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Algyôn is ünnepeltük a hungarikomokat
2015. január 9-én Algyô fogadta 
a Hungarikum ünnep a Dél-Alföl-
dön címû programot, melynek ré-
szeként a rendezvény idején 
a Dél-Alföld hungarikumait és ki-
emelt nemzeti értékeit bemutató 
tárlatot tekinthettek az algyôiek. 
A kiállítást Pappné Máté Erzsébet, 
a Földmûvelésügyi Minisztérium 
Hungarikum Fôosztályának osz-
tályvezetôje nyitotta meg. A kiállí-
tás-megnyitót elôadások követték, 
ám ezeket megelôzôen Molnár Áron 
polgármester köszöntötte a részt-
vevôket, egyúttal bejelentette, hogy 
Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete a követ-
kezô, január 22-i ülésén létre kí-
vánja hozni a helyi értéktár 
bizottságot. (Ez meg is történt. - 
a szerk.) A köszöntô után Magyar 
Anna, a Csongrád Megyei Értéktár 
Bizottság elnöke a megye hunga-
rikumait mutatta be, Székely Anna, 

az említett bizottság tagja a helyi 
értéktárak létrehozásáról, mûkö-
désérôl beszélt. Mód László néprajz-
kutató révén a megye kiemelt nem-
zeti értékérôl, a csongrádi borról 
és a hozzá kapcsolódó szokásokról 
hallhattak a jelenlévôk, Berek Ágota 
természetgyógyász, fitoterapeuta 
pedig az alföldi kamillavirágzatról 
és a gyógynövényekben rejlô lehe-
tôségekrôl tartott elôadást; míg Ba-
logh László, a Közszolgálati Köz-
alapítvány kuratóriumának elnöke 
azt feszegette, miként jelennek meg 
a hungarikumok, nemzeti értékek 
a médiában és a köztudatban. 
Az elôadások után az algyôi Zsibon-
gó Néptáncegyüttes és az Algyôi Ha-
gyományôrzô Citerazenekar, valamint 
az üllési Rézhúros Banda mûsorát 
láthatta a szép számú közönség, 
akik hungarikumokat kóstolhattak 
(csabai és gyulai kolbászt), s alföldi 
borral öblíthették le.   A. H

Üléseztek a képviselôk: középpontban  
a költségvetés és az önkormányzati  

cégek üzleti terve
25 téma megvitatását tervezte Algyô Nagyközség Képviselô-testüle-
te a január 22-én tartott soros ülésén. A Molnár Áron polgármester 
irányításával elvégzett munkáról készült video-felvétel utólag is 
megtekinthetô Algyô Nagyközség hivatalos YouTube csatornáján.

Algyô Nagyközség Önkormányzat 
2015. évi költségvetési rendelet-
tervezet megvitatásával kezdôdött 
a képviselô-testület januári ülése. 

Algyô az adóerô-képessége 
miatt nem kap mûködési  

támogatást
Nehéz a települési költségvetés 
tervezése. Többek között azért, 
mert teljesen átalakult a jogszabá-
lyi környezet. Algyô esetében a be-
vételek nagyságrendjének a meg-
becsülését befolyásolja a 2015-ben 
is alkalmazott feladatfinanszírozás, 
illetve az, hogy további normatí-
vákat is belevettek az adóerôké-
pességgel kapcsolatos számítások-
ba. Idén – az elôzô évekhez 
hasonlóan – csak az alacsony adó-
bevételi potenciállal rendelkezô 
településeknek juttat az állam 
általános mûködési támogatást. 
Algyôn az adóerô-képesség alap-
ján kiszámított elvárt bevétel (381 
millió 438 ezer 53 forint) nagyobb 
összeg, mint a településre elvileg 
jutó mûködési támogatás (134 mil-

lió 254 ezer 276 forint), ezért te-
lepülésünk nem részesül az ilyen 
állami pénzforrásból.

