezôinek. Kovács Kriszta Fittnes edzô tartalmas
bemelegítôje után kezdôdhetett
a túra. Útravalóul mindenki kapott
egy csomagot melyben a Coop Szeged Zrt. által ajándékozott 1,5 l-es
ásványvíz, a KA-DO 3000. Kft. által
ajándékozott müzli szelet, Gyevi
Patika Dr. Roczkó András gyógyszerész úr jóvoltából pedig szôlôcukor biztosította az energia után-

pótlását. A táv teljesítése után
meglepetés várta a résztvevôket,
a Sport & LifeForrai László Makó
László úr által kedvezményesen
felajánlott, tartalmas és gazdagon
díszített finom szendvicsek, elfogyasztása után a „Szamóca fagyizó
„Soproni Ági finom hûsítô fagyival
tette emlékezetessé –e napot.
A csomagok a POLIP kft. által ado-

mányozott reklámtáskákba kerültek. A rendezvény biztonságát
az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület, felügyelte a balesetmentes
közlekedést a Szegedi Rendôrkapitányság Dr. Zélity László ezredes
úr által megbízott Horváth ZoltánRendôrFôtörzsôrmester biztosította. Köszönjük a Faluháznak, hogy
biztosította Olajos Gyurinak a hangosítást, a Gyeviép Non Profit Kft.
vezetôjének, Katona Antalnak és
kollektívájának a szervízkocsi jelenlétét, a Gyevi Túr Kft.-vezetôjének,
Ökrös Erikának a rendezvény lebonyolításához szükséges hely és
tisztaság biztosítását. Köszönet illeti a program életre szóló lenyomatait készítô Tóth Ilona fényképész kreatív munkáit.
Végül, de nem utolsó sorban
köszönet illeti a Nôegylet tagjainak lelkes munkáját, Bakos András
újságíró segítését, mellyel már
aznap láthattuk on-line felületen
a községünkben történteket, valamint mindazoknak, akik a program sikeréhez hozzájárultak.
Kovácsné Budai Éva
A.N.E. Elnök

12

Algyõi tükör

Választási különszám készül
Az Algyôi Hírmondó a helyi önkormányzati választáson induló polgármester-jelöltek és képviselô-jelöltek bemutatkozását, illetve a választópolgárok tájékozódását
különszámmal segíti.
A Hírmondó ingyenes választási különszámába minden pályázó megjelentetheti
bemutatkozó szövegét és a fényképét: a polgármester-jelöltek maximum 1–1, míg
a képviselô-jelöltek legfeljebb 1/4–1/4 oldal terjedelemben. Az Algyôi Hírmondó
szerkesztôsége kéri az önkormányzati választáson indulni kívánó jelölteket, hogy
bemutatkozó soraikat és fotóikat 2014. augusztus 31-ig személyesen vigyék el
az algyôi faluházba, vagy e-mailben küldjék el az algyoihirmondo@gmail.com
címre!

Épül az algyôi szálloda, bôvül a konyha

2014. augusztus • Hírmondó

Lapszemle: „Földbe döngölték,
de töretlen a szegedi halászlé népszerûsége”
„Néha jó felzavarni az állóvizet egy
fél téglával – mondta Barta László.
Az Algyôi Halászcsárda tulajdonosával a tavaly év végén kirobbantott
halászlébotrány következményeirôl, tapasztalatairól beszélgettünk”
– írja a delmagyar.hu.
„A kritikát meg kell hallgatni,
és ha az építô jellegû, akkor meg
kell fogadni. Szeged környékén
van mit tennünk a modern gasztronómia érdekében – mondta
az Algyôi Halászcsárda tulajdonosa, a Csongrád Megye Gasztronómiájáért díjas Barta László.
– 2008-ban ugyanez a gasztrokritikus, aki akkor az Alexandra
Étteremkalauzt szerkesztette,
az ország három legjobb halászleve között említette a mienket.
Huszonöt éve ugyanannak a be-

szállítónak az alapanyagaiból,
ugyanolyan technológiával készítjük a halászlevet – mondta a csárdagazda.
Barta szerint nem a mundér becsületét kell védeni, hanem odafigyeléssel minél jobb halászlét kell
fôzni. Az Algyôi Halászcsárdában
elôfordul, hogy egy nap kétszer is
fôznek alaplét, hogy az mindig
friss legyen.
– Nem árt, ha az állóvízbe néha
beledobunk egy fél téglát. A forgalmat, a vendégek számát nem
befolyásolta a kritika. Aki eddig
szerette a halászlét, az ezután is
szeretni fogja. Ebben a szakmában
az a legfontosabb, hogy a vendég
olyat kapjon, amiért visszajön – fogalmazott Barta László” – olvasható a delmagyar.hu oldalain.

