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Testvérvárosok Kupája

Algyô napja: október 1.
Megemlékezéssel, kitüntetésekkel,
kiállítással ünnepelték az algyôiek
a helyi „függetlenség napját” 2014.
október 1-jén. Emlékezetes: az
1996. október 27-i népszavazáson
döntöttek a Szegedtôl való leválásról az algyôiek. A „döntés napján”
a választópolgárok 62%-a voksolt,
közel 73%-uk mondott igent az
önálló önkormányzatiságra. 1997.
október 1-jén Algyô község erede-

ti közigazgatási határaival jött létre.
Azóta október 1.: Algyô napja.
Megkoszorúzták az algyôi temetôben a hôsök emlékmûvét Algyô
elöljárói – Herczeg József polgármester és Angyal Zsolt jegyzô –,
néhány önkormányzati képviselô,
valamint a nagyközség lakóinak és
az itt dolgozóknak egy csoportja.
(Folytatás a 10. oldalon.)

Az Algyôi Tojásmûhely a magyar köztévében

Az idei 14. alkalom volt: Kiskunhalason rendezték meg a Testvérvárosok kupáját. Az eseményen 3
ország 17 egyesületének 110 versenyzôje képviseltette magát.
A kétnapos tornán az Algyôi Sportkör Ökölvívó Szakosztálya 5 versenyzôvel mérette meg magát.
A kiskunhalasi Testvérvárosok
kupájának elsô napján két algyôi
versenyzônk húzott kesztyût. Csehó
Zsanett (75 kg) elsô hivatalos mér-

kôzésén a tôle jóval rutinosabbnak
számító, több mint 10 éves ökölvívó rutinnal rendelkezô Kozma
Beátától szenvedett vereséget harcos küzdelemben. Szalai-Hetényi
Ákos (91 kg) igazi közönségmeccsnek beillô csatában gyôzött egyhangú pontozással a szegedi Boxvilág Ökölvívóképzô SE színeiben
versenyzô Miksi Szabolcs ellen.

Az MTVA szegedi regionális stúdiójának munkatársai filmet forgattak a nyáron a Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyôi
Tojásmûhelyérôl. A kisfilm 2014.
október 16-án (csütörtökön)
12.55 órakor kerül adásba a Magyar Televízió (M1) Kvartett címû
magazinjában, a Visegrádi Négyek közszolgálati televízióinak
közös mûsorában. Az ismétlés
másnap, október 17-én, (pénte-

ken) reggel 7 órakor lesz a Duna
Televízióban.
Hazánk a hagyományos hímestojás-festés továbbadását mutatja
be az ifjúság körében, az Algyôi
Tojásmûhelyben végzett munka
ismertetésével.
Az Algyôi Tojásmûhely szakmai
vezetôje: Bereczné Lázár Nóra, Magyar Kézmûves Remek-díjas hímestojás-festô népi iparmûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere.

(Folytatás a 6. oldalon)

Halottainkra emlékezünk
„A katolikus egyházban a november 1-jei
Mindenszentek utáni nap, november 2.
a tisztítótûzben szenvedô lelkek emléknapja. Általános szokás szerint az elôtte
való nap délutánján, a ’halottak estéjén’
rendbe hozzák a sírokat; virágokkal,
koszorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, ’hogy az örök világosság fényeskedjék’ az elhunytak lelkének. Idegenben
elhunyt, ismeretlen földben nyugvók
emlékének a temetôkereszt vagy más közösségi temetôjel körül gyújtanak gyer-

tyát. Elterjedt szokás szerint ezen az estén
otthon is égett a gyertya, mégpedig annyi
szál, ahány halottja volt a családnak”
– írja a http://jelesnapok.oszk.hu/
prod/unnep/halottak_napja a Jeles
napokról.
Az algyôi temetô nyitvatartási
rendje: a 2014. október 1-30. közötti napokon 7-tôl 19 óráig, október 31-én, valamint november
1. és 2. napján 7-tôl 20 óráig, majd
november 3-tól naponta 8-tól
16.30 óráig.

A tartalomból
Üléseztek a képviselôk ������������������������������������������������������������������ 3., 9. oldal
Kiváló kajakosunk: Kopasz Bálint �������������������������������������������������������� 6. oldal
Könyvtári napok ��������������������������������������������������������������������������������� 8. oldal
Álláshirdetések �������������������������������������������������������������������������������� 11. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ��������������������������������������������������������������� 18. oldal
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Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015
Algyô Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve az 51/2007. (III.26) Korm. rendelet
alapján - ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a településen állandó lakóhel�lyel rendelkezô, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôoktatási
hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsôoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára, a 2014/2015. tanév
második és a 2015/2016. tanév elsô
félévére vonatkozóan.
A pályázat beadása elektronikus
rendszerben történik, a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követôen lehetséges a pályázati adatok
feltöltése.
A pályázati ûrlapot feltöltés után
kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell

benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítése és az önkormányzathoz történô benyújtása 2014. november 7. napjáig
lehetséges, az önkormányzathoz
való benyújtás javasolt személyesen az Igazgatási- és Szociális Csoportnál, ügyfélszolgálati idôben:
hétfôn 8–15, szerdán 8–17, pénteken 8–12 óra között. A pályázat
elbírálásának határideje: 2014.
december 8.
A részletes „A” típusú és „B”
típusú pályázati kiírás az alábbi
linkekre kattintva érhetô el:
A szociálisan hátrányos helyzetû egyetemi és fôiskolai hallgatók
számára szól az
„A” típusú pályázati kiírás:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica4/
A szociálisan hátrányos helyzetû, érettségi elôtt álló és továbbtanulást tervezô középiskolai diákok számára szól a
„B” típusú pályázati kiírás:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica5/
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Zöldkönyves
tanfolyam
A Magyar Növényvédô Mérnöki
és Növényorvosi Kamara idén
telén ismételten meghirdeti a 80
órás növényvédelmi tanfolyamot,
az úgyneveztt „zöldkönyves tanfolyamot”. A képzés 10 héten keresztül Szegeden lesz, elôre láthatólag hetente egy alkalommal.
Várható költsége 55 ezer forint,
melyben a vizsgadíj is benne van.

elsô kézbôl, a ma élô és alkotó
mûvészektôl tanulják meg a tojásdíszítés egyes eljárásait, technikáit.

SZÜLETÉSEK:
VÁRHELYI ÁKOS – született: 2014. 08. 20.,
édesanya: Faragó Hedvig, édesapa: Várhelyi Zoltán.

ÚJVÁRI ESZTER – született: 2014. 08. 25.,
édesanya: Dékány Erzsébet, édesapa:
Újvári Szabolcs.

A sikeres vizsga után a végzettség
feljogosítja a termelôt a II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédô
szereket saját célra megvásárolni,
illetve növényvédelmi szakirányító
felügyelete mellett az I–II.-es forgalmi kategóriába sorolt növényvédô szerekkel munkát végezni.
Jelentkezni a falugazdásznál
lehet a jelentkezô nevének, címének
és telefonszámának megadásával.
Mucsi Krisztina falugazdász

Patkolás és karcolás a Tojásmûhely
ôszi-téli foglalkozásain
A „Tanuljunk mesterektôl” sorozat
célja, hogy a Gyevi Art Kulturális
Egyesület Algyôi Tojásmûhely tagjai, valamint minden érdeklôdô

Anyakönyvi
hírek

Az Algyôi Tojásmûhely 2014. évi
foglalkozásai: október 25. (szombat)
17–19 óra, Algyôi Alkotóház: tojáskarcolás Fetter Ferencné Marika néni
Magyar Kézmûves Remek és Király
Zsiga díjas hímzô népi iparmûvés�szel. November 29. (szombat) 17–19
óra, Algyôi Alkotóház: tojásírás egy
kicsit másként – karácsonyfadíszek
készítése arany- és ezüstporos technikával írott tojásokon. E foglalkozást vezeti: Bereczné Lázár Nóra Magyar Kézmûves Remek-díjas népi
iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú
Mestere, a Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyôi Tojásmûhely vezetôje.
Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk!
A szervezôk az idôpontváltozás
jogát fenntartják!
INFO: www.gyeviart.hu, bereczne.
tojas@gmail.com

MÁRTA ÉDUA - született: 2014. 08. 26.,
édesanya: Simon Henriett, édesapa:
Márta Zoltán.

BUZÁS BOGLÁRKA – született: 2014. 09. 01.,
édesanya: Dr. Bereczki Orsolya, édesapa: Buzás Bálint.

TISZA MIRKÓ -született: 2014. 09. 25.,
éddesanya: Czirok Melinda, èdesapa:
Tisza Roland József.

Jó egészséget!
*

HÁZASSÁG:
Babarczi Szilveszter és Szelezsán Mariann
2014. 09. 26-án házasságok kötött.
Szabados Csaba és Ozsváth Renáta Valéria
2014. 09. 27-én házasságot kötött,
Sok boldogságot!
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Üléseztek a képviselôk: közeledik a Borbála Fürdô bôvítésének,
a szálloda és a konyha építésének a befejezése
31 témát vitattak meg az algyôi képviselôk az idei szeptember végi
ülésükön. A 2014. szeptember 24-i önkormányzati képviselô-testület
ülésének munkáját Herczeg József polgármester irányította.
Az önkormányzat idei elsô féléves
gazdálkodásáról tájékozódtak
a képviselôk. Az államháztartás
számvitele költségvetési és pénzügyi számvitelbôl áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási
elôirányzatok, kötelezettségvállalások folyamatos zárt rendszerû
nyilvántartását jelenti. A pénzügyi
számvitel elsôsorban a vagyon és
a tevékenység eredményére vonatkozó nyilvántartást foglalja magba.
Most a költségvetési számvitel elsô
félévi mérlegével foglalkoztak.
Nagyító alatt az I. félév
bevétel és kiadás mérlege
A képviselôk megállapították a rendelkezésre álló pénz és a beérkezô
adóbevételek az önkormányzat mûködését fennakadás nélkül biztosították az I. félévben. A bevételi
tervek több mint 30 százaléka (a
mûködési bevételek 52-60 százaléka, a helyi adóbevételek 59%-a)
teljesült, a költségvetési támogatások közel 55%-a megérkezett. A kiadási tervek 29%-a valósult meg
eddig. Ezek közül a mûködési kiadások tervezett összegének közel
32%-át már elköltötték.
A kötelezôen ellátandó és a szakfeladatok (például a településüzemeltetés, a közvilágítás, útfenntartás és a felszíni vízelvezés)
jelentôs tételt képviselnek. Például a helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos kiadás közel 43,
míg a közoktatási feladatokhoz
kötôdô elôirányzat felhasználása
közel 48%-s.
Összességében megállapítható:
a költségvetési bevételek több mit
30, míg a kiadások 29%-os felhasználást mutatnak – az idôarányosnál alacsonyabb szintûek.
Módosították – immár harmadik
alkalommal – az önkormányzat
idei költségvetésérôl szóló rendeletet. Ennek oka egyrészt azok az új
számviteli szabályok, amelyek értelmében semmilyen kifizetés sem
történhet meg addig, míg annak
a kiadásnak nincs kötelezettségvállalás felvitele a számviteli rendszer-

be, és ennek a kötelezettség vállalásnak „elôirányzatának” is kell
lennie. Új változás az is, hogy a kisértékû tárgyi eszközöket a dologi
kiadások közül át kellett vezetni
a beruházások közé. Ugyanakkor
a februári adósságkonszolidációval
kapcsolatosan új könyvelési utasítás
júniusban érkezett meg, új helyzetet teremtve. Problémát jelent
a számvitelben a lekötött betétek
kezelése is. Mindezek indokolták
a korrekciót.
Vagyonkezelési szerzôdést kötött a nagyközségi önkormányzat
a GYEVIÉP – Algyôi településüzemeltetési és –fejlesztési Nonprofit Kft.-vel 14 önkormányzati
ingatlanra. Ezek közé tartozik például az Edzôterem, Tornaterem
és Ifjúsági klub, a szerelôcsarnok
és a régi telephely, a falu játszóterei, a temetô, a Lovasudvar és
lovaspálya, a gördeszka pálya, az új
iskola melletti focipályák, a hulladékgyûjtô, a térkô-elem gyártó,
a Rákóczi-telepi kút. E döntés hátterében az új számviteli szabályozás
áll, amelynek értelmében az önkormányzat nem mutathat ki
a mérlegében üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket.
Ellenôrzés a köbön
Ellenôrizték Algyô Nagyközség
Önkormányzatának munkaügyi
dokumentumait. Errôl a 2014 áprilisában végzett vizsgálat eredményérôl tájékozódtak a helyi képviselôk. Javaslatként szerepel,
hogy a munkaidô nyilvántartására
szolgáló jelenléti ívre vezessék fel
az érkezés és távozás adatokon
kívül a munkaidô kedvezmény
kezdô és befejezô idôpontjait is.
Hasonlóképpen tájékoztató készült az önkormányzat belsô kontrollrendszerének a mûködésérôl.
A Szeged Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató
Kht.2014 júliusában tartott vizsgálatot. A cél az volt, hogy megállapítsák: az önkormányzat és a közös
önkormányzati hivatal mûködése,
gazdálkodásának szervezettsége és