A bevételek között növekedett 
(több mint 9 millió forinttal) a te-
lepülési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támoga-
tása címszóval Algyôre érkezô ösz-
szeg, ami 95 millió 343 ezer 700 
forint. Ennek oka az óvodapeda-
gógusok létszámának növekedése 
és a bérezésükhöz való hozzájáru-
lás mértékének a növekedése. 
Ugyancsak nôtt (több mint 2 mil-
lió forinttal) az önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti és gyer-
mekétkeztetési feladatainak támo-
gatási összege, ami Algyôn 58 mil-
lió 628 ezer 403 forint. Az algyôi 
bevételeket tápláló források közül 
például 2015-ben az elôre jelzett 
adóbevételek összege csökkent. 
A pénzmaradvány pontos összegét 
a zárszámadáskor lehet meghatá-
rozni, de látható, hogy nagyság-
rendje elmarad a tavalyi összegtôl.

(Folytatás a 3. olalon.)

Rendkívüli ülést tartott Algyô önkormányzati 
képviselô-testülete

Képviselô-testülete 2015. január 28-án rendkívüli ülést tartott. 
A Borbála Fürdô területén fúran-
dó termálkút munkaterületét – a 
kivitelezô kezdeményezésére – egy 
új helyen határozták meg a kép-
viselôk 9 igen szavazattal.

Dr. Gonda János képviselô elô-
terjesztése nyomán megvitatta 
a testület, hogy két önkormányza-
ti cég ügyvezetôjének a megbíza-
tása is lejár 2015. február végén. 

A képviselôk január 28-i rendkívü-
li ülésükön az AKTV Kft. ügyveze-
tôi álláshelyére „5 igen és 4 nem”, 
míg a Gyevitur Kft. ügyvezetôi ál-
láshelyére „5 igen és 4 tartózkodás” 
szavazati aránnyal határoztak pá-
lyázat kiírásáról, a régi ügyvezetôk 
újraválasztásával szemben.

A két pályázati felhívás lapunk 
10. oldalán olvasható.
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A helyi értékek jegyében: megalakult az Algyôi Értéktár Bizottság
Hungarikum ünnepet tartottak Algyôn 2015. január 9-én.

A 2012. július 1-jétôl hatályos, 
a magyar nemzeti értékekrôl és 
a hungarikumokról szóló, 2012. 
évi XXX. törvény ösztönzésére 
az elmúlt két és fél évben számos 
értéktár jött létre az országban és 
kialakult a hungarikumok és 
nemzeti értékek szerkezete. 

A nemzeti értékek és hungari-
kumok piramisszerûen szervezôd-
nek, az alulról jövô kezdeménye-
zéseken alapulnak. Az átláthatóság 
kedvéért a piramist a csúcsától 
lefelé mutatjuk be, nagyon rövi-
den:

A Hungarikum Bizottság egy 
16 fôs grémium, amelyet a hunga-
rikum-törvény hívott életre. Az el-
nöki teendôket az agráriumért és 
a vidékfejlesztésért felelôs minisz-
ter látja el. Tagjait a törvényben 
meghatározott miniszterek és szer-
vezetek (igazságügyért felelôs mi-
niszter, helyi önkormányzatokért 
felelôs miniszter, kultúráért és ok-
tatásért felelôs miniszter, agrár-vi-
dékfejlesztésért és természetvéde-
lemért felelôs miniszter, 
turizmusért felelôs miniszter, fej-
lesztéspolitikáért felelôs miniszter) 
delegálják. A Hungarikum Bizott-
ság legfôbb feladata a Magyar Ér-
téktár és a Hungarikumok Gyûj-
teményének összeállítása. 

A Hungarikum Bizottság mun-
káját szakmai ágazati szakbizott-
ságok segítik. E szakmai terüle-
tenként szervezett testületek 
véleményezô, tanácsadó, javaslat-
tevô, döntés-elôkészítô jogosult-

ságokkal rendelkeznek, illetve 
tartalmi szempontok szerint el-
bírálják a támogatási pályázatokat. 
Az egyes szakbizottságok részte-
rületei: Agrár- és élelmiszergaz-
daság – Egészség és életmód 
– Ipari és mûszaki megoldások 
– Kulturális örökség – Sport, tu-
rizmus és vendéglátás – Termé-
szeti és épített környezet – Hun-
garikum Védjegy Szakbizottság.