Ezerjófû: szakköri receptek
Csicseriborsó pástétom:
Hozzávalók –1 csésze fôtt csicseriborsó, ¼ csésze zúzott fokhagyma, 1 evôkanál citromlé, 1 csésze
olaj, 1 teáskanál petrezselyemzöld,
1 evôkanál. só, 1/3 csésze fôzôlé
vagy víz. Elkészítés: A csicseriborsót minimum 12 órán át áztatjuk,
puhára fôzzük, széttörjük. A hozzávalókat habosra keverjük. Pirítósra kenve fogyasztjuk.
*

Új járda épül a Komp utcában

Zöld pogácsa:
Hozzávalók – 25 dkg fehérliszt,
25 dkg Paleo tökmag és lenmagliszt keverék, 25 dkg túró, 25 dkg
vaj, vagy 20 dkg zsír, 3 dkg élesztô, fél mokkáskanál szódabikarbóna, fél dl tej, mokkáskanál cukor,
3 teáskanál só, szükség szerint
tejföl. Elkészítés: Az élesztôt a tejjel csipet cukorra felfuttatjuk, majd
a hozzávalókat összegyúrjuk, kiszaggatjuk, sütôben kisütjük.
*

Zabpelyhes – almás tallér:
Hozzávalók – 4 db alma, 4 tojás,
4 kanál zabpehelyliszt, 4 kanál
finom zabpehely, fahéj, reszelt
citromhéj, csipet só, édesítés tetszôlegesen. Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, evôkanányi
adagokat szaggatunk a tapadásmentes serpenyôbe, kis olajon

a tallérok mindkét oldalát pirosra
sütjük.
Jó étvágyat!

2014. augusztus • Hírmondó
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Természetes gyógymódok alkalmazása a várandósság ideje alatt
(3. rész)

A harmadik trimeszterben a gyomorégés gyakran okoz szenvedést
a kismamának. Megszüntetésére
a legbiztonságosabb és a legbiztosabb, bár nem a legkellemesebb
módszer a nyers krumplilé fogyasztása. A krumplit apróra kell
reszelni, levét kipréselni, éhgyomorra naponta egyszer-kétszer
inni.
A lábszárgörcsök a magnézium
pótlásával megelôzhetôek. Jótékony
hatású a római kamilla, levendula,
majoránna, rózsafa illóolajainak
keveréke a lábikra bedörzsölésére.
Az alvászavarok elkerülésében
segít a macskagyökér, komló, szurokfû, citromfû, kakukkfû keverékébôl este lefekvés elôtt elfogyasztott tea. Jótékony hatású az esti
illóolajos nyugtató fürdô. Római
kamilla, muskátli, levendula, mandarin, rózsa, szantálfa, cédrus illóolajainak 2–3 cseppjét mézben
vagy tejszínben elkeverve tesszük
a fürdôvízhez.
A várandósság utolsó heteiben
komoly problémát okozhat a víz-

felhalmozódás, az ödéma, a lábdagadás, ugyanis a terhességi toxémia elsô jele lehet, ami súlyos
következményekkel járhat az anyára és a csecsemôre egyaránt. Ezért
már a kezdeti stádiumban reagálni kell az ödémára. A legelsô teendô a stresszhelyzet megszüntetése
és a pihenés. A kismama teához
(csalán, palástfû, málnalevél, orbáncfû, citromfû, cickafark, zsurló
1–1 arányú keveréke) a csalánból
és a mezei zsurlóból dupla adagot
kell venni, és hozzáadunk még
nyírfalevelet is. Ebbôl a teából
ajánlott naponta 3 csészével fogyasztani, mézzel és citrommal
ízesítve. Az ételek közül a héjában
fôtt krumpli, az uborka segít,
a petrezselyemlevél, a lestyánlevél
fûszerként lehet hasznos. A boróka-illóolaj használata a terhesség
korábbi szakaszában tilos, ekkor
viszont több ok miatt is jótékony
hatású a boróka-illóolajos lábfürdô.
A magas vérnyomás esetén a citromfû, galagonya, a hideg vizes