szabályozottsága mennyiben felel
meg a követelményeknek. A szakértôk megállapításait elfogadták.
Beszámolót kapott a képviselô-testület az Algyôi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
igazgatási feladatairól.
Bôvülô Borbála
Négy napirendi téma is kötôdött
a Borbála Fürdôhöz. Tanulmányozták, de nem fogadták el a képviselôk a Borbála Fürdô A-15
termálkútról szóló tanulmányt. E
kút a Szeged felöli bekötôút mellett található, s hévíztermelô kúttá
való átképzésérôl egy Kft. készített
döntés elôkészítô tanulmányt több
hiányosságot figyelembe véve
Foglalkoztak a Borbála Fürdô
puffer tároló tartályainak a közbeszerzésével is. E témáról szeptember elején egyeztetô megbeszélést
hívott össze az önkormányzat Jogi
és Ügyrendi Bizottsága. Itt olyan
alapvetô kérdésekben alakult ki
egyetértés, mint például az, hogy e
tartályok alumíniumborítást és hôszigetelést kapjanak, valamint a föld
felett legyenek. Abban is egyetértés
alakult ki, hogy a közbeszerzés keretösszeget meg kell emelni .
Terítékre került a Borbála
Fürdô kültéri élménymedence
kiszolgáló épületének az ügye.
A képviselô-testület augusztusi ülésén ugyanis felmerült, hogy a Hajós
Tibor építész-tervezô által elkészített formában egyszerûsítenék
a homlokzatot. Ám ezek újraengedélyeztetése újabb költségeket és
újabb csúszó határidôket eredményezne. Az önkormányzati képviselô-testület úgy döntött, hogy 3
ajánlat alapján be kell áraztatni
a Borbála Fürdô élménymedencéjének a tervdokumentációját. Az is
felmerült, hogy a Borbála Fürdô
tervbe vett fejlesztései miatt indokolt elkezdeni az elektromos tervek
szerint épített házas transzformátor állomás kialakítását.
A Borbála Fürdô öltözôszárny
beruházásról ugyancsak a Gyevitur
Kft. készített beszámolót. E dokumentumban rögzítették: 2013. december 1-jén kezdte meg az építkezést a Strabag MML Kft., amely
2014. augusztus 31-ig az építke-

zéssel járó feladatok 75%-ával végzett. Idôközben pótmunka igény
is felmerült: például a lifttel, a beléptetô kapukkal, a fagyizóval, a füvesítéssel kapcsolatban. A 18 tételbôl álló „pótcsomagot” a Gyevitur
Kft. által megbízott mûszaki ellenôr javaslata alapján hagyta jóvá.
Tájékoztató hangzott el a Gyevitur Kft. bútorbeszerzése címû
meghívásos közbeszerzései eredményérôl. A nyertes ajánlatot
az Ideal Forma Bt. tette: nettó 13
millió 410 ezer 650 forintért készít
bútorokat a Borbála Fürdônek.
Megvitatták a Borbála Fürdô
mögötti, 01736/9 helyrajzi számú
terület rendezésének témakörét.
Az 1,2 hektáros területet az önkormányzat ugyanis megváltotta,
az ottani fákat kivágatta, a tuskók
kiszedését is elvégeztette – a Borbála Fürdô körül tervezett fejlesztésekre gondolva. Ám a terület
egyenetlen, itt lesz a fürdô új kútja,
és a parlagfû irtását is el kell végezni. Ezért négy ajánlat közül
kiválasztották a legolcsóbbat: (bruttó 413 ezer 385 forint értékben)
a tolólapos géppel a földmunkát
az OKFT. Kft. végezheti el.
Pótmunkák a szálloda és
a konyha táján
Hat napirendi téma foglalkozott
a Szabadidôpark területén fölépített szálló és konyha beruházással.
Errôl immár a harmadik beszámolót kapták kézhez a képviselôk.
A testületi ülés elôtt kiosztott dokumentum rögzíti: a Szabadidôközpont területén 2013. október 7-én
kezdte el az építkezés a közbeszerzési eljárás nyertese, a Strabag
MML Kft. és az Amezôgép Kft.
A kivitelezés 2014. augusztus 31-re
75%-os volt. Ám idôközben több
pótmunka és plusz feladat is adódott: például ma belsô enteriôr kialakítása, a riasztórendszer kiépítése. A Gyevitur Kft. asztalos
bútorok bekerülési költségeit soroló dokumentumot a képviselô-testület ülése elôtt osztották ki. A belsôépítész által megálmodott
bútorok elkészítésére a Lambris Kft
bízta meg a Képviselô-testület.
(Folytatás a 9. oldalon!)

4

Intézményi hírek

Bölcsôdés hírcsokor
Férôhelyek
A Bóbita Bölcsôde továbbra is
várja a 2015-2016-os nevelésre
jelentkezôket. A szabad helyek
száma 3. A 2016-2017-es nevelési
évre elôjelentkezett 8 fô. A szabad
helyek száma 28.
*

Októberi játszócsoport
Az egészség hét keretein belül rendezik meg október 28-án (kedden)
16.30-18.00 óra között a szokásos
bölcsôdei játszócsoportot. Ezúttal

a NAPIREND lesz a téma. Olyan
kérdésekre keresik a választ, mint
például: hogyan befolyásolja a helyes napirend a gyermekek testi-lelki fejlôdését és hogyan hat
az egészségükre? Miért fontos
a ritmus a gyermek mindennapjában? A szakemberek mellett
meglepetés vendég is lesz. Elôjelentkezni a bölcsôde telefonszámán: 517-368, valamint a Bölcsôde – apraja nagyja facebookos
oldalon lehet majd.

Iskolai határidônapló

2014. október • Hírmondó

Szeptemberi játszócsoport
A nyári szünet után, szeptember
23-án ismét játszócsoportos foglalkozásra hívtuk az érdeklôdôket.
Már a gyülekezéskor kicsinek
bizonyult a csoportszobánk, mivel
13 kisgyermek és a szüleik érkeztek hozzánk. Volt, aki elôször jött
és volt, akit már ismerôsként üdvözölhettünk. A gyerekek pillanatok alatt birtokba vették a szobát,
elkezdôdött az önfeledt játék, ismerkedés, a szülôk közvetlen beszélgetése.
Lehetôség volt kézmûveskedésre, ôszi leveleket ragaszthattak

süni formára, vagy sárkányt készíthetett, akinek kedve volt hozzá.
Nagyon örültünk, hogy ennyien
eljöttek és aktívan részt vettek
a foglalkozásunkon. A búcsúzáskor
elhangzott mondatok megerôsítettek abban, hogy mindenki jól
érezte magát.
A következô játszócsoportra – az
egészséghét keretében – is várjuk
a kicsiket és nagyokat!
Az érdeklôdôket szeretettel várjuk!
Soós Attiláné Jutka, Kiss Katalin
kisgyermeknevelôk

OKTÓBER havi program: a tanítási napok száma: 17
10. Természettudományos Kalandtúra
- SzeReTeD labor, Szeged, Ságvári
Gimnázium.
13–18. Ökohét: Alma.
13–18. Ôszi egészségnapok az iskolában.
15. 14.30 Helyesírási verseny az 5-8.
évfolyamban.
16. Mese- és prózamondó verseny
az 1-4. évfolyamban.
17. Gárdonyi emléknap.
17. 16.00 Iskolába csalogató: az alsó
tagozat bemutatkozása.
18. Munkanap – október 24. helyett,
a „B” hét pénteki órarend szerint.
18. Tudáskapu-foglalkozás a 7.a osztály
részére.

21. 14.30 Matematika háziverseny
az 5–8. évfolyam részére.
22. Forradalom és szabadságharc – iskolai ünnepség.
22 14.00 Ôsz, ôszi népszokások – projektzáró a napköziben. Látogatás
a Füvészkertbe.
24. PIHENÔNAP
27–31. Ôszi szünet (a szünet elôtti utolsó tanítási nap: október 22.
(szerda), szünet utáni elsô tanítási nap: november 3. (hétfô)
Tanítási hetek októberben:
szeptember 29–október 3. B hét;
október 13–október 17. A hét;
október 18. és október 20–22. B hét;

Ugye Te is szívesen lennél
BALERINA?
Nálunk ezt most megteheted, hiszen
2014. október elejétől, szombat délelőttönként több korcsoport részére
balett oktatás a ladybird Stúdió által
a Borbála Fürdőben!
Jelentkezni a fürdő
pénztárában személyesen,
vagy a 62/517-520-as
telefonszámon lehet

Osztálytalálkozó
Az Algyôi Általános Iskola 1959ben végzett tanulói 55. éves osztálytalálkozóját szervezzük.
2014. október 31-én (pénteken)
találkozunk az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskolában (Sport utca
5.). Osztályfônökünk Fürst Klára
és Várhelyi Flóriánné, illetve Vár-

helyi Flórián volt. Tanárainkat is
szeretettel várjuk.
Kedves volt Osztálytársam! Remélem, Te is szeretnéd, hogy még egyszer
találkozzunk.
dr. Halász József (Potyi)
6723 Szeged, Szilléri sgt. 49/A
tatika1945@gmail.com, 30/6163894
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Mulatság az óvodában

Az Algyôn újonnan épülô 600 adagos konyhában is bevezetik majd
a MINTAMENZA programot. Most arra a kérdésre keressük a választ, hogy mik azok az okok, ami miatt a MINTAMENZA mellett
döntöttünk; milyen kedvezô hatásai lehetnek ennek a programnak
Algyô életében, illetve az iskolai, és óvodai étkeztetésben?

Magyarországnak az Európai Unióban a táplálkozással kapcsolatos
mutatói sajnos a legrosszabbak közé
tartoznak. 2009-ben az OÉTI és
az ÁNTSZ együttmûködve felmérte
országosan az óvodai közétkeztetés
helyzetét, amelynek az eredményei
sajnos nagyon kedvezôtlenek lettek.
A rossz eredmények után a dél-alföldi régióban elindult egy hatékonynak és mûködôképesnek bizonyuló stratégia kidolgozása. Célja,
hogy egy lényegesebben egészségesebb, korszerûbb táplálkozást alakítsanak ki, változásokat hozzanak
létre a mai közétkeztetés helyzetében, hiszen a betegségmegelôzés és
egészségmegôrzés egyik fontos alappillére a táplálkozás, illetve annak
szokásai. Ezért kiemelten fontos,
hogy az eddig kevésbé használt
nyersanyagok, mint például a hal,
minôségi tejtermékek, teljes kiôrlésû pékáruk, gyümölcsök, zöldségek
szélesebb körben megjelenjenek
a menzák étlapjain.
Prohánszka Béla, a Mintamenza
szakmai vezetôjének elmondása szerint megközelítôleg 2,1 millió ember
érintett a közétkeztetésben Magyarországon. Ez idáig több mint 250
település csatlakozott a Mintamenza programhoz, amely megközelítôleg 700 ezer ember étkeztetésének
megváltozását jelenti. A menzákon
szeretnék elérni, hogy szezonális, ne
utaztatott élelmiszerekbôl készüljenek az ételek. Továbbá, hogy
az alapanyagok ellenôrzöttek legyenek, korosztálynak megfelelô men�nyiségben, minôségben és esztétikusan szolgálják fel az ebédlôkben.
Köztudott, hogy a napjainkban
az ételhamisítások, és adalékanyagok korát éljük. A hústermékek,
tejtermékek, származása nagyon sok
esetben bizonytalan, nem tudhatjuk,
hogy milyen körülmények között,

melyik országban gyártották, vagy
termelték. A zöldség és gyümölcsféléknél, pedig szinte beazonosíthatatlan a növényvédôszer tartalom.
Napjainkra olyan magas szintet
ért el a különbözô adalékok használata (xantán gumi, ízfokozók,
térfogatnövelô, állagjavító, tartósítószer és az „E” betûs megjelölések kiismerhetetlen sora), melyek
hosszabb távú hatása ismeretlen.
Nem elfelejtendô a génmanipulált
szója, mely megtalálható a legtöbb
állattakarmányban, és napi étkezésben használt termékben, mint
a virsliben és parizerben is. Ez természetesen, mind a globalizációnak köszönhetô. A 70-es és 80-as
években ezeken a dolgokon nem
kellett idegeskedni, akkor még
a krumplipüré nem krumpli porból készítették, a pékáruk sütéséhez, pedig csak lisztet használtak.
Az új konyha beindításával az a
cél, hogy az óvodába, és iskolába
járó gyermekek, és az azt igénybe
vevôk ellenôrzött, és minôségi ételt
kapjanak, ami a mai országos közétkeztetés színvonalát tekintve,
nem kis kihívás. Nagyon nehéz
minôségi és ellenôrzött, vagy akár
bioterméket, illetve beszállítókat
találni, hiszen a nagyüzemi szinten
történô élelmiszer-elôállítás terjedt
el az országban.
Célunk azokat a termelôket, és
beszállítókat megkeresni, akiket
ellenôrizni tudunk, és akik a 600
adagos konyhát mennyiségileg is
ki tudják szolgálni.
Az alapanyagok forrásaként
bármilyen algyôi mezôgazdasági
termelô, és kész élelmiszer elôállító jelentkezését várjuk.
„A kormányzat most jogi szabályozással is hozzájárul a Mintamenza Programban elindult folyamatok segítéséhez, nevezetesen
úgy szabályozza a közétkeztetést,
hogy bizonyos kényelmi termékeket, vagy olyan termékeket, amelyek nem szolgálják az egészségünket, kiszorítja, vagy visszaszorítja”
- mondta el Pesti Imre.
GYEVITUR KFT. vezetôség

Az idei szüreti mulatságunkat megtréfálta ugyan az idôjárás, de a kedvünket nem szegte: megtartottuk
a „betakarítás” ünnepét az óvodánkban. Több éves hagyományunk az, hogy egy-egy termés köré
építjük tevékenységeinket. Most
a választásunk a burgonyára esett,
hiszen aktívan jelen van a mindennapi gasztronómiában, valamilyen
formában mindenki szívesen fogyasztja.
A kisbíró az ovi zsibongójában
pergette a dobját, ahol sok-sok
kispajtás várta a talpalávaló muzsikát és azt, hogy kinek a fejére
kerül a korona.
A Pillangó csoport hangulatos
táncát, a királyválasztás ceremóniája követte. Ebben az évben Hegyi
Lacika hozta a legnehezebb krumplit, így ôt éljenezhette a közönség.
Az ünnepélyes pillanatokat vidám
táncház zárta, majd a csoportszobákban tovább folyt a mulatozás,
a barkácsolás és a játék. Minden
csoport elkészíthette krumpli nyo-

matos terítôjét, és játszhattak a burgonyával mozgásos és dramatikus
játékokat is.
A Katica csoport pogácsát sütött,
a dajka nénik pedig a konyhában
sürögtek-forogtak- finom pacsnikat szolgáltak fel, ami mindenkinek nagyon ízlett.
Az idén is megtapasztalhattuk
a nagyvonalú felajánlásokat az Algyôi Nyugdíjas Klub, az Algyôi
Nôegylet, valamint a szülôk és
nagymamák részérôl.
Készültek vidám krumpli szörnyek a kreatív gyermek és felnôtt
kezek által, és kaptunk burgonyaformájú tortát is.
Az ezt követô napon vidám vetítésen belül ismereteket szerezhettek
a gyerekek a növény származásáról,
fejlôdésérôl és felhasználásáról.
Úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek sikerült élménydús és tartalmas napokat szerezni.
Köszönet az együttmûködésért
és az ebben nyújtott segítségért!
Az óvoda dolgozói és a gyerekek
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Testvérvárosok kupája
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Kiváló kajakosunk: Kopasz Bálint
Az Algyôi Sportkör kiváló kajakos versenyzôje, Kopasz Bálint nagyon
sikeres évet zárhat. A fô célkitûzést, mely szerint kijut valamely
nemzetközi versenyre, sikerült túlszárnyalnia.