Az értékek azonosítása, rend-
szerezése és védelme egy többszö-
rösen összetett, alulról felfelé épít-
kezô rendszerben, a Magyar 
Nemzeti Értékek Piramisában 
történik. Az értékek felkutatása, 
azonosítása és gyûjtése a telepü-
léseken kezdôdik, hiszen a helyi 
értékeket a helyiek ismerik a leg-
jobban. A helytörténészek, muzeo-
lógusok, néprajzosok, pedagógu-
sok, szakemberek, lokálpatrióták 
sok helyen már el is készítették 
a helyi értékek listáját, amely fo-
lyamatosan bôvíthetô. A lokáli 
értéktárak mintájára alkotják meg 
az önkormányzatok a megyei és 
tájegységi értéktárakat. A Magyar 
Értéktárat pedig a helyi, ágazati és 
külhoni értéktárak összesítése 
során a Hungarikum Bizottság ál-
lítja össze.

(Egyes, megkülönböztetésre, 
kiemelésre méltó, különlegessé-
gével és minôségével a magyarság 
csúcsteljesítményének számító 
nemzeti értékeket a törvényben 
nevesített Hungarikum Bizottság 
hivatott egyedi értékelés eredmé-

nyeként is hungarikummá minô-
síteni.)

A magyarságra jellemzô értékek 
az alábbi értéktárakba tagozódva 
kerülhetnek be a Kiemelt Nem-
zeti Értékek listájába, majd onnan 
a Hungarikumok közé: Telepü-
lési értéktárak – Megyei érték-
tárak – Tájegységi értéktárak 
– Ágazati értéktárak – Külhoni 
magyar értéktárak.

Mindebbôl kitûnik, hogy immár 
több szempontból is érdemes össze-
gyûjteni a helyi értékeket, amelyek 
a megyei értéktárba kerülve na-
gyobb nyilvánosságot nyernek, nö-
velik a település hírnevét, így köz-
vetve a turizmus és a gazdaság 
fellendüléséhez is hozzájárulhat-
nak. A helyben összegyûjtött érté-
kek, amennyiben bizonyos krité-
r iumoknak megfelelnek, 
bekerülhetnek a megyei értéktárba, 
de a kiemelt nemzeti értékek, sôt, 
akár a hungarikumok listájára is.

Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának képviselô-testülete 2015. 
január 22-i ülésén hozta létre az Al-
gyôi Értéktár Bizottságot. A kép-
viselôk döntése szerint a bizottsá-
got Bene Zoltán, Gálné Nagy Ildikó, 
Gyôrfi László, Kneip Ferencné és 
Vámos Zoltán alkotják. Feladatuk, 

hogy ösztönözzék az algyôieket: 
javasoljanak helyi értékeket az ér-
téktárba, a magyar értékek azono-
sításának folyamatába ugyanis 
bárki bekapcsolódhat, a települési 
értéktár bizottság nem letétemé-
nyese sem a javaslattételnek, sem 
az értéktár kialakításának, csupán 
kezelôje a javaslatoknak. Javaslat-
tételre minden állampolgárnak 
lehetôsége van egy adatlap kitöl-
tésével, amely letölthetô az inter-
netrôl, az algyo.hu Algyôi Értéktár 
rovatából, vagy személyesen kér-
hetô a Faluházban és a Könyvtár-
ban. A javaslatokat e-mailben a 
bene.zoltan@algyofaluhaz.hu e-ma-
il-címre küldhetik el, vagy szemé-
lyesen a Faluházban, vagy a Könyv-
tárban adhatják le. Ezen kívül 
a www.hungarikum.hu/javaslat olda-
lon is lehet javaslatokat tenni, ezek 
azonban nem közvetlenül az Algyôi 
Értéktár Bizottsághoz futnak be.

Ezúton is kérjük az algyôieket, 
vegyék számba a környezetükben 
föllelhetô értékeket, s tegyék meg 
javaslataikat, hogy az Algyôi Érték-
tárat közösen tölthessük meg tar-
talommal!

Algyôi Értéktár  
Bizottság 

Anyakönyvi hírek
SzületéS:

KIRÁLY-APÁTI HANNA – született: 2014. 
12. 18., édesnya: Apáti-Nagy Adrienn, 
édesapa: Király Balázs.

KOZA BRENDON – született: 2014. 12. 
29., édesanya: Szabó Klaudia, édesapa: 
Koza Zsolt.

KOLEP BOGLÁRKA – született: 2014. 12. 
23., édesanya: Lakatos Edit, édesapa: 
Kolep Zoltán Gyula.

GERA OLIVÉR – született: 2015. 01. 06., 
édesanya. Csongrádi Tímea, édesapa: 
Gera Mihály Róbert.