áztatással készült fehérfagyöngy-tea
vérnyomáscsökkentô hatású kiegészítô kezelésként. Az illóolajok
közül az ylang-ylang esszenciát
használhatjuk magában is, vagy
levendulával, citromfûvel keverve.
Az alacsony vérnyomás esetén a rozmaring illóolaja jótékony hatású,
viszont magas vagy normális vérnyomás esetén használata nem javallott. Az illóolajok erôs hatása
bizonyított, s ezért csak akkor alkalmazzuk ôket, amikor indokolt,
és a felhasználást azonnal abba kell
hagyni, ha ellenjavallat merül föl.
A szülésre való felkészülést segíti a málnalevél tea fogyasztása.
Napi 3 csészével étkezések között,
bizonyítottan erôsíti a méh izmait. A szülési fájdalmak megjelenésétôl kezdve idônként érdemes a gát környékét orbáncfû
olajjal kenegetni, az izmok kön�nyebb ellazulása és a tágulás elôsegítése érdekében.
A terhesség ideje alatt kerülendô gyógynövények, fûszerek és
illóolajokról is tudni kell.

Az idô elôtti méhösszehúzódások elkerülése érdekében a 36.
hétig nem ajánlott a következô
gyógyfüvek, illóolajok használata
még illatlámpában és masszázsolajként sem. Ilyen a bazsalikom,
a gyömbér (a terhesség legelején
a hányinger csökkentésére alkalmazható, de késôbb már nem),
a szegfûszeg, a vasfû, a fahéj,
a japán menta, a tuja.
A gyógynövényekkel szembeni
félelemkeltés ellenére bizonyos,
hogy a legális és engedélyezett,
kereskedelmi forgalomban kapható gyógyfüvekkel egészséges
terhesség esetén nem lehet vetélést
kiváltani, az azonban elôfordulhat,
hogy a tudatlanságból eredô hibák
összeadódva komoly problémát is
okozhatnak. Ezért a természetes
módszereket is nagy körültekintéssel kell alkalmazni.
(A teljes cikk megtalálható a Természetgyógyász magazin 2014.
márciusi számában.)
Berek Ágota

Segítség? Segítség!
Rám tört az írhatnék. Akár a ríhatnék
is. A tehetetlen düh, az emberi gonoszság, és ostobaság az, ami kiváltja belôlem ezeket az érzelmeket, s az alábbi
indulatos gondolatokat. Woody Allentôl olvastam valahol:„Soha ne vitatkozz (idiótákkal) ostobákkal, mert
lesüllyedsz az ô szintjükre, és legyôznek
a rutinjukkal!”.
Minden ember életében – így az
enyémben is – akad egy olyan pont,
amikor legszívesebben elüvöltené magát,
hogy ELÉG! – de mégsem teheti, hisz
EMBEREK vagyunk, vagy mi!
Jól ismernek.
Én már hosszú évek óta dolgozom
abban a szférában, mely sajnos túl sok
sikerélményt nem biztosít számomra.
Nap, mint nap, óráról órára olyan
emberek problémáinak megoldásával
foglalkozom, akik – mindegy is kinek
a hibájából, s kiébôl nem, de – nehéz
helyzetbe kerültek, és segítség nélkül
nem tudnak boldogulni mai viszonyaink között.

Teszem a dolgom, hiszen ez önként
vállalt HIVATÁSOM, a munkám.
Viszont nem önkéntesként.
Ezért természetesen fizetést kapok,
mint bárki más, mint mondjuk egy
kômûves, egy adminisztrátor, egy
tanár, egy orvos stb.
Joggal kérdezhetné a nyájas olvasó
– mai nyelven szólva: Mit sír a szád?!
Van munkád, idôben megkapott fizetésed (szégyen, de ma már ez is nagy
szó!), van hol laknod, a gyerekednek
van mit ennie, taníttatni tudtad! Bizony mindezért hálás is vagyok a sorsnak, s mindazoknak, akiknek köszönhetôen végezhetek olyan tevékenységet,
melynek eredményeként a látókörünkbe került, vagy a hozzánk forduló
embertársainkon így, vagy úgy segíteni tudok, tudunk. Hiszen nem egyedüli, hanem egy az önkormányzat által
fenntartott, mûködtetett intézményrendszeri érdem is ez, s abban én csak
egy kis „kütyüként” teszem a dolgom,
hitem és legjobb tudásom szerint.