(Folytatás az 1. oldalról)
A Testvérvárosok kupája verseny
második napján színvonalas döntôkkel folytatódott a nemzetközi
torna, ahol 56 kg-ban Nokta Norbert folytatta az algyôi versenyzôk
fényes szereplését. Norbi ellenfele a szlovák válogatott oszlopos
tagjának számító Bölcskei Csaba
volt. Kettejük között szó szerint
presztízsmeccs alakult ki. Az óriási iramú mérkôzést követôen
Norbi kezét emelte magasra
a bíró, aki egyúttal megkapta
a „legharcosabb döntô”-ért járó
különdíjat is. 75 kg-ban Pongrácz
Zsolt a Szerbia válogatottját erôsítô, igazi nagy ütônek számító Mem-

Az elsô állomás Izrael volt, ahol
Kopasz Bálint a Dugonics András
Piarista Gimnázium csapatát erôsítve a Mezei futó Világbajnokságon 10. lett csapattársaival. Májusban megnyerte a Maraton Országos
Bajnokságot (21km).
A síkvízi felkészülést több válogató verseny követték, melynek
tétje az EB, VB indulási joga volt.

végzettek mind idôsebbek voltak
nála.
Az ifjúsági OB-n augusztusban
1000 m-es távon bajnoki címet
szerzett egyes és páros hajóban is.
Párja, akivel idén evezett és nagyon sok sikert elért a gyôri klub
versenyzôje, Selyem Róbert. Az utolsó nagy versenye Kopasz Bálintnak
idén a Piestanyban megrendezett

Közben Kopasz Bálint harcba szállt
az Ifjúsági Olimpiai indulás jogáért
is, mely versenyen 24 indulóból 3.
helyen végzett, minimális különbséggel lemaradva az indulási lehetôségrôl, ugyanis csak az elsô helyezett indulhatott az Olimpián.
A válogató versenyek eredményei
alapján Kopasz Bálint vívta ki
a jogot az Európa Bajnokságon
való indulásra egyes hajóban 1000
m-en. Elsô éves ifjúsági versenyzôként az elôkelô 6. helyet szerezte meg az EB-n úgy, hogy elôtte

EORV ( Európai Reménységek
Versenye) volt, ahol 28 nemzet
kajakosai indultak. 1000 m-en
egyes hajóban a 17 évesek között
elsô helyen végzett.
Rövid pihenôt követôen Kopasz
Bálint megkezdi felkészülését
a jövô évi versenyekre az ifjúsági
válogatott tagjaként. Fô célkitûzés
jövôre a Világbajnokságon való
l indulás és ott az éremszerzés.

medov Denis-szel mérkôzött meg.
Zsolti nem rémült meg a ténytôl,
hogy szerb ellenfele az elôzô nap
hatalmas kiütéssel gyôzte le vásárhelyi ellenfelét és megtett minden
tôle telhetôt, de sajnos ez nem volt
elég a gyôzelemhez, így ezüstéremmel zárta a tornát. Nagy Bence
(75 kg) szintén a dobogó 2. fokára állhatott, miután a döntôben,
ugyan szoros mérkôzésen, de alul
maradt a szlovák nemzeti válogatottat évek óta erôsítô Rajcsány
Patrik ellen.
A csapatok közötti pontversenyben 17 egyesület közül az Algyôi
Sportkör az igen elôkelô 2. helyen
végzett.
Oltványi Dávid

ÁLMAI AUTÓJA NÁLUNK VÁRJA!

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

Kopasz Bálint felkészítô edzôje:
Demeter Irén.
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ZölDiák – Zöld hírek diákszemmel
Mi kerüljön
az uzsonnás dobozba?
Elkezdôdött az iskola! Törhetik
a fejüket a szüleink, mit együnk
az uzsonnaszünetben. Kutatások
bebizonyították, hogy a zsiradékban, sóban és szénhidrátokban
gazdag táplálkozás zavarja a figyelmet és csökkenti koncentrációképességet, ezért érdemes fokozottan
odafigyelni, hogy mit eszünk az iskolában.
Az egészségtelen ételek hatására egy hosszú nap végére kimondottan fáradtnak fogjuk érezni
magunkat ahelyett, hogy az étkezések alkalmával feltöltôdnénk
energiával. A zsírban, szénhidrátokban és sóban gazdag táplálkozás továbbá alapjául szolgálhat
a felnôttkorban kialakuló szív- és
a vérnyomásos problémáknak, és
nem utolsó sorban a nagy men�nyiségû szénhidráttal együtt az elhízásért is felelôs. De akkor mi
kerüljön az uzsonnás dobozba?
Egy kiadós és egészséges ebédnek a tápanyag-szükségletünk legalább 1/3-át kell biztosítania úgy,
hogy kiegyensúlyozottan tartalmazza az összes szükséges vitamint
és ásványi anyagot. A kisétkezések
– a tízórai és az uzsonna – kiváló
energiaforrások, amelyek hozzájárulnak az optimális testi és szellemi fejlôdésünkhöz, valamint egy
egészséges életmód kialakításához
a napi ötszöri étkezés által. A változatosságnak szintén nagy szerep
jut, hiszen ezeknek az ételeknek
és harapnivalóknak biztosítaniuk
kell az összes makro- és mikrotápanyagot, amelyre szervezetünknek
szüksége van. Egészségileg és
anyagilag is jobban járunk, ha közösen készítjük össze a kis csomagokat, igényének megfelelôen.
A szempontjaink: legyen egészséges, könnyen elkészíthetô, kön�nyen csomagolható és fogyasztható, hûtô nélkül is eltartható.
*

Ötletek
A legegyszerûbb, ha néhány alapelvet, ötletet megfogadunk, mert
megkönnyítik a munkát
Készítsünk heti táblázatot, melyik nap mit fogunk csomagolni,
így biztos, hogy jobban odafigyelünk majd a változatosságra. A lista

megkönnyíti a bevásárlást és gyorsabbá teszi az elôkészületeket is.
Ügyeljünk rá, hogy a napi aktivitásnak megfelelô uzsonnacsomagot állítsunk össze. Ha keményebb
napunk van, akkor energiadúsabb
ételekre lesz szükségünk.
Mindig biztonsággal szállítható,
tárolható ételeket csomagoljunk,
melyek bírják hûtés nélkül a tízórai szünetig.
Sokszínû táplálékra van szükségünk az egészséges növekedéshez.
A fehérje és szénhidrát alapú élelmiszereken kívül igyekezzünk
mindig valamilyen zöldséget, gyümölcsöt, rostokat csempészni étrendünkbe, hogy tápláló, teljes és
egészséges energiaforráshoz jusson szervezetünk.

Ha növényi tejjel (pl. kókusztejjel, zabtejjel, rizstejjel) vagy
gyümölcslével készítjük a zab- és
köleskását, tejberizst, nem lesz
romlandó és gyümölccsel összekeverve finom és tápláló uzsonna
válhat belôle. Kiválóan illik hozzá
minden pirosbogyós gyümölcs
vagy abból készült lekvár (málna,
eper, ribizli). Dúsíthatjuk natúr
joghurttal, reszelt almával, friss
és/vagy aszalt gyümölcsökkel, kókuszreszelékkel, olajos magvakkal.
A zabnak magas a rost-és fehérje-tartalma, E-vitamint és B-vitaminokban, ásványi anyagokban
gazdag. Ha gyümölcsök kerülnek
a kásához (pl. banán) édesítenünk
sem feltétlenül szükséges.

*

Egészséges trükkök
Ha sütünk (kenyeret, muffint, pogácsát, kekszet, stb.), a fehér liszt
felét, 1/3-át észrevétlenül helyettesíthetjük barna liszttel, dúsíthatjuk zabpehellyel, magvakkal (lenmag, dió, tökmag, mandula), aszalt
gyümölcsökkel. Ilyen arányokat
használva a teljes kiôrlésû gabona
még nem teszi túl nehézzé a tész-

Tízórai tippek
A muffin nagyon praktikus tízóraira, mivel a nem kifejezetten
zöld-barát gyermekek étrendjébe
így észrevétlenül csempészhetünk
értékes tápanyagokat: zöldségeket, gyümölcsöket, magvakat, gabonákat (zab, tönköly, teljes kiôrlésû liszt, stb.).
A muffinhoz hasonló elven készülnek a zöldség- és gyümölcskenyerek is, ezekkel is érdemes kísérletezni.
A kekszek, pogácsák esetében
is érdemes arra törekedni, hogy
minél inkább teljes értékû legyen,
tartalmazzon magvakat, értékes
hidegen sajtolt olajakat, teljes kiôrlésû lisztbôl készüljön. Ha sós,
csomagolhatunk mellé pl. szeletelt
répát, uborkát, natúr joghurtot.
Az édes kekszek esetében cukrot
helyettesíthetjük mézzel, illetve
egy trükk: ha reszelt almát vagy
banánt teszünk a tésztához, nincs
szükség olyan sok cukorra/mézre
az édesítéshez. Az édes kekszeket
készíthetjük sósan is: ekkor reszelt
zöldséget (pl. répa, sütôtök) is tehetünk a tésztába.
A házi müzlinél nincs jobb, aki
készíti, tudja. Egyrészt mivel
az kerül bele, amit szeretünk, másrészrôl pedig még az egészségesnek kikiáltott bolti müzlik is rengeteg adalék cukrot tartalmaznak.
Ha nem elég édes az étel, lehet
mézzel édesíteni, így kikerülhetjük
a nagyipari édesítôket, ízfokozókat.

*

tát, ellenben gazdag rostokat juttatunk az ételbe.
Kerüljük a hidrogénezett növényi zsiradékok (margarin) használatát, helyette süthetünk „igazi”
vajjal, kókuszzsírral, illetve hidegen sajtolt olajokat is használhatunk.
Használjunk minél kevesebb finomított cukrot, helyette süthetünk mézzel is. Egy tipp: ha reszelt
almát, aszalt gyümölcsöket teszünk
a sütemények tésztájához, nem
szükséges annyi cukrot/mézet használnunk.
Nagyon fontos, hogy egész nap
rendelkezésünkre álljon megfelelô mennyiségû és minôségû folyadék. Az uzsonna vagy tízórai mellé
innivalót is csomagoljunk. Ez alapesetben ásványvíz, esetleg 100%-os
gyümölcslé legyen. A megfelelô
folyadékbevitel nemcsak a vízháztartásunk egyensúlyban tartásához
szükséges, hanem a növekedésünkhöz, egészséges testi és szellemi fejlôdésünkhöz is.
A tanácsokat, ötleteket összeválogatták: az Algyôi Zöld Diákparlament képviselôi

KYOKUSHIN KARATE
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Algyői Sportkör keretén belül működő Karate Szakosztály
folytatja ebben a tanévben is az edzéseket, amelyre új tagok jelentkezését várjuk.

AZ EDZÉSEK HELYSZÍNE:
Algyő Edzőterem, Kastélykert utca 63.
Ideje: hétfő, szerda 16:00–17:30-ig.
Jelentkezni, informálódni az osu-no@freemail.hu email címen, vagy a 06-30-4619863as telefonszámon valamint a http://osuno.atw.hu honlapon lehet és az edzéshelyszínen.
A Karate mellett egy új mozgásforma a Mediball gyakorlására is van lehetőség!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Könyvtári hírek

Zágrábban járt az algyôi könyvtáros

Kávéház
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a legközelebbi Könyvtári
Kávéházba november 8-án 9–12
óra között várunk szeretettel mindenkit.

2014. október • Hírmondó

Az Algyôi Könyvtár címe: 6750
Algyô, Kastélykert utca 63. Nyitva
tartása: hétfôtôl péntekig naponta
9–12 és 13–18 óra között. Továbbbi információ: www.algyokultura.hu

A nemzetközi Telecenter Europe konferenciát idén Zágrábban tartottak. A tanácskozáson szerepelt az Algyôi Könyvtár is.