Jó egészséget!
* 

HalálozáS:

Klug Tamás 2015. január 3-án elhunyt.

Pataki Józsefné született Áchim Julianna 
2015. január 17-én elhunyt.

Béke poraira!

Nyilvános a képviselô-testület ülése
Algyô nagyközség Polgármesteri 
Hivatala, vagyis a községháza te-
lefonszáma – ha mobil telefonról 
indítjuk a hívást, akkor +36 
62 517 517, ha vonalas telefonról 
kezdeményezzük a hívást, akkor 
62 / 517 517. A cím: 6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40., az e-mail cím: 
ph@algyo.hu, a honlap: www.algyo.
hu.

*  *  *  *  *

Az új falugazdász, Gömöri Gabriel-
la minden pénteken reggel 8-tól 
14 óráig tart ügyfélfogadást a  
Faluház kistermében. A falugaz-

dász telefonos elérhetôsége: 70-
489-3846.

*  *  *  *  *

Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta következô képviselô-testületi 
ülését 2015. február 26-án (csü-
törtökön) 9 órától tartja a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében. 
A képviselô-testület ülése nyilvá-
nos, azon részt vehetnek az érdek-
lôdô választópolgárok, illetve a ta-
nácskozáson készült videofelvétel 
megtekinthetô Algyô Nagyközség 
hivatalos YouTube csatornáján.

*  *  *  *  *
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Üléseztek a képviselôk: középpontban a költségvetés és az önkormányzati cégek üzleti terve
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Takarékoskodás a kiadásokkal
A 2015-ben várható kiadásokat 
számba véve kiemelték: az intéz-
ményi dologi kiadásainak 5%-t 
zárolják a takarékos gazdálkodás 
jegyében. A kötelezô és az önként 
vállalt feladatok ellátása élvez 
prioritást. 

A személyi juttatások kalkulált 
összege: 390 millió forint, plusz 
114 millió forint a járulékoké. 

A 2015-ben esedékes dologi ki-
adások összege 460 millió forint-
ra becsülhetô, ugyanakkor alá-
húzták: takarékosságra törekszik 
a képviselô-testület.

A mûködést szolgálja az önkor-
mányzati cégeknek és a Sportkör-
nek nyújtott támogatás, valamint 
az innovációs és polgármesteri 
pénzalap. Ezek összege idén: 228 
millió 770 ezer forint lehet.

Új tétel a lakosságszám növelé-
sét és megtartását szolgáló 10 mil-
lió forintos keret.

A felhalmozási kiadások között 
50 millió forintot különítettek el 
az algyôi képviselôk a pályázati 
saját erô alapra. Tavalyról áthú-
zódó pénztétel az induló beruhá-
zások 227 millió 901 ezer forintja. 

A Közbiztonsági Alap céltarta-
léka – az elôzô évhez hasonlóan 
– 1 millió forint. Pénzt különítettek 
el az új termálkút fúrására és adó-
kockázati tartalékkal is számoltak 
az adóbevételek, valamint az adó 
visszafizetés bizonytalanságából 
adódó bevételkiesés pótlására. 
Az önkormányzat fejlesztési el-
képzeléseihez szükséges vásárlá-
sokra Ingatlanforgalmazási Alap 
címen 15 millió forintot, míg a fej-
lesztések pályázati megvalósításá-
hoz 50 millió forint, a beruházások 
elôkészítésével, terveztetésével 
kapcsolatos kiadásokra 20 millió 
forint Beruházás elôkészítô Alapot 
határoztak meg. A vállalkozások 
támogatására 10 millió forintos 
alapot különítettek el.

Az algyôi lakosok szociális tá-
mogatására tavaly 43 millió forint 
került felhasználásra, 2015. évre 
ennél nagyobb összeg, 50 millió 
forint került betervezésre.

A civil szervezetek támogatásá-
ra szolgáló alapra és az egészség-

ügyi alapra a tavalyi évvel azonos 
összeg került elkülönítésre.

A fejlesztési tervek 
A bel- és külterületi csapadékvíz 
elvezetés, Gyûjtô utak fejlesztése, 
Közvilágítás fejlesztés, Ló és kisállat 
rehabilitáció, Nyári intézményi fel-
újítás, Település belterületén köz-
világítás bôvítése – kezdôdik az Al-
gyôn tervezett fejlesztések sora.