Ismerjük mindannyian a mondást:
„Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot
nem érdemli!” Munkám során megtapasztalhattam, hogy az apró örömök
is örömök, a pici hétköznapi „csodáktól”, az életminôségjavító intézkedéseken át, a sorsfordító támogatásokig
mindenben részem lehet.
Hangsúlyozom, ezért nem várok
hálát, mégcsak köszönetet sem (hiszen
ez a munkám), de azt meg fôleg nem
várom, hogy azok, akiken segítek (mindent, a családomat, barátaimat hanyagolva, félretéve), azok hátba támadjanak, megvádoljanak, hazugnak
nevezzenek. A legszomorúbb, hogy ez
a „hátbatámadósdi” nem egyedi jelenség. Addig „használnak” Téged, téged
és téged, míg hasznuk van belôled, a
ténykedésedbôl, aztán „szabad préda”
leszel.
Na kérem, EZ AZ, AMI MIATT
TOLLAT RAGADTAM, s írhatnékom,
sírhatnékom támadt, az az igazságtalanság, és a mérhetetlen ostobaság!

Sajnos e két fogalom, átszôve minden napjainkat, mai világunkat, megmételyezi az emberi kapcsolatokat, s
ha kis idôre is, de besározhat – minden
következmény nélkül -, meggyalázhat
munkájukat tisztességgel, s szabadidejükbôl is jócskán áldozva tevékenykedô embereket!
Két szólást már „elsütöttem” írásom
elején és közepén, most ide a végére is
jusson egy:
ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI!
Éljünk békében, tisztességben, a másikat tisztelve egymás mellett, MINDANNYIÓNK JAVÁRA!
Én így teszek, ha HAGYNAK!
Bízom abban, hogy településünkön
is felülkerekedik a józan ész, és az elkövetkezendô idôben egyre kevesebbszer
jutnak eszembe olyan „Töredékek”,
miszerint „ Oly korban éltem én e földön,/mikor az ember úgy elaljasult,…”
(Radnóti)
Harcsás Gizella
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Orvosi rendelési idôpontok

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
Augusztus 11-tôl 15-ig 12:30-tól 16:30-ig
Augusztus 18-tó l 22-ig 08:00-tól 12:00-ig
Augusztus 25-tôl 29-ig 12:30-tól 16:30-ig
Szeptember 01-tôl 05-ig 08:00-tól 12:00-ig
Szeptember 08-tól 12-ig 12:30-tól 16:30-ig
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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. Molnár Mária

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

csecsemô és gyermekszakorvos

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

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.

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Július 7-tôl 11-ig 12:30–16:30
Július 14-tôl 18-ig 07:30–12:00
Július 21-tôl 25-ig 12:30–16:30
Július 28-tól augusztus 1-ig 07:30–12:00
Augusztus 4-tôl 8-ig 12:30–16:30
Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

Néhány fontos telefonszám

Mentôk: 104 • Tûzoltóság: 105
Rendôrség: 107
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

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

GYEVI PATIKA

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.

Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.

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

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

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

Változó rendelési idô
Az algyôi önkormányzati képviselô-testület júliusi ülésén foglalkozott az egyik háziorvos, Kassné dr. Bakó Ildikó és paciensei kérésével: meg szeretnék változtatni a doktornô rendelési idejét. Az eddig
megszokott heti váltás helyett 2 naponta váltakozik a délelôtti és
a délutáni rendelési idôpont, vagyis hétfônként, keddenként és
péntekenként 8–12, szerdánként és csütörtökönként 12–16 óra
között. Ez a rendelési idô a hatóságok jóváhagyása után léphet
életbe, errôl a Hírmondó hasábjain értesíteni fogjuk a lakosságot.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!
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Algyôiek Martonoson
2014. augusztus 2-án, szombaton
az Európa a Polgárokért pályázati program keretében, a Vajdasági Kutató Központ jóvoltából
a Martonosi Halfôzô Fesztiválon
mutatkoztak be az algyôi elôadók.
A Parlandó Énekegyüttes, az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar, az Algyôi Hagyományôrzô
Együttes, a Búzavirág Asszonykórus, a Zsibongó Néptáncegyüt-