Könyvajánló az olvasótól
Jane Austen: Meggyôzô érvek

„A könyv a XIX. század Angliájában játszódik, egy anyagilag lecsúszott, nemesi család középsô
lányáról, Anne-rôl szól a történet.
Anne Elliot huszonhét éves korára
már beletörôdött, hogy körülményei a vénlányok sorsára kárhoztatják. Anne fiatalon, családi nyomásra lemond a szerelemrôl, és éli
a vénkisasszonyok unalmas életét.
Annak idején családja és barátai
lebeszélték arról, hogy egy bizonytalan jövôjû, összeköttetések híján,
csak saját tehetségére utalt fiatal

tengerésztiszt felesége legyen.
Anne nyolc év után, huszonnyolc
évesen újra találkozik a korábban
kikosarazott férfival, és beteljesedik a szerelmük. Wentworth kapitány azóta fényes pályát futott be,
meggazdagodott, s most, hogy
a napóleoni háborúk befejezôdtek,
le akar telepedni, családot alapítani. Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szeretik a romantikus,
a régmúltat idézô történeteket.”
Makra Ágnes

Találkozzunk a könyvtárban!
Az Országos Könyvtári Napok programjait idén 2014. október 15–18.
között tartják. Algyôn is érdekes eseményekkel várják az olvasókat.
Az idei Országos Könytvári Napok
mottója márai Sándortól: „Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold
meg, hogy csak az ember olvas.”
Algyôi programok az Országos
Könyvtári Napok idôszakában
az Algyôi Könyvtárban:
2014. október 15. szerda, 10
óra– Okoskönyvtár.
10 óra - generációk találkozása
– Varga Anna festô és Gonda Károlyné bemutatója óvodás gyerekek
számára. A gyerekek kipróbálhatják a különbözô mesterségeket és
tanulhatnak a mesterektôl.
16 órától – Nyílt nap a Családkutató Klubban! Beszámoló
az eddigi kutatásokról, kötetlen
beszélgetés és tapasztalatcsere.
Vendégünk: Tóth Tamás temetôkutató.
*

2014. október 16. csütörtök, 16
órától 20 óráig: Együtt az egészségünkért!
13 órától - Beszélgetés Darvasi
László íróval - interaktív beszélgetés 4-5 osztályosokkal az író gyermekkönyveirôl.

16 órától - egészség népszerûsítés,
szûrôvizsgálatok. Voll-féle biorezonanciás állapotfelmérés – Dr. Jáky
Károlyné (bejelentkezés: 517-170).
Lavylites termékek - Szabó Gábor
17 órától – Gerinctorna Kószóné Javi Ivettel.
*

2014. október 17. péntek, 17 óra:
Élô emlékezet - múltunk értékei:
Tiszanap
„Szép, szôke szerelmünk a Tisza”
címmel találkozót rendezünk a film
készítôivel, melyet a Duna TV sorozatban mutat be minden csütörtök délután. Beszélgetés Gyenes
Károly filmrendezôvel. Levetítik
az algyôi Tisza-szakaszról készült
filmet, és ekkor tartjuk az „Algyô,
az én falum” pályázat eredményhirdetését is. Közremûködik az Algyôi Hagyományôrzô Citera-zenekar és a Búzavirág Asszonykórus.
*

2014. október 18. szombat, 10 óra
- Megosztott örömök: A Csiga Duó
interaktív gyerekmûsora, majd
játszóház.
Várunk szeretettel mindenit!
Könyvtárosok

2014. szeptember 24–26. között
rendezték meg az európai teleházak nemzetközi konferenciája
Horvátországban, Zágrábban,
ahová az Algyôi Könyvtár is meghívást kapott. A háromnapos,
angol nyelvû konferencia az elektronikus befogadás (e-inclusion),
a fiatalok munkavállalásának lehetôségei (Youth Employability),
az idôsebb korosztály számítógépes
ismeretei (Gender Equality), az oktatás és tréningek (Education and
Training) és a hátrányos helyzetûek (Vulnerable Groups) témakörére épült. A fent említett négy
terület köré összpontosuló munkacsoportok határozatokat fogadtak
el a Teleházak további célkitûzései
tekintetében, illetve meghallgattuk
az egyes Európai Uniós tagállamok
teleházaiban mûködô projektbeszámolókat, majd a 2015-tôl induló új uniós projektek munkacsoportjai tagolódtak négy teamre,
akik szintén lefektették a célkitûzéseket, illetve a projekten belüli
feladatokat. Magyarországról
a szegedi Dél-Alföldi Teleház
Egyesület, a budapesti Dem-Net
Egyesület, a Szegedi Ifjúsági Ház,
illetve az Algyôi Könyvtár képvi-

seltette magát a zágrábi Hotel International-ben tartott rendezvényen.
A Brüsszelben mûködô Telecenter Europe képviselôjeként, többek
között a magyar származású Péter
Pálvölgyi és Gabriella Barna koordinálta a több mint 15 országból
érkezett elôadókat. Az Algyôi Teleház az idôsebbek számítástechnikai
felzárkóztatásában vállalt szerepet
(Gender Equality munkacsoport),
amelyet az évi 6 internethasználatot
oktató tanfolyamunk biztosít. Ezeken a tanfolyamokon lehetôség van
felzárkózni a modern infokommunikációs technológiák (okostelefonok – smatphones, táblagépek,
pda-k, adathordozók ismerete)
használatában, és erôsíteni az elektronikus befogadás (e-inclusion)
irányi igényt és más elektronikus
kommunikációra épülô képességet
(e-skills).
Továbbra is együtt kívánunk mûködni a nemzetközi szervezettel,
valamint részt veszünk a szomszédos országokban, folyamatban lévô
uniós, információtechnológiára és
digitális képzésekre épülô projektek szakmai lebonyolításában.
Szabó Noémi, Algyôi Könyvtár
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Algyõi tükör

9

Üléseztek a képviselôk: közeledik a Borbála Fürdô bôvítésének,
a szálloda és a konyha építésének a befejezése
(Folytatás a 3. oldalról!)
Hasonló módon kapták kézhez
a képviselôk a Szállodai szobák
textilbeszerzését taglaló beszámolót. Pap Éva tervezte meg a díszpárna huzat, ágysál, függöny és
sötétítô dekor textilt. A forgalmazó cég, a Bevlo Kft. bruttó 4 millió
754 ezer 321 forintért hozza Algyôre az igényes textíliát. E cég
szállítja majd a padlószônyeget is
– négyzetméterenként 9,5 Euro
értékben, összesen több mint 1
millió forintért.
A Szabadidôpark kertészeti tervét Balogh László, a Gyeviép NKFT
kertésze készítette. Ezt a képvise-

lôk jóváhagyták, és megvalósítására több mint 16 millió 607 ezer
forint fejlesztési támogatást szavaztak meg a Gyevitur Kft. részére.
Megvitatták: az új konyha és
szálló körüli kerítés kialakításának lehetôségeit. Módosították
a 205/2014. (VI.25.) Kt. határozatot: így 3 millió 856 ezer forint
fejlesztési támogatást nyújt a képviselô-testület a Gyevitur Kft.-nek
a Szabadidôközpont elektromos
energia hálózat fejlesztésére.
Az áfa összegére 1 millió 41 ezer
forint támogatást nyújt, melyet
idén év végéig kell visszafizetnie
a cégnek.

Algyôi kitüntettek a Tartalékosok Napján
2014. október 4-én, a Magyar
Tartalékosok Napján a Szentendrén tartott ünnepségen a
Tartalékosok Emlékplakettjét
vette át: Fróman Gábor t. mk.
ôrnagy megyei alelnök, Demcsák

Zoltán ömt hadnagy megyei alelnök és Leléné Juhász Erika, a
MATASZ Algyôi Klubjának elnöke, huzamosabb idôn át végzett kiemelkedô munkájuk elismeréseként!

Erdei kirándulóhely
és kilátó épül
Terítékre került az erdei közjóléti létesítményeinek megvalósítása, ugyanis pályázati sikert ért el
az algyôi önkormányzat. Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz 2013 decemberében
benyújtott pályázattal közel 27
millió forintot nyert Algyô erdei
kirándulóhely kialakításra, és
erdei kilátót építhet. A projektet
2015. március 30-ig be kell fejezni.
A támogatott lakossági szennyvízbekötésekrôl is képet kaptak
a képviselôk. Egy éve, 2013. október 1-jén 12 támogatási szerzôdést kötött az önkormányzat olyan
algyôiekkel, akiknek ingatlan
eddig nem kötött rá a szennyvíz-csatornára. Az abban vállalt
határidôig (2014. augusztus 31.)
5 ingatlant kapcsoltak rá a hálózatra. 7 ingatlan esetén érvénybe
lép a támogatási szerzôdésben foglalt szankció: 30 napon belül egy
összegben ki kell fizetniük a tervezés és engedélyezés költségét,
bruttó 116 ezer 840 forintot, amit
az önkormányzat korábban kifizetett. A képviselôk elfogadták
a beszámolót.
Ösztöndíj a továbbtanuló
fiataloknak
Az ESZI intézményvezetôje tájékoztatót készített a képviselôknek
a 2014. évi ôszi algyôi egészséghetek finanszírozásáról. Megállapították: az egészségügyi alapon
2,5 millió forint áll rendelkezésre,
amely elegendô a tavaszi egészséghéten megszervezett ugyanolyan
színvonalú szûrésre. Ezen felül 650
ezer forint szükséges az alábbi szûrôvizsgálatok ôszi elvégeztetésére:
5 napon át hasi és szív ultrahangos szûrés, nôgyógyászati és bôrgyógyászati szûrôvizsgálat, érsebészeti és szemészeti, valamint
allergia szûrés. Ugyanakkor
a mostani egészséghéten is lesznek
intézményi programok.
Döntött az algyôi képviselô-testület: csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához. Algyô Nagyközség
Önkormányzata az elmúlt 13

évben is csatlakozott az illetékes
minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.
A mostani felhíváshoz való csatlakozásra is igent mondtak a képviselôk. E pályázat jellegzetessége,
hogy többszintû támogatási rendszer, amelynek fedezeteként 3 forrás szolgál. A települési önkormányzat által nyújtott támogatásról
helyben döntenek, annak havi ös�szegét pályázónként állapítja meg
a települési önkormányzat. Ezt
tetszôleges összeggel egészítheti ki
a területi (megyei) önkormányzat.
Mindezt az önkormányzatok által
megítélt összeg mértékével kiegészíti az Emberi Erôforrás Minisztérium is.
Idén a Bursa Hungarica Ösztöndíj átlagos havi összege 5 ezer forint
volt. Algyô Nagyközség Önkormányzata a szociálisan rászoruló
érettségizôk, illetve egyetemi és
fôiskolai hallgatók számára havi
5000 forint támogatást biztosít.
Az önkormányzatnak egy tanulmányi félévre egy összegben kell átutalnia a megítélt összeget. (A pályázati felhívás az Algyôi Hírmondó
2. oldalán olvasható – A szerk.)
A képviselô-testület elôzô ülése
óta történt fontosabb eseményekrôl most is tájékoztatót adott a polgármester és az alpolgármester.
Így például arról, hogy augusztus
2-án a képviselôkkel, a Parlandó
énekegyüttessel, valamint az Algyôi nyugdíjasklub és a Zsibongó
Néptánccsoport tagjaival együtt
részt vettek a testvértelepülés,
a vajdasági Martonos falunapján.
Az is elôkerült, hogy szeptember
4-én közmeghallgatást tartott
a polgármester képviselôtársai
jelenlétében az MMBF Földgáztározó Zrt. Szôreg-1 Biztonsági
Földalatti Gáztároló Biztonsági
jelentésével kapcsolatban és a NIF
Zrt. 47. számú fôút Algyô-Szeged
közötti szakaszán a burkolat szélesítésérôl.
Ezt követôen az úgynevezett
„Egyebek” megvitatásával zárult
az összejövetel nyilvános szakasza.
Zárt ülésen egy képviselô-testületi határozat egyik pontjának a végrehajtását tették nagyító alá.
A. H.
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Algyô napja: október 1.
(Folytatás az 1. oldalról)

kérek a hétköznapokhoz…” Majd

Algyô Napján, 2014. október 1-jén
a hôsök és a díszpolgárok sírjának
megkoszorúzását követôen Herczeg
József polgármester nyitotta meg
az Ablak a múltra címû fotókiállítást
a könyvtárban. Fehér Ignác emléktáblájának megkoszorúzásával folytatódott az Algyô napi ünnep.
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete ünnepi ülését a faluház dísztermében tartották. Külön köszöntötték az algyôi
képviselô-testület eddigi és egykor
volt tagjait, az intézmények vezetôit és munkatársait, valamint a civil
szervezetek képviselôit, az elmúlt
évek kitüntetettjeit, Az Algyô Napja
alkalmából rendezett ünnepségre
megtelt a faluház nagyterme.
„Merjünk nagyot álmodni, legyen
erônk mindezt megvalósítani” – idézte
Széchenyi István szavait Herczeg József polgármester ünnepi köszöntôjében. Elmondta: Algyô újkori önállóvá válásának az ünnepe október
1., amikor köszöntik azokat is, akik
kiemelkedôen sokat tettek és tesznek a község felvirágoztatásáért,
akiknek a munkája példaértékû.
„Az erô önökkel van” – mondta. De
a közös munka és összefogás eredménye megmutatkozik Algyô arculatán is. Mondandóját a francia író,
Antoine de Saint-Exupéry fohászával zárta: Uram, nem csodákért és
látomásokért fohászkodom, csak erôt

átadta a 11 települési kitüntetést és
elismerést.
Bakos Józsefnek a település kulturális és közösségi életében hosszú
idôn át kifejtett munkája elismeréseként Algyô Nagyközségéért kitüntetést adományozott. A lakatosmester foglalkozású Bakos József
autókarosszériák építésére vállalkozott, nemzetközi sikereket ért el.
Az elsôk között buzdított Algyô
önállóságának visszaszerzésére,
az elsô komoly összegû felajánlást
is ô tette annak az alapítványnak,
amelynek eredményeként felépülhetett a Faluház. Önkormányzati
képviselôként 1991-tôl szolgálta
szülôfaluját, miközben az ismét önálló település kulturális életének is
tevékeny alakítója lett. A Gyeviart
Egyesület, a Parlandó Énekegyüttes, a harmonika barátok szervezôjeként közismert, akinek kedves
hangszere a harmonika.
Idôsebb Bakos Andrásnak a helyi
közéletben kifejtett tevékenységéért Algyô Nagyközségért kitüntetést adományozott az önkormányzat. Mezôgazdasági végzettségéhez
felsôfokú államháztartási képzettségeket szerzett, 1993-ban alapította feleségével azt a könyvelô
irodát, amelyet máig vezet. 1997
óta vesz részt a közéletben, a pénzügyi bizottsági munkájában. Algyôt önmagát jól ismerô közösségnek tartja, a település városias