Az önkormányzat munkáját se-
gítô bizottságok is ismertették 
prioritásaikat. A jogi és ügyrendi 
bizottság (JÜB) a Bursa Hungari-
ca pályázatot (2 millió forintra 
tervezett összeggel) továbbra is 
támogatni kívánja. Javasolta, hogy 
az AESZI költségvetésébe kerüljön 
bele a gondozói hálózat 1 fôvel 
való bôvítése. Kívánatosnak talál-
ná azt is, hogy az eredetileg kül-
téri élménymedence megépítésé-
re elkülönített 560 millió forintot 
csoportosítsanak át a 2015-ös fej-
lesztési céltartalék alapba. 

A TÜB fontossági kategóriákba 
sorolta a fejlesztéseket. Ezek közül 
kiemelhetô például a Szüret utca 
elején szennyvíz-csatorna kialakí-
tása, egy komposztáló rendszer és 
a kishajó-kikötô fejlesztése, 
a MOL-tól vásárolt terület rende-
zése, temetôfejlesztés folytatása.

Végül az idei költségvetési ren-
delettervezetet 8 igennel és 1 tar-
tózkodással elfogadták az algyôi 
képviselôk.

Nagyító alatt  
az önkormányzati cégek

AKTV Kft. 2015. évi üzleti tervét 
tárgyalva elhangzott: 1822 elôfi-
zetô élvezi a kábeltévés cég szol-
gáltatásait. Tavaly nem nôtt tele-
fon elôfizetôk száma (161), de több 
mint 100 új internet elôfizetést 
kötöttek (összesen 647), és az 1014 
kábeltévés elôfizetô a korábbinál 
több csatornát nézhet Algyôn, 
mint az elôzô években. Ám az elô-
fizetôk egy része adósa a cégnek: 
a díjtartozás mértéke csökkent 
ugyan a múlt évben, de még min-
dig több mint 1 millió forint. 
A csatornakiosztás (például a több 
sport) változtatásának hatására 
a tavalyinál 5%-kal több, összesen 
60 millió 674 ezer forint is lehet 
A BEVÉTEL. A képviselô-testület 
engedélyezte, hogy az AKTV Kft. 

2015. évben 2 millió forinttal tör-
lessze a tagi kölcsönt, 2016. évben 
pedig 6 millió Ft-ot. A beszámolót 
8 igennek, 1 tartózkodás mellett 
elfogadták az algyôi képviselôk.

Jelentôs fejlesztések gyarapították 
a GYEVIÉP Nkft.-t 2014-ben: pél-
dául elkészült a térkôelem gyártá-
sához szükséges 250 négyzetméteres 
csarnok, illetve egy 180 négyzet-
méteres raktár is. A cég több mint 
265 millió forint évi bevételének 
a harmada vállalkozásból származik. 
A zöldterület és a temetô fenntartás, 
a Hulladékudvar és a Sportközpont 
mûködtetése is e cég feladata, de 
az intézményi karbantartás és a ta-
karítás megszervezése is. A síkosság 
mentesítésre ezen a télen több mit 
2 millió 859 ezer forintot terveznek. 
A Gyeviép Nonprofit Kft. 2015. évi 
üzleti 252 milló 314 ezer 566 forint 
bevétellel és 222 millió 172 ezer 566 
forint kiadással fogadták el a kép-
viselôk. Az önkormányzati támoga-
tás mértéke több mint 137 millió 
472 ezer forint, a közhasznú fel-
adatok ellátásáért bruttó 10 millió, 
fejlesztési célra 8 millió 100 ezer 
forintot szavaztak meg a képviselôk. 
A Felügyelô Bizottság véleményét 
is figyelembe vette a képviselô-tes-
tület, mikor a beruházások átgon-
dolására, a szervezetfejlesztés és 
a vállalatirányítási rendszer felül-
vizsgálatára bíztatta az NKft-t. 
A JÜB javasolta, hogy a februári 
képviselô-testületi ülésre készüljön 
elôterjesztés pályázat kiírására 
az ügyvezetô vonatkozásában (a sze-
mélyi ügyekrôl februári testületi 
ülésén dönt a képviselô-testület. )