tes és a Móra Ferenc Népszínház
érkezett vajdasági testvértelepülésünkre, ahol 3 órán keresztül
miénk volt a színpad. Azonban
a hirtelen jött vihar miatt a Zsibongó fellépése félbeszakadt (bár
táncosaink még a zuhogó esdôben
is járták egy darabig), a Népszínház pedig már nem is lépett
a megtépázott színpadra...
AH

Kirándulás az Ezerjófû táborral
2014. augusztus 14-én az Ezerjófû tábor résztvevôi Poroszlóra
a TISZA - TAVI ÖKOCENTRUMBA látogatnak el.
A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum Magyarország új turisztikai
látogatóközpontja.
Szórakoztató módon, modern,
interaktív szemlélettel, játékosan

tárja a látogatók elé a Tisza-tó és
a Tisza-völgy természeti kincseit,
bemutatva Magyarország második
legnagyobb tavának gazdag élôvilágát.
Legfôbb látványossága Európa
legnagyobb édesvízû akváriumrendszere, mely 735.000 liter össztérfogatával és a benne bemutatott

víz alatti csodákkal igazán különleges természetközeli élményt nyújt.
A felszálló madárra hasonlító fôépületet körülölelô több mint 7 hektáros szabadidôpark állatbemutatóival és játszótereivel egyszerre
vidámpark és állatkert, míg a létesítmény részét képezô Tájház, halászskanzen és hagyományôrzô barom-

fiudvar révén valóságos idôutazást
tehetünk a XIX. század világába.
A gazdag programot 75 perces
csónaktúra koronázza meg a lagúnák világába.
A SZABAD HELYEKRE LEHET
MÉG JELENTKEZNI. Telefonszám:
30/6053978, e-mail cím: berekagota@
gmail.com
Berek Ágota
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Felhívás népi iparmûvészeti
zsûrizésre
Az Algyôi Faluház és Könyvtár
2014 ôszén népi iparmûvészeti
zsûrizést szervez.
Általános tudnivalók: a népi
iparmûvészeti zsûrizést a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Osztályának szakemberei végzik.
A zsûrizés idôpontja: 2014.
szeptember 23., kedd, reggel 9
órai kezdettel.
A zsûrizés helyszíne: Algyôi Alkotóház 6750 Algyô, Kastélykert
u. 106.
Az alábbi szakágakban várunk
az alkotóktól anyagot: hímzés; szôttes; csipke; nemeztárgyak; népi ékszerek; fa alapanyagból készített
tárgyak; fazekasság; hímes tojás;
gyékény, szalma, csuhé alapanyagokból készült alkotások; kosárfonás.
Jelentkezési határidô: 2014.
szeptember 10.
A szervezôk felhívják a jelentkezôk szíves figyelmét, hogy
amennyiben a jelentkezési lapok
alapján 150 nevezett alkotást regisztrálunk, úgy a nevezést a határidôhöz képest korábban lezárjuk.
A jelentkezési lap letölthetô a z
algyokultura.hu weboldalról, vagy
beszerezhetô személyesen a Faluházban.
A zsûrizés díjának összege 1800
Ft/tárgy, melyet személyesen kell
befizetni a tárgyak leadásakor
az Algyôi Alkotóházban.

A zsûrizés menete: A jelentkezési lapok határidôre való elküldése után a zsûrizésre szánt tárgyakat az Algyôi Alkotóházban
kollégáink gyûjtik 2014. szeptember 19-én, pénteken és 22-én, hétfôn 8–18 óráig.
A leadott tárgyakra, kérjük, rögzítsenek egy címkét, mely a következô adatokat tartalmazza: sorszám, alkotás címe, alkotó neve,
lakhelye!
A zsûrizés idôpontja: 2014.
szeptember 23., kedd, reggel 9
órai kezdettel. A zsûrizés zárt, de
a döntést követôen 14 órától nyílt
szakmai konzultációt biztosítunk
a zsûritagokkal.
Az elfogadott alkotásokat népés iparmûvészeti kiállításon bemutatjuk. A kiállítás megnyitója
Algyô Napjának elôestéjén, 2014.
szeptember 30-án, kedden 17 órakor lesz..
A zsûrizést követôen az eredményekrôl az alkotókat értesítjük.
Az el nem fogadott tárgyakat
2014. szeptember 24 és 26 között
az Algyôi Faluházban (Búvár u. 5.)
vehetik át 8 és 18 óra között.
Kérjük az idôpontok pontos betartását, különösen a tárgyak átvételének idôpontját, mert a határidôn túl itt maradt tárgyakért
nem vállalunk felelôsséget.
Algyôi Faluház és Könyvtár
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VÁSÁRNAPTÁR

A Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Augusztus 12., kedd, 9–12 óráig – Vegyes vásár.
Augusztus 22., péntek, 9–12 óráig – Vegyes vásár.
Augusztus 26., kedd, 9–11 óra 30 percig – Vegyes vásár.
Szeptember 5., péntek, 8–14 óráig – Cipôvásár

Rendezvénynaptár
Augusztus 11–22. – a Faluház színházterme felújítási munkálatok miatt zárva.
Az intézmény egyéb részei ez alatt az idô alatt is nyitva tartanak.
Augusztus 12., kedd, 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban.
Augusztus 16., szombat, 16 óra – Miénk a tér a Fô téren a Gyevi Art Kulturális
Egyesület szervezésében.
Augusztus 29., péntek, 18 óra – az Algyôi Borbarátok nôi tagozatának találkozója a Könyvtárban.
Szeptember 6., szombat 10 óra – Könyvtári Kávéház.
Szeptember 10. (szerda), 15 óra – Mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának
találkozója

Miénk a tér
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
tisztelettel meghív minden algyôi
lakost 2014. augusztus 16-án
Algyô Fô terére – a „Miénk a tér”
elnevezésû kavalkádjára.
A színes - zenés-táncos kavalkád
16 órától 20 óráig tart.
Fellépnek: az Algyôi Halászcsárda Cigányzenekara, az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekar,
az Algyôi Hagyományôrzô Együttes, az Algyôi Búzavirág Asszonykórus, a Parlando Énekegyüttes,
a Zsibongó Néptánccsoport, a Rit-

mus Tánc- és Fitnesz Stúdió, a Szeged Linedance Klub, Lele Krisztián (Algyô), Barta László (Algyô),
Kalusi Dénes (Algyô), Lieber Ilona
(Kozármisleny), a Török József
Hagyományôrzô Együttes (Tápé),
a Hódmezôvásárhelyi Szépkorúak
Tánccsoportja, a Kozármislenyi
Baráti Kvintett, a Biseri Horváth
Tánccsoport (Szajk).
Az Alkotók Köre tagjai kiállítják
kézmûves termékeiket, melyek
a helyszínen megvásárolhatóak
lesznek.

Algyô, az én falum
Az „Algyô, az én falum” pályázatra Algyôhöz kapcsolódó írásokat
és alkotásokat várnak.
Az irodalmi alkotások (vers,
próza, mese, visszaemlékezés) kategóriában 10 éves kor felett bárki
benevezhet 1 alkotással. A pályázat
terjedelme maximum 3 gépelt
oldal lehet. Díjazás: I., II., III. díj
névre szóló gravírozott toll.
A kézmûves alkotások (rajz, festmény, kép, üvegfestés, varrás, fafaragás, szövés, fonás, kerámia,
tûzzománc) kategóriában bárki
benevezhet 1 alkotással. Az elbírálásnál elônyben részesülnek a természetes anyagokból készült mûvek.

Díjazás: I. díj 5000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, II. díj 4000
Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, III. díj 3000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag.
Mindkét pályázat 2014. szeptember 15-ig folyamatosan beküldhetô az alábbi e-mail címekre:
bibl@algyo.hu; mjuszti@gmail.com,
vagy postai úton: Algyôi Könyvtár,
6750 Algyô, Kastélykert u. 63.,
illetve Ménesi Lajosné, 6753 Szeged, Éva u. 14.
Az eredményhirdetés és a pályamunkák kiállítása október elsô
felében lesz.
GYAKE Tollforgatók Köre

Algyõi Hírmondó

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