Kuckó és Papírvilág!
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Bio-reform élelmiszer
termékeink megszünnek!
Helyette import minôségi használt
ruhák árusításával
folytatjuk tevékenységünket!
Azonban a papír írószer és ajándéktárgyaink kibôvült
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva: h.–p.: 8–11:30 • 13:30–17:00 • szo.: 8:30–11:30
Értesüljön akcióinkról a Facebookon!
Megtalál minket a Coop üzletházban!
Iskolakezdési nyereményjátékunk gyôztesei:
KOCSIS ATTILA DÁNIEL – BEREK U. 52.
KISS ZSANETT – SÖVÉNY U. 32.
ILLÉS ÁKOS

jellege mellett szeretné, ha megôrizné csöndességét is. Tagja a faluvédôk csoportjának és a horgász
egyesületnek.
Németh Józsefné a közösségben
kifejtett, hosszú évtizedeken át
tartó, odaadó munkájáért Algyô
Nagyközségért kitüntetésben részesült. A munkahelyi elfoglaltságok melletti közösségi szerepvállalásban Németh Józsefné Török
Aranka példamutató, amiképpen
példaértékû a 40 éves köztisztviselôi pályája és a megbízható családi
háttere is. Gazdag életútja, a közösségért végzett aktivitása, emberi hozzáállása érdemessé teszi Ôt a
megtisztelô cím adományozására.
Kneip Ferencné sok éves közösségi munkájáért Algyô Nagyközségéért kitüntetést vehetett át. Méltatásában kiemelték, hogy
az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjas
Klub vezetôjeként nagy figyelmet
fordít az emberi kapcsolatok ápolására, az idôs emberek segítésére.
Egyesületük részt vesz a nagyközség közéletében. A nyugdíjasok
kirándulásai profi szervezôjeként
is ismert. Az egyesület jó kapcsolatokat ápol a környezô települések
civil szervezeteivel, a mozgás fontosságának jegyében kerékpártúrát
is szervez, sütés tanfolyamot indítottak, asszonykórust hívtak életre.
Izbékiné Cseuz Gabriella rajz
– angol szakos pedagógus a kézmûvesség és az algyôi alkotók körében végzett példamutató munkásságáért Alkotói Díj elismerést
nyert el Algyô önkormányzatból.
Tudását autodidakta módon is fejleszti az internet segítségével. Öt
éve indult a foltvarró kör, kiállításokon mutatkoznak be. Ügyes csapatkapitány, a Zsibongó együttes
fellépô ruháit is a Foltvarrók varrták, de algyôi ajándékokat is készítettek. Tagjai a foltvarró céhnek.
2013-ban elsô helyezett lett az Algyô
az én falum pályázaton. A varrás
mellett a néptánc is a hobbija.
Bai Istvánné részére az oktató-nevelô munka területén szakmai tevékenységért Elismerô oklevél
címet adományozott az algyôi önkormányzati képviselô-testület.
Bainé Tóth Erika 1978 óta óvodapedagógus, 1997 óta az algyôi Szivárvány óvodában megismert Montessori módszer híveként képezte

tovább magát. A versíró és versszeretô óvónô nyugdíjba vonult.
A civil szervezetek közül a Faluvédô egyesületet szolgálja, annak
titkáraként .
Farkas Imre a helyi termékek elôállítása terén elért teljesítményét
Elismerô oklevél címet kapott. Villanyszerelôként dolgozott, villamostekercselô üzemet vezetett.
1998-ban ajándékként kapott egy
kecskét. Azóta családi vállalkozássá
bôvült a kecsketenyésztés és a tejtermékek elôállítása. A helyi civil
életbôl is kiveszi részét: tagja az algyôi Faluvédô egyesületnek, a Gazdakörnek is. Hozzájárul a falusi
turizmus alternatívi bôvítéséhez.
Hegedûs Edit a fiatalok néptánc
oktatásában elért eredményeiért
Elismerô oklevél címet vehetett át.
A tanítónô 1989 óta táncol. Az algyôi felnôtt tánccsoportot, a Zsibongót 2013 ôsze óta vezeti. A népzene és a néptánc iránti szeretete
példaértékû a diákok és munkatársai elôtt is. Családanyaként is
folytatja a tánc szeretetének átadását. A hagyományôrzés jegyében lépnek fel az algyôi rendezvényeken, táncházakat is szervez.
Juhász Józsefné Terhes Annának
az óvodában végzett áldozatos
munkájáért Elismerô oklevél címet
érdemelt ki. Segítôkészségét és határozottságát a gyermekek és a szülôk egyaránt szeretik. 28 évet töltött
az algyôi óvodában dajkaként.
Nagy Józsefnének a településen
az oktató-nevelô munka terén elért
eredményeiért Elismerô oklevél
címet adományozott az önkormányzat. Óvoda pedagógusként
1995 óta dolgozik az algyôi óvodában – féltô gonddal foglalkozik
a gyerekekkel. A Monrtessori módszert követve törekedett az újra.
Tari Eszternek az oktató-nevelô
munkában felmutatott teljesítményért Elismerô oklevél címet kapott. 1992-ben jött el családjával
a Vajdaságból, óvodapedagógusként törekedett az újra. Vallja
– Váci Mihály szavaival –: „És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót
akarsz, és te is tiszta jó vagy”.
A nagyközség ünnepének fényét
Zoltán Péter Bessenyei Ferenc Díjas
klarinétmûvész és Borsos Annamária Príma Díjas zongoramûvész
mûsora tovább növelte.
A. H.
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Álláshirdetések
Algyôn, az újonnan nyíló 3 csillagos Levendula Hotelbe és 600 adagos
konyhába az alábbi munkakörök betöltésére keresünk jelentkezôket:

Elôny:
– Idegen nyelv ismerete

Konyhafônök
Elvárások:
– Szakács, felsôfokú végzettség
– Minimum 5 éves szakmai tapasztalat
– Közétkeztetésben jártasság
– Jó kommunikációs képesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Vezetôi tapasztalat
– Terhelhetôség
Elôny:
– konyhai szoftver ismerete
– idegen nyelv ismerete

Szakács
Elvárások:
– Középfokú végzettség
– 5 éves szakmai tapasztalat
– Csapatszellem
– Jó kommunikációs, önálló problémamegoldó képesség
– Vendégorientált szemléletmód
– Erkölcsi bizonyítvány
Elôny:
– Közétkeztetésben, mintamenzában való jártasság
– Idegen nyelv ismerete

Szállodavezetô
Elvárások:
– Felsôfokú szakirányú végzettség
–
Angol nyelvtudás (társalgási
szint)
– Minimum 5 éves szakmai tapasztalat
– Értékesítési tapasztalat
– Kiemelkedô kommunikációs
készség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Jó problémamegoldó képesség
– Képesség, rendszerben való gondolkodásra
– Hatékony, gyors munkavégzés
– V endég-centrikus szemléletmód

Konyhai kisegítô
Elvárások:
–K
 özépfokú végzettség
–S
 zakmai gyakorlat
–T
 eherbírás, kitartás
–E
 rkölcsi bizonyítvány
–C
 sapatszellem, rugalmasság,
stressztûrôképesség

Élelmezésvezetô
Elvárások:
– Felsôfokú élelmezésvezetôi végzettség
– Minimum 5 éves szakmai tapasztalat
– Közétkeztetésben jártasság
– Jó kommunikációs, probléma
megoldó készség
– Erkölcsi bizonyítvány
Elôny:
– NUTRICOMP program, konyhai szoftver ismerete
– mintamenza programban való
jártasság
– idegen nyelv ismerete
– dietetikus végzettség

Szobaasszony
Elvárások:
– Középfokú végzettség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Munkájára igényes, megbízható
– Alaposság, precizitás, jó munkabírás
– Terhelhetôség

Recepciós
Elvárások:
– Felsôfokú végzettség
– Jó megjelenés, empatikus személyiség
– Angol, német nyelvismeret
– Kiváló szintû kommunikációs
képesség
– Udvarias kiszolgálás
– Erkölcsi bizonyítvány
– Felhasználói szintû számítógépes
ismeretek
– Rugalmasság, jó problémamegoldó képesség

– Szállodai szoftverek ismerete
Irodai asszisztens
Elvárások:
– Középfokú végzettség
– Pontosság, precizitás
– Jó kommunikációs, problémamegoldó készség
– Magas szintû számítógépes ismeretek
– Erkölcsi bizonyítvány
– Monotonitástûrés
Elôny:
– Idegen nyelv ismerete
Karbantartó
Elvárások:
– Középfokú végzettség
– Jó munkabírás, rugalmasság,
stressztûrôképesség
– Erkölcsi bizonyítvány
– Üzem és rendszerkarbantartás
– Általános karbantartói tevékenység
Elôny:
– Idegen nyelv ismerete
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
A fényképes önéletrajzokat Ökrös
Erika ügyvezetô részére, elektronikus úton kérjük elküldeni a gyevitur@algyo.hu címre, vagy személyesen a Borbála Fürdô pénztárában
leadni.

Advent Bécsben

S C HÖN B RU N N - I KAST É LY L ÁTO G ATÁS S A L

•
•

•
•

Időpont: 2014. december 14. vasárnap
Indulás Algyőről, a Könyvtár elől, a hajnali órákban.
PROGRAM:
Indulás 5.30-kor; Könyvtár. Folyamatos utazás Ausztriába.
10.30-kor Érkezés Schönbrunnba – fakultatív program (szabadidő a
kastély parkjában található adventi vásárban, majd a kastély megtekintése
„Grand Tour” útvonalon). Belépő a Schönbrunni Kastélyba: Felnőtt:
14,5 € /Diák (25 évig): 13,2 € / Gyerek (18 évig): 9,5 €
E
 zután Bécs belvárosában teszünk egy sétát (Ring, Operaház, Kärtner
Strasse, Stephan’s Dom, Graben, Hofburg, Parlament, Rathaus).
V
 árosnézésünk a városháza előtti Wiener Christkindlmarkt-nál ér
véget, ahol szabadprogram van visszaindulásig.

• V
 isszaindulás kb. 18:30-kor. Érkezés Algyőre, a Könyvtár elé éjfél
körül.

Részvételi díj: 8000 Ft/Fő

Jelentkezés és előlegfizetés (3000 /fő) a Könyvtárban!
6750 Algyő, Kastélykert u. 63. • Tel.: 517-170
Nyitva: h.–p.: 9–12 • 13–18
Maximum 50 fő jelentkezését várjuk! Jelentkezni 2014. október 10től lehet a Könyvtárban, a férőhelyek függvényében! Kérjük, a nagy
érdeklődésre való tekintettel részvételi szándékukat mielőbb jelezzék
személyesen vagy telefonon! Megértésüket köszönjük!
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Nyílt nap az algyôi
közösségi lôtéren
Az Algyôi Lövész Egyesület bemutatót tart és próba lehetôséget
biztosít október 25-én (szombaton)
9-13 óra között az – az Algyôi Önkormányzattal megkötött együttmûködése alapján kialakított – közösségi lôtéren, amelynek címe:
Algyô, Kastélykert utca 44.
A lôtéri bemutatón megtekinthetô a falu régi tornatermébôl
átalakított lövészklub és az ott
használatos eszközök, technikai
berendezések.
A megjelentek (felügyelet mellett) kipróbálhatják az engedély
nélkül tartható és használható puskákat. Megtapasztalhatják az új
elektromos táblacserélô gépek
hasznosságát.
Lehetôséget biztosítunk arra,
hogy akinek van 7,5 joule alatti
teljesítményû légfegyvere azt lôtéri körülmények között kipróbálhassa.
Az egyesület tevékenységével
kapcsolatban feltett kérdéseikre
szívesen válaszolunk, gyakorlati
tevékenységüket szakértôen támogatjuk.
Érdeklôdô megjelenésükre számítanak a Lövész Egyesület tagjai.
Tóth Árpád elnök
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Találkozó és horgászverseny

A Mozgáskorlátozottak Csongrád
megyei Egyesülete – mint minden
évben – ezúttal is megrendezte éves
találkozóját, ezúttal Bakson, szeptember 6-án. A megyébôl a szélrózsa minden irányából érkeztek
tagtársaink. Közel 500-an gyûltünk
össze, algyôi csoportunkat Kapota
Mihály titkárunk vezetésével 30-an
képviseltük. Megtisztelte rendezvényünket Farkas Sándor, a kistérség országgyûlési képviselôje, aki
köszöntötte a megjelenteket, beszélt a kormányzat cselekvéseirôl
a fogyatékosok támogatásával kapcsolatosan. Üdvözölte a megjelenteket a fogadó község, Baks polgármestere, a helyi csoport titkára
és megyei szervezetünk elnöke,
Tóth Margit.
A hivatalos megnyitó után a község szervezetei adtak kulturális
mûsort, így az iskolások, a helyi

tánccsoportok és zenekarok színvonalas bemutatóit élvezhettük.
A közösen elköltött finom ebéd
(babgulyás, péklapátnyi meggyes
pite) után a résztvevôk vállalkozó
tagjai mutatták be különbözô kategóriákban felkészültségüket,
szórakoztatva ezzel a jelenlévôket.
Büszkék lehettünk, mert közülünk
Lele Krisztián mind szavalatával,
mind dalaival nagy közönségsikert
aratott. Ezúton is gratulálunk, és
köszönjük neki!
Kellemes volt találkozni a más
településen élô sorstársainkkal, új
barátokra szert tenni.
Szeptember 18-án horgászversenyt szerveztünk. Eredeti terv
szerint ezt a Nyugdíjas Klubbal
közösen tettük volna, de ôk végül
lemondták a részvételt. Ôk tudják.
Nem jártak jól, mert ha a halak
nemigen haraptak is, annál inkább
haraptunk mi! Már korán reggel
Koltainé Saci gyártotta futószalagon
a szalámis szendvicseket és kínálta
a horgászokat és a magamfajta kibiceket. A végére pedig megérkezett az asszonytársaink által kemencében sütött sós és édes kôtt
kalács, így az ebéd is le volt tudva.
Kellemes beszélgetéssel töltöttük
az idôt, miközben mérlegelték a fogásokat. Ennek eredményeként

elsô helyezést ért el Tóth József tagtársunk, második lett Szabóné Marika, harmadik Koltai József. Gratulálunk nekik! Ezúton is köszönetet
mondunk Karasz Bélának, az Algyôi
Természetvédô Horgász Egyesület
elnökének, hogy lehetôvé tette számunkra ezt a kis kikapcsolódást
a szürke hétköznapokból.
A kormányhivatal közös találkozót szervezett a fogyatékosoknak
szeptember23-án. Ezen a mozgáskorlátozottakon kívül a Siketek és
Nagyothallók, és a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete is részt vett.
A szakminisztérium államtitkára
beszédében tájékoztatást adott fogyatékkal élôk lehetôségeirôl
a munkavégzés terén, a kormányzat
cselekvéseirôl a sorstársaink segítségével kapcsolatban. A kormányhivatal vezetôje a rehabilitációs
lehetôségekrôl adott tájékoztatást.
Láthattunk terápiás kutya bemutatót, végül egy kis kulturális mûsorral szórakoztattak bennünket.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését – egészségi állapotra való
tekintet nélkül – akik vidám csapatunkhoz csatlakozni szeretnének, legközelebb november 12-én,
szerdán 15 órakor, a faluház aulájában találkozunk.
Sermann József vezetôségi tag

Mártélyon jártunk
Mártélyra indult az algyôi foltvarrók
csapata szeptember 20-án, szombat
reggel. A hódmezôvásárhelyi Tulipán Foltvarrók minden évben megrendezik a mártélyi kerítés tárlatot
a gyönyörû Holt-Tisza partján. Sajnos, idén sem kedvezett az idôjárás
a kerítés tárlat megrendezésének.

Ám, a foltvarrók nem csüggedtek,
és a számukra felajánlott Bodnár
Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontban állíthattuk ki a szebbnél szebb foltvarrott alkotásokat.
Foltvarrók jöttek Zentáról, Kondorosról, Gyuláról, Orosházáról,

Szentesrôl, Szegedrôl és Algyôrôl.
Csapatunkat 12 személy képviselte, így az algyôi csoport a legnagyobb létszámban vett részt a rendezvényen.
Foltos társaink elkészült munkái
mellett újabb ölteteket és technikákat leshettünk el. Csodálatos

textilekkel és egyéb, a varráshoz
elengedhetetlenül szükséges eszközökkel gazdagabban térhettünk
haza.
A Tulipán Foltvarrók kitettek
magukért, finom szendvicsekkel
és házi készítésû süteményekkel
várták a vendégeiket.
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Bepillantás az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület életébe
Az áprilisi Algyôi Falunapok óta
eddig eltelt idôszak eseménydúsan
telt az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesület életében. Heti 2–3 alkalommal végzett figyelô-járôr
szolgálatok mellett, melyet gyakran a helyi KMB – vel végzünk,
minden hónapban külön feladatok, civil szervezetek felkérései
adnak teendôt tagjainknak.
Községi rendezvényeken
Néhány eseményt, a teljesség igénye nélkül, alább felsorolunk. 2014.
május 25.: Minden évben megrendezik az Algyôi Szabadidô központ területén a Hôsök napja, Családi Gyermeknap programot. E
napon emlékezünk meg településünk hôs veterán katonáiról, repülôseirôl, megkoszorúzzuk emléktáblájukat. Algyô ifjú polgárainak
gyermek mûsorokkal, játszó házakkal, különbözô meglepetésekkel
kedveskednek a szervezôk. A rendezvény elôestéjén ôrzô – védô feladatot látunk el, éjszaka vigyázzuk
a kitelepített sátrakat, büfé felszereléseket. Napközben feladatunk
a forgalom irányítása, a parkolás
segítése, illetve a közrend, közbiztonság felügyelete. 2014. május
30.: Gulyás Sándor csoportvezetô
polgárôr társunk megmentette egy
algyôi lakos életét. A férfi ittasan
érkezett a polgárôr háza elé, aki
éppen kint tartózkodott a garázsában. Arra lett figyelmes, hogy már
messzirôl kiabál valaki „segítség
– segítség”! Az utcára lépve látta,
hogy a legyengült férfi nadrágja
szárából folyik a vér. Gyorsan leültette, szorító kötést alkalmazott
a vérzés csillapítására, és azonnal
értesítette a mentôket, akik rövid

idôn belül a helyszínre érkeztek, és
a Traumatológiára szállították.
Megállapították, hogy a gyors segítség nélkül a férfi elvérezhetett
volna.
A civilek kérései
Az algyôi civil szervezetek felkéréseinek is eleget tesznek a polárôrök.
2014.június 28.: „Kerékpárral
a mellrák ellen” elnevezéssel kerékpár túrát szervezett az Algyôi
Nôegylet, melynek biztonságos
lebonyolításához kértek segítséget.
A helyi körzetmegbízott Horváth
Zoltán rendôr ftm. rendôrautóval
felvezette a kerékpárosokat, mi,
polgárôrök pedig saját gépkocsinkkal zártuk a sort.
2014. július 16.: Az algyôi könyvtár gyermekeknek szervezett nyári
tábor foglalkozása keretében kerékpár túrát szervezett az Atkai
Holtághoz a Tisza töltésen. A résztvevôknek át kellett kelni a nagy
forgalmú 47-es úton melyhez polgárôreink segítségét kérték, akik
a forgalom irányításával biztosították a balesetmentes áthaladást,
illetve a veszélyes töltés szakaszon
a közlekedést.
2014. augusztus 8, 9, 10, 11.:
„Algyôi Lovas Napok”Az Algyôi
Lovas Klub minden évben egyesületünket kéri fel a rendezvény
elôestéjétôl az éjszakai ôrzésekre,
illetve a rendezvények egész napos
biztosítására. Segítünk a rendezvényekre érkezô versenyzôknek
a lovas kocsik „beparkolásába”,
a versenylovak elhelyezésében.
A mi feladatunk a rendezvényre
gépkocsival érkezôk parkolásának
irányítása, közrend, közbiztonság
fenntartása.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Borbála Fürdő uszodamester és uszodai gépész
munkakörbe munkatársakat keres.
Elvárások:
• Uszodamester végzettség
• Uszodai vízkezelő, vízforgató gépész végzettség
Jelentkezési határidő: 2014. Október 6.
A fényképes önéletrajzokat a gyevitur@algyo.hu e-mail címre,
vagy személyesen a fürdő pénztárában várjuk.

2014. augusztus 15.: Algyô és
Sándorfalva Önkormányzatai és
Civil szervezetei közös megemlékezést szerveztek a Szaporhegyi
Keresztnél. A Gyevi Art Kulturális
Egyesület felkérésének eleget téve
biztosítottuk a rendezvényt és részt
vettünk az ünnepségen, melyen
kulturális mûsorral emlékeztek
meg az elsô közös tanyasi iskoláról.
2014. augusztus 16.: „Miénk
a tér”zenés, táncos, irodalmi kavalkád. A rendezvényen mindenki megmutathatja mûvészi hajlamait. Elmondhatja a saját, illetve kedvenc
költôje verseit, nótázhat, táncolhat
kedvére. A Gyevi Art Kulturális Egyesület és az algyôi Faluház felkérésének eleget téve biztosítottuk a rendezvény zavartalan lebonyolítását.

Közös szolgálat
Egyéb feladataink közül kiemelkedett
2014. augusztus 01.: Közös szolgálat
az algyôi körzeti megbízottakkal, Horváth Zoltán és Mihalkovics János rendôr fôtörzsôrmesterekkel, melynek
során ellenôrizték a kerékpárosok
kerékpárjainak felszereltségét.
A „Látni és látszani” programunkban
vállaltaknak megfelelôen a világítás
nélkül közlekedô kerékpárosokat
világító szettekkel ajándékoztuk meg.
2014. szeptember 01–30.: Az „Egy
iskola, egy polgárôr”akciónk keretén
belül az iskolások balesetmentes közlekedésének segítése a helyi körzeti
megbízottakkal közösen.
Az összeállítást készítette:
Bai Istvánné, az Algyôi Faluvédô
Polgárôr Egyesület titkára

Két keréken járók figyelmébe
Közlekedésrendészeti ellenôrzések
során intézkedtek a rendôrök olyan
személlyel szemben, aki a 47-es fôúton
az eltiltás tartama alatt, ittas állapotban vezette a segédmotoros kerékpárját. Vele szemben bûntetô, illetve
szabálysértési eljárásra is sor került.
Szabálysértési eljárás kezdeményezett a rendôrség olyan személ�lyel szemben, aki Algyô belterületén úgy vezette a motorkerékpárját,
hogy vezetôi engedéllyel soha nem
rendelkezett.

taluk használt kerékpárt, akkor azt
zárják le, illetve ne hagyjanak a kerékpáron csomagot. Javasoljuk:
a kerékpár vázát egy stabil, földhöz
rögzített tárgyhoz lakatolják!

*

További fontos tanács, hogy a gépjármûvek ablakait ne hagyjuk nyitott állapotban, ha azt ôrizetlenül
hagyjuk, továbbá az értékeinket
ne hagyjuk a gépkocsiban, valamint olyan helyen, hogy azt bárki
észrevegye és eltulajdoníthassa.

Bûnmegelôzési tájékoztatásként
itt és most is felhívja a figyelmet
a rendôrség arra, hogy a lakóépület nyílászáróit, ablakait a szellôztetés idején is tartsák szemmel attól
függetlenül, hogy az ablakokra
szúnyogháló is fel van szerelve. Ha
nem tartózkodunk otthon, akkor
zárjuk be az ajtót és az ablakokat.
*

A kerékpárral közlekedôk ügyeljenek arra, hogy ha – akár rövid
idôre is - ôrizetlenül hagyják az ál-

*

*

Szeptember hónapban a gyermekek biztonságos közlekedésének
érdekében a polgárôrökkel együttmûködve a rendôrség fokozottan
jelen volt az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola környékén.

Algyő főutcáján kb. 80 m2-es helyiség kiadó
hosszútávra és alkalmanként is,
családi rendezvényekre.
Telefonszám: 06-20/364-66-25
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GURULÓÁLLVÁNY
BÉRBEADÓ!
Festést, mázolást,
gipszkartonozást,
külsô és belsô
hôszigetelést vállalok.
Érdeklôdni
a 06-30/987-4060-as
telefonszámon.

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

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

Dr. Major József
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.

elszállítom
a trágyát.

700 Ft/nap/adag
3500 Ft/hét
Ételeink házias jellegûek, friss
alapanyagból készülnek.
Telefonszám:

Tel.: +36 30 938-32-33

06-70/389-2123
www.ebedszallita.segitek.hu

ELADÓ HASZNÁLT
PALACKOS
GÁZTŰZHELY,
TEATŰZHELY
(fa és széntüzelésű),
használt keverőtárcsás
mosógép.
Algyő, Lőrinc u. 8 sz.

HÍZÓK!

Apróhirdetés
Hévízi üdülési jog 2–3 fô részére
átadó. 2014. november 08–15-ig.
Az apartman a buszpályaudvar, tófürdô, kórház mellett kb. 50 re van.
Ár: 40 ezer Ft/hét
Telefon: +36-30/355-17-53
*

YAMAHA XV 1600 WILD STAR Chopper motorkerékpár kitûnô, megkímélt állapotban eladó. Full extra, 20 ezer km-t
futott. Ár.:2,1 millió Ft.
Érdeklôdni: +36-70/414-88-09

virágüzlet
októberi ajánlata:
Toboz, moha, mû szárazvirág, koszorúk
kaphatók. Sírdíszek, sírpárnák,
krizantémok megrendelhetôk.

ELADÓK

A részletekről telefonon
érdeklődhet.

EBÉDSZÁLLÍTÁS
RENDÔRSÉGI
KONYHÁRÓL

Cím: Algyô, Géza utca 33.

IDA

INGYENESEN

TELEFON:
06 20/327-35-73

2014. október • Hírmondó

ALGYÔ, Vásárhelyi u. 21.
Telefon.: 267-297
Nyitva: h.–p.: 8–17 óráig, szo–vas 8–12 óráig

Telefon: 62/267-108
06-30/309-22-05

SZÁMÍTÓGÉP KARBANTARTÁS, SZERELÉS

Szoftveres hibaelhárítás
• Hardveres, szoftveres szakmai tanácsadás
• Kiadványszerkesztés és tervezés,
•

egyedi igény szerint

• Médiatartalmak szerkesztése,
• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

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

vágása (film, hang, kép)

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

2014. október • Hírmondó
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Kirándult az ANE: szentek, rendek, levendulák
Mikor az Algyôi Nôegylet(ANE)
rendes évi kirándulására indult
egy ködös péntek reggelen, még
nem sejtettük, hogy a kies ôszbôl
késô nyárba érkezünk utunk elsô
állomásán, Székesfehérváron.
Ragyogó napsütésben tettünk
sétát a középkori romkertben, ami
nemzeti emlékhelyként funkcionál, lévén a középkori Magyarország koronázási templomának
romjai fölé emelt színpad, ahol 38
királyt kentek fel, koronáztak és
ültettek az ország trónjára. Fejet
hajtottunk Aba Novák Miklós freskói elôtt, amelyek Szent István
halálának 900 esztendôs évfordulója alkalmából készültek, megnéztük a kôbôl faragott ereklyekoporsót, amelyet István király
1083. évi szentté avatása után készítettek a sírból kiemelt földi maradványok számára. Sétánk során
útba ejtettük a Bazilikát, majd
megpihentünk a híres Pelikán udvarban, ahol az órajáték királyi
alakjainak felvonulása gyönyörködtetett. Folytatva utunkat, már
messzirôl világított a napsütésben
a Pannonhalmi Fôapátság impozáns épülete, ami a világörökség

része. A modern és minden igényt
kielégítô látogatóközpont összevont idegenvezetést kínált, így
fiatal kalauzunk segítségével megtekintettük a Szent Márton Bazilikát, aminek ma látható nagy
része a XIII. század elején, Oros
apát (1207-1243) idején készült.
Alkalmunk volt megtekinteni
a bencés fôapátság híres könyvtárát, kószáltunk az arborétumban,
majd sétáltunk a Szeder Fábián
bencés szerzetes, polihisztor, 19.
század elején kialakított Arborétumában és Gyógynövénykertjében. Ízelítôt kaptunk a különféle
gyógy-és fûszernövények termesztésérôl és felhasználásáról, majd
különbözô exkluzív ízesítésû csokit
kóstoltunk a Gyógynövényházban.
Élményekkel eltelve, jócskán megfáradva foglaltuk el szállásunkat
a Sokorói dombok lábánál elhelyezkedô Gyôrújbaráton, az Apor
Vilmos Lelkigyakorlatos Üdülôházban, ahol Ábrahám Csaba,
az otthon koordinátora, nevelôtanár tartott kis beszámolót az alapítvány életérôl, mindennapjairól
valamint Apor Vilmos püspök tragikus sorsáról.

Ragyogó napsütésre ébredtünk,
és készen álltunk felfedezni Gyôr
szépségeit. A barokk város ünnepi
szentmisével várta a látogatókat,
ahol a szentmisét Kiss-Rigó László
Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke celebrálta. Sétáltunk a Baross
József utcában, megnéztük a Megyeháza barokk épületét, a Széchenyi téri Bencés templomba is
betértünk egy imára. A híres Vaskakas szobrát is megcsodáltuk, ami
a törökök négy esztendôs megszállásának idejét idézte. A Szent
László Székesegyházban fejet hajtottunk a lovag király hermája
elôtt, majd betértünk a Karmelita
templomba, annak középkori freskóit megcsodálni.
Lipóton folytattuk utunkat, ahol
a Lipóti Pékség látogatóközpontjában megnézhettük a modern,
minden 21. századi igényt kielégítô péküzem munkáját, amiben egy
kisfilm is segítségünkre volt. Lipót
fürdôn sétáltunk a strandon, majd
ebéd után elindultunk meghódítani Hédervár 800 esztendôs kastélyát. A kastélyszálló mind szépségével, mind patinájával elbûvölô
élményt adott, még megálltunk pár

Képek az Ezerjófû Tábor életébôl

fotó erejéig a 800 éves tölgyfa alatt,
ahol anno királyellenes összeesküvést szôttek renitens fôurak, ám
életükkel fizettek tettükért.
Lébény, a Szent Jakab látogatóközpont és zarándokszállás volt
utunk következô állomása, ahol
a jezsuita rend Szent Jakab apostol plébániatemplomát csodálhattuk meg szakszerû idegenvezetônk
vezetésével.
A kiadós pihenést követôen
másnap Zircen, a ciszterciek apátságát látogattuk meg. Sétáltunk
a több száz éves arborétumban,
majd Elizeus atya érdekfeszítô elôadását hallgattuk meg a ciszterci
rendrôl, Endrédy Vendel zirci apát
tragikus sorsáról.
Útban hazafelé megpihentünk
Felcsúton, ahol a Makovecz Imre
építész utolsó munkájaként datált
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia monumentális épületegyüttesét jártuk körbe Dudás József nevelôtanár vezetésével.
Élményekkel telve szeretnénk
köszönetet mondani Magyarné Rozikának, aki kifogástalan tudásával,
szakszerû idegenvezetésével felejthetetlenné tette utunkat! ANE

2014. október • Hírmondó
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Ablak a múltra fotópályázat
Algyô napjára, október 1-jére fotókiállítást rendeztünk a Könyvtárban. A tárlatot Herczeg József, Algyô
Nagyközség Polgármestere nyitotta meg.
Felhívásunkra több tucat régi algyôi fotó érkezett be, több közülük
már elmúlt 100 éves is. A beérkezett
képeket kiváló minôségben digitalizáltuk, majd a legérdekesebb darabokat elôhívattuk, ezekbôl láthattak montázst a vendégek.
A kiállítást három részre lehet
osztani. Az archív fotók mellett egy
másik pályázatot is meghirdettünk,
amely a kedvenc Algyôi fotóm
nevet kapta. Ebben a témakörben
is sok gyönyörû fotót kaptunk,
amelyek túlnyomó része az Algyôt
meghatározó Szent Anna templom
köré összpontosul. A harmadik
része, az Algyô anno és most címet

fotók, hanganyagok, videók formájában is. Ehhez a mostani kiállítás képanyaga szolgál alapként,
amelyet szeretnénk egy nagy, kereshetô, online elérhetô és letölthetô adatbázissá fejleszteni, amely
ôrzi Algyô helytörténeti kincseit.
A másfél éve mûködô, megújult
honlapunkon (www.algyokultura.
hu) már elérhetô 13 év képanyaga
rendezvényekrôl, összejövetelekrôl.
Ide szeretnénk feltölteni a helytörténeti adatbázisunkat is. A kiállított képeken kívül számos archív
fotó megtalálható honlapunkon,
a helytörténet menüben! Kérjük,
keressék fel adatbázisunkat!
Az a perspektíva, amelyet a képek
adnak, világosan megmutatja milyen hatalmas fizikai és szellemi
fejlôdésen ment keresztül Algyô.
A kiállítás 2014. október 14-ig te-



Meghívó
Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub
szeretettel meghívja és várja
Algyő időseit, nyugdíjasait
(60 éven felülieket) a
FALUHÁZBA
2014. október 18-án 15 órakor kezdődő
Idősek világnapja alkalmából
Tartott műsoros rendezvényre.
FELLÉPNEK:
Versmondók • Énekesekzenészek
A részvétel ingyenes!
Minden résztvevőt az előadás után vendégül látunk. (Büfé asztal)


kapta, amikor meghatározó régi
épületeket fotóztunk újra. Adott
volt egy archív fotó, amelyet igyekeztünk ugyanabból a perspektívából lefotózni. Így élesen látszik
kontraszt a 100 évvel ezelôtti Algyô
és a jelenkor között. A profi fotózásért és az ügyes beállításokért
Papp Dánielnek szeretnénk köszönetet mondani.
Célunk egy digitális adattár, egy
helytörténeti gyûjtemény, fotóarchívum létrehozása, amely megôrzi értékeinket az utókornak.
Nemcsak írott anyagok, hanem

kinthetô meg a Könyvtárban.
Fotót küldött: Benkô Cintia,
Boldizsár Mária, Borbély Bernadett, Gavallér Dezsôné, Gergely
Mihályné, Gonda Károlyné, Hegedûs Józsefné, Héjja Sándorné,
Kecskeméti Sándorné, Móra Józsefné, Németh Bettina, Oláh
Ernô, Ormainé Pálföldi Eszter,
Pál Zsuzsanna, Papp Dániel, Pataki József, Suti Erzsébet, Tóth
Gábor HeavenMan. Nélkülük nem
jöhetett volna létre ez a kiállítás.
Köszönet érte.
Szabó Noémi könyvtáros

A KÍNAI DISZKONT AJÁNLATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Női divatfelsők nagy választékban kaphatók!
Gyerek és felnőtt polár béléses kabátok 3690 Ft-tól
Női farmernadrágok 2790 Ft-tól
Férfi, női, gyerek szabadidőnadrágok 1290 Ft-tól
Férfi, női, trikók 590 Ft-tól
Női cicanadrágok 490 Ft-tól
Polár mellények, kardigánok 1490 Ft-tól
Felnőtt szobapapucs 590 Ft-tól
Férfi 3db-os alsók 590 Ft-tól
Zoknik 150 Ft-tól
Selyemvirágok 250 Ft-tól
Szilikon karkötőkészítő gumik és készletek érkeztek!
Megérkeztek az új őszi-téli sálak!
Nyitva tartás: h.–p.: 8–12, 13–17 • Szo.: 8–12
Cím: Algyő, Kastélykert u. 62.

VÁSÁRNAPTÁR
A Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Október 16. (csütörtök) 8–12 óra Vegyes iparcikk vásár.
Október 21. (kedd) 9–11:30 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Október 30. (csütörtök) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár.
*

November 5. (szerda) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár.
November 10. (hétfô) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
hétfôn, kedden, pénteken: 8–12 óra között (délelôtt)
szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután).
Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Október 13-tól 18-ig 12:30–16:30
Október 20-tól 22-ig 07:30–12:00
Október 27-tôl 31-ig 12:30–16:30
November 3-tól 7-ig 07:30–12:00
November 10-tôl 14-ig 12:30–16:30

2014. október • Hírmondó

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

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

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

DR. KOVÁCS ÁGNES
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.

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!

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)
RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107, 112.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

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 fajtája • esztétikus tömések
• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás
• fogékszer felrakása garancia idôvel
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok
Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM

MENTÔK: 104 • TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107
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Palackba zárt szellemiség
A barcasági falvakban évek óta
a nyár egyik legfontosabb eseménye az algyôi Móra Ferenc Népszínház vendégszereplése. A még
a nyolcvanas évek végén kigondolt,
kitervelt falusi nézôképzés a Kárpátkanyarban beért. Azokban
a Brassó megyei községekben, ahol
hat-hét évvel ezelôttig még soha
nem vendégszerepelt színtársulat,
ma a Móra Ferenc Népszínház elôadásain telt ház van és nem mellesleg értô közönség, amely nem
csupán a nevettetô poénokat érti,
de már a színpadi mûvek üzenetét
is. Az elôadások után pedig megvitatják egymás közt a látottakat,
sôt a társulat tagjainak játékát is.
Nem kevesen vannak, akiknek kedvenc színészük is a Móra Ferenc
Népszínház valamelyik taja.
A Móra Ferenc Népszínház idén
Karácsony Benô A rút kiskacsa címû
vígjátékát mutatta be a Barcaság
magyar községeinek mûvelôdési
otthonaiban. A választás telitalálat.
Egyrészt azért, mert A rút kiskacsa
ôsbemutatója 1937-ben a Kolozsvári Magyar Színházban volt,
a darab ott élt meg hét elôadást, s
a produkciót a színház vendégszereplései jóvoltából (akkor még turnéztak a kôszínházak) további két
helyen, Nagyváradon és Brassóban
láthatta még a közönség.
Másrészt azért, mert idén hetven
éve, hogy Karácsony Benôt – noha
családja még a századfordulón katolizált, s ô maga katolikus iskolákat
végzett – zsidó származása miatt
elhurcolták, a halál Auschwitzban
érte. Kevesen emlékeztek meg
a Napos oldal finom-fanyar humorú
írójáról. (Humoráról Szemlér Ferenc írt a legtalálóbban, fényt vetve
arra, hogy ez az irónia mindvégig
hittel teli volt: „Éppen a foglalkozásából adódó viszonylagos anyagi
függetlensége folytán ôrizhette
meg szintén viszonylagos irodalmi
különállását és kritikai tartását.
Ennek talált ragyogó kifejezô formát mély humorában, ösztönös
tréfáló kedvében, könnyed, de telibe sújtó gúnyolódásában, a rossznak, a hamisnak, az erkölcstelennek, a felületesnek, az aljasnak
a kicsúfolásában, ahogyan az igaz
emberbe és a valóban emberibe
vetett rendíthetetlen hitét fejezi
ki.”) Méltóan szinte csak a Móra

Ferenc Népszínház társulata idézte meg Karácsony Benô emlékét.
Harmadrészt, mert ez a – Tót
H. Zsolt szavaival élve – melegséget
és kedves szertelenséget árasztó
vígjáték Bene Zoltán szegedi író dramaturgiájának és Kátó Sándor rendezésének köszönhetôen igencsak
idôszerûvé vált üzenetet közvetít.
A Mariként megalázott Szabó lánynak választania kell, hogy Mariannként külföldön, egy herceg oldalán,
vagy idehaza, a pragmatikus, ám
szeretetre vágyó és azt viszonozni
képes mérnök feleségeként kíván
élni. (E kérdés megválaszolása ma
barcasági falvainkban, de Brassóban, Négyfaluban és Fogarason is
aktuálisabb, mint valaha.)
Karácsony Benô soha nem tagadta, hogy üzenni akar. A Brassói
Lapoknak így vallott: „Írogatok.
Palackokba üzenetet zárok s a palackot tengerbe dobom, mint magányos szigetrôl a hajótörött. Két
év elôtt felolvasó körúton voltam.
Egy tekintélyes úr, elnöknek szólították, hasbavágott. Látod, barátom, szólott nevetve, ilyen vidám
marhaságokra van nekünk szükségünk. Ez az ember nem az én palackomat halászta ki. Mert én mindig komoly és nagy üzeneteket
zártam palackomba. Hogy senki
sem találta meg? Nem áll. A palackoknak is megvan a maguk útja.
Eljutnak valahová.”
Legutóbb Algyôre. Algyôrôl
pedig a Barcaságra.
Ez a tény pedig némiképp megcáfolja Tót H. Zsoltnak – Karácsony
Benô életmûve avatott ismerôjének
– az ítéletét, miszerint Karácsony
színpadi mûvei olyan alkotások,
amelyek bevallottan a szórakoztatás
vágyától indíttatva születtek, s hogy
szerzôjük, az irodalmi ambíciókat
dédelgetô fiatal kolozsvári ügyvéd
a dialógusok fogalmazása közben
még csupán arra érzett leküzdhetetlen késztetést, hogy nyíltszíni
tapsot és forró sikert kiváltó darabok fûzôdjenek a nevéhez, vagyis
az értékteremtéssel szemben inkább a hatásteremtést választotta.
A sikeres színpadi bemutatók
érdekében alkalmazott közönségcsalogató fogásokat és leegyszerûsített cselekményt Karácsony maga
sem tagadja. Egy ízben szóba hozza
A rút kiskacsa címû darabját egy

újságíró elôtt: „Nem akartam
semmi rendkívülit és ez, azt hiszem
nagymértékben sikerült is nekem.
A darab a szórakoztatás és felderítés merész szándékával íródott.
Amint látnivaló tehát, nem alkalmas alkalom arra, hogy egy komoly
lap számára összeráncolt homlokkal nyilatkozzam róla. A darab két
kedves órával szeretne kedveskedni a közönségnek. Muss die Kuh
immer Milch geben? – kérdezi
Somerset Maugham egyik darabjának címe. Muszáj az írónak mindig emberboldogító programmal
kiállani a színpadra? – teszem fel
én a kérdést szerényen. Nem muszáj.”

Csakhogy ma már – a Móra Ferenc Népszínház elôadása után
– nyilvánvaló, hogy a szerzô félrevezette az újságírót, hiszen palackba zárva igenis is ott bujkál az emberboldogító program, ott leledzik
Karácsony Benô szellemessége és
szellemisége A rút kiskacsa dialógusaiban, cselekményében is. Bene
Zoltán és Kátó Sándor pedig meg
is találták. Élvezetesen és közérthetôen tálalták is.
S ebben partnereik voltak a társulat színészei.
Simonits Andrea Szabó Marija
emancipált modern nô, aki nem
hajlandó elfogadni az élet által rámért szürkeséget, álmokat dédelget, s amikor lehetôsége nyílik rá,
rögtön igyekszik is valóra váltani,
ám vágyai közepette is racionális
marad, okos döntést hoz.
Pál Anita Olgája nem gonosz
mostohanôvér, sokkal inkább a társadalmi konvenciókat elfogadó,

azok elônyeivel (vissza)élni akaró
lány, akit Mariann vélt románca
a herceggel nem ráz meg annyira,
mint anyját. A Klotildot alakító R.
Nagy Mária hitelesen láttatja a családja becsületéért állandóan aggódó, buta és beképzelt újgazdagot.
Alfréd Dubecz György alakításában
tragikomikus figura, akit a legnagyobb családi botrány közepette is
csak az ünnepi húsleves velôs csontja érdekel. Az elnök Bera Sándor
megjelenítésében inkább szánalmas, mintsem mulatságos, vélt emberi nagyságát minél inkább hangsúlyozza, annál nyilvánvalóbbá
válik: a király meztelen. István
Varga János alakításában egy aranyifjú, aki messzirôl jön, így bármit
elhisznek neki, bíznak benne, ôt
tartják a család legsikeresebb produktumának, noha erkölcstelensége, beképzeltsége lesüt róla.
A család tagjairól a legtöbbet
Julis, a szolgáló lány árul el. Szabó
Szilvia játéka erôteljes, s az elsô
színben – amikor Mariann még
a kis Mari – szinte az egyetlen élô,
hús-vér figura a színpadon. Akihez
társul még Kovács, akit jóravaló,
de faragatlan fickóként alakít Ádok
Róbert. Kátó Sándor remekül karikírozza a lapszerkesztôt, aki egyben
újságjának marketingese is, hiszen
a legfontosabb célja elôfizetést
kötni az úrhatnám családdal. Vidovenyecz János titkára és Csenki József
londínere fontos szereplôi az elôadásnak, noha csupán epizódszerepek.
Cseszkó Mihály visszafogott, tudatos játéka miatt lesz Balogh Gusztáv
mérnök hiteles és szerethetô figura, a herceg méltó ellenfele. Noha
a herceg sem antipatikus, nem
a Verdi Rigolletójából ismert nôfaló, inkább egy szimpatikus középkorú úr, aki nem csupán vágyódó szexualitással, hanem szinte
atyai szeretettel hajol Mariann fölé,
Balogh Gusztáv emberi kvalitásai
vonzóbbak, mint a fôúr vagyona.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb
hatású színmûvét mutatta be az algyôi Móra Ferenc Népszínház
a Barcaságon (mely ráerôsített
a Mikes-dráma üzenetére), ahol
immár értô közönség várja vissza
a társulatot jövôben is.
Ambrus Attila,
a Brassói Lapok fôszerkesztôje
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október 10. (péntek) 08:00, Faluház kisterem: Falugazdász (Mucsi Krisztina);
17:15 Faluház: Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika).
Október 11. (szombat) 15:00, Alkotóház: Rajzszakkör (Magyarné Varga Anna).
Október 13. (hétfô) 08:00, Faluház kisterem: Ingyenes jogi tanácsadás – JOGPONT
IRODA (Dr. Pusztai Edit); 15:00, Civil Szervezetek Háza: Búzavirág Asszonykórus;
17:00, Faluház klubterem: Parlandó Énekegyüttes; 17:00, Alkotóház: Fürge ujjak
mûhelye, Kézmûves képzések: Rajz és Festés I.; 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc I.; 17:30? Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit); 19:00, Faluház színházterem: Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Október 14. (kedd) 16:00, Faluház kisterem, Hagyományôrzô Citerazenekar és
az Algyôi Hagyományôrzô Együttes; 16:30, Faluház színházterem: Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness Stúdió); 17:00, Alkotóház: Kézmûves képzések:
Kerámia, Foltvarrás (Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre); 18:00, Faluház
klubterem: Jóga (Karancsi Eszter).
Október 15. (szerda) 10:00, Könyvtár: Országos Könyvtári Napok: OkosKönyvtár
– generációk találkozása. Varga Anna festô és Gonda Károlyné bemutatója óvodás
gyerekek számára; 14:45, Faluház színházterem: Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde); 17:00, Alkotóház: Festôkör, Kézmûves képzések: Üvegtechnikák I.;
17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc II.; 19:00, Faluház színházterem:
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika).
Október 16. (csütörtök) 09:30, Faluház kisterem: Baba-mama klub; 14:30, Faluház színház-terem: Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde); 16:00, Faluház
klubterem: Nyugdíjas klub; 16:00, Könyvtár: Országos Könyvtári Napok – Együtt
az egészségünkért! Egészségnépszerûsítés és szûrôvizsgálatok; 17:00, Alkotóház:
Kézmûves képzések: Üvegtechnikák II., Rajz és Festés II.; 17:30, Faluház színházterem Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit); 19:00, Faluház színházterem:
Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Október 17. (péntek) 08:00, Faluház kisterem: Falugazdász (Mucsi Krisztina);
15:00, Faluház kisterem: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa); 17:00, Alkotóház:
Jóga Orvos Judittal; 17:00, Könyvtár: Országos Könyvtári Napok: Élô emlékezet
– múltunk értékei. Tiszanap; 17:15, Faluház színházterem: Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika); 19:00, Faluház színházterem: Karaoke party.
Október 18. (szombat) 10:00, Könyvtár: Országos Könyvtári Napok: Megosztott
örömök a Csiga Duó mûsora, majd játszóház; 15:00, Faluház színházterem: Idôsek
Világnapja – Mûsoros délután.
Október 20. (hétfô) 15:00, Civil Szervezetek Háza: Búzavirág Asszonykórus; 17:00,
Faluház klubterem: Parlandó Énekegyüttes; 17:00, Könyvtár: Számítógépes tanfolyam konzultációja; 17:00, Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye; 17:00, Alkotóház:
Kézmûves képzések: Rajz és Festés I.; 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések:
Tûzzománc I.; 17:30, Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs
Edit); 19:00, Faluház színházterem: Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Október 21. (kedd) 16:00, Faluház kisterem: Hagyományôrzô Citerazenekar és
az Algyôi Hagyományôrzô Együttes; 16:30, Faluház színházterem: Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness Stúdió); 17:00, Alkotóház: Kézmûves képzések:
Kerámia; 18:00, Faluház klubterem: Jóga (Karancsi Eszter).
Október 22. (szerda) 14:45, Faluház színházterem: Szilver Tánciskola (Újváriné
Lôrincz Tünde); 17:00, Alkotóház: Festôkör, Kézmûves képzések: Üvegtechnikák
I.; 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc II.; 19:00, Faluház színházterem: Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika).
Október 23. (csütörtök) 17:00, Országzászló: Nemzeti ünnep, megemlékezés.
Október 25. (szombat) 15:00, Alkotóház: Rajzszakkör (Magyarné Varga Anna);
Tojásfestô mûhely.
Október 27. (hétfô) 15:00, Civil Szervezetek Háza: Búzavirág Asszonykórus; 17:00,
Faluház klubterem: Parlandó Énekegyüttes; 17:00, Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye, Rajz és Festés I.; 17:30, Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit); 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc I.; 19:00,
Faluház színházterem: Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Október 28. (kedd) 16:00, Faluház kisterem: Hagyományôrzô Citerazenekar és
az Algyôi Hagyományôrzô Együttes; 16:30, Faluház színházterem: Hip-hop
táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness Stúdió); 17:00, Alkotóház: Kézmûves
képzések: Kerámia, Foltvarrás (Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre); 18:00,
Faluház klubterem: Jóga (Karancsi Eszter).
Október 29. (szerda) 14:45, Faluház színházterem: Szilver Tánciskola (Újváriné
Lôrincz Tünde); 17:00, Alkotóház: Festôkör, Kézmûves képzések: Üvegtechnikák

I.; 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc II.; 17:30, Faluház klubterem:
Életreform klub (elôadó: Dr. Gyalay Mónika orvos); 19:00, Faluház színházterem:
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika).
Október 30. (csütörtök) 09:30, Faluház kisterem: Baba-mama klub; 14:30 Faluház
színházterem, Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde); 16:00, Faluház klubterem: Nyugdíjas klub; 16:30, Faluház: Halloween játszóház; 17:00, Alkotóház:
Kézmûves képzések: Üvegtechnikák II., Kézmûves képzések: Rajz és Festés II.;
17:30, Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit); 19:00,
Faluház színházterem: Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Október 31. (péntek) 08:00, Faluház kisterem: Falugazdász (Mucsi Krisztina);
15:00: Faluház kisterem: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa); 17:00, Alkotóház:
Jóga Orvos Judittal; 17:00, Faluház Galéria: Kiállítás megnyitó: Emlékezzünk a Nagy
Háborúra! Címmel; 17:15, Faluház színházterem: Zumba Fitness (Koromné Sinkó
Erika); 18:00, Borospince: Borkurzus I..
*

November 03. (hétfô) 15:00, Civil Szervezetek Háza: Búzavirág Asszonykórus;
17:00, Faluház klubterem: Parlandó Énekegyüttes; 17:00, Alkotóház: Fürge ujjak
mûhelye; 17:00, Alkotóház: Rajz és Festés I., Kerámia; 17:30, Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit); 17:30, Alkotóház: Kézmûves
képzések: Tûzzománc I.; 19:00, Faluház színházterem: Fitness (Badar Krisztina,
Kakuszi Ildikó).
November 04. (kedd) 16:00, Faluház kisterem: Hagyományôrzô Citerazenekar és
az Algyôi Hagyományôrzô Együttes; 16:30, Faluház színházterem: Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness Stúdió); 18:00, Faluház klubterem: Jóga (Karancsi Eszter).
November 05. (szerda) 14:45, Faluház színházterem: Szilver Tánciskola (Újváriné
Lôrincz Tünde); 17:00, Alkotóház: Festôkör, Kézmûves képzések: Üvegtechnikák
I.; 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc II.; 18:00, Faluház klubterem:
I. Elôadás: Emlékezzünk a Nagy Háborúra!
November 05. (szerda) 19:00, Faluház színházterem: Zumba Fitness (Koromné
Sinkó Erika).
November 06. (csütörtök) 09:30, Faluház kisterem: Baba-mama klub; 14:30,
Faluház színházterem: Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde); 16:00 Faluház
klubterem: Nyugdíjas klub; 17:00, Alkotóház: Kézmûves képzések: Üvegtechnikák
II., Rajz és Festés II.; 17:30, Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes
(Hegedûs Edit); 19:00 Faluház, színházterem: Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi
Ildikó).
November 07. (péntek) 08:00, Faluház kisterem: Falugazdász (Mucsi Krisztina);
15:00, Faluház kisterem: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa); 17:00, Alkotóház:
Jóga Orvos Judittal; 17:15, Faluház színházterem: Zumba Fitness (Koromné Sinkó
Erika).
November 08. (szombat) 09:00, Könyvtár: Könyvtári Kávéház; 15:00, Alkotóház:
Rajzszakkör (Magyarné Varga Anna).
November 09. (vasárnap) 15:00, Alkotóház: Kézmûves képzések: Népi kismesterségek.
November 10. (hétfô) 08:00, Faluház kisterem: Ingyenes jogi tanácsadás – JOGPONT IRODA; 15:00, Civil Szervezetek Háza: Búzavirág Asszonykórus; 17:00,
Faluház klubterem: Parlandó Énekegyüttes; 17:00, Alkotóház: Fürge ujjak mûhelye,
Rajz és Festés I.; 17:30, Faluház színházterem: Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit); 17:30, Alkotóház: Kézmûves képzések: Tûzzománc I.; 19:00, Faluház
színházterem: Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó).

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.