A Gyevitur Kft. múlt évét a be-
ruházások levezénylése jellemezte. 
A Borbála Gyógyürdô üzembizton-
sága érdekében tavaly sokat kellett 
foglalkozni a termálkút állapotával. 
Örvendetes fejlemény, hogy tavaly 
elindult a gyógyfürdô szolgáltatás: 
9410 kezelést kaptak itt a betegek. 
A 2015. év jellemzôje lesz, hogy 
összekapcsolják az itteni szolgálta-
tásokat a Gyeviturhoz tartozó meg-
újult egységekkel. Az új, I. osztályú 
szálláslehetôséget biztosító, 18 szo-
bás, 48 férôhelyes Levendula Hotel, 
a 150 férôhelyes vendéglô, és a 600 
adagos Mintakonyha idén március-
tól nyitja meg kapuit. Új öltözô-
szárny is felépült és átadásra került. 
A felújított Tájházat ugyancsak idén 

márciusban nyitják meg a látogatók 
elôtt, addig elôzetes bejelentés ese-
tén lehet belépnie az érdeklôdônek. 
A kft. eddigi 22 személybôl (közülük 
13 algyôi) álló foglalkoztatotti köre 
35,5 fôre növekszik. A Gyevitur Kft. 
2015. évi üzleti tervét nem fogadta 
képviselô-testület, a következô tes-
tületi ülésen új ügyvezetôi pályáza-
tot írnak ki. 

A 600 adagos konyha részére 
ételszállító autó beszerzésérôl is 
döntött az algyôi képviselô-testü-
let. Végül 3 nem, 2 tartózkodás és 
4 igen szavazattal döntés született 
az autó vásárlásáról több mint 5–6 
millió forint támogatással. 

A Borbála Gyógyfürdô wellness 
fejlesztési lehetôségeivel is foglal-
koztak a képviselôk. Jelenleg 
az eredeti tervbôl hiányoznak: a ja-
kuzzik, a szaunákban a fûtött 
padok, vagyis olyan kiegészítések, 
amelyek a szolgáltatás színvonalát 
növelik. Kétféle fejlesztés lehetsé-
ges: az eredeti terveknek megfele-
lô nagy költségvetésû, épületbôví-
téssel járó szauna rész kialakítása, 
vagy a jelenlegi szauna költség-
hatékony átalakítása. Errôl a kép-
viselô-testület a pontos árajánlato-
kat, a látványtervet és a szükséges 
engedélyeztetési folyamatokra vo-
natkozó javaslatokat áttekintve 
a következô ülésén dönt. A Bor-
bála Gyógyfürdô, uszodafejlesztési 
lehetôségeit is áttekintették a kép-
viselôk, azt remélve, hogy 2015-ben 
az úszósportok kormányzati támo-
gatása növekszik. A kültéri meden-
ce építésével kapcsolatban fontos 
mérlegelni, hogy kihasználhatóság 
és üzemeltetési költségek szem-
pontjából egy 33 méteres vagy egy 
50 méteres medence építése lenne 
a jobb. E fürdôfejlesztési koncep-
ciót februári ülésükön vitatják meg 
az algyôi képviselôk. Arról viszont 
már januárban döntöttek, hogy 
Algyô csatlakozik a Magyar Fürdô-
városok Szövetségéhez. 

Tájékozódtak a képviselôk Algyô 
Nagyközség Önkormányzat infor-
matikai rendszereinek, illetve a köz-
pénzekbôl nyújtott támogatásoknak 
az ellenôrzésérôl. 7 igen, 1 tartóz-
kodás mellett eldöntötték, hogy 
a nyertes KEOP pályázathoz önerô 
nyújtásával az algyôi közintézmé-
nyekre (Faluház, iskola) további 
napelemeket telepítenek.  A. H.
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Vöröskeresztes vetélkedô
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
születésnapja alkalmából február 
7-én az Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskolában rendezik a Csongrád 
megyei IVK RALLY-t. A versenyen 

a Vöröskereszt múltjával, tevékeny-
ségével és az egészséges életmód-
dal kapcsolatos teszteket és gya-
korlati feladatokat oldanak meg 
a megye ifjúsági vöröskeresztesei.

Könyvet ajánl az olvasó
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946 I–II.

Gyarmati Fanni (1912–2014) 
Radnóti Miklós felesége és mú-
zsája 1935 januárjában, huszon-
három éves korában, néhány 
hónappal a költôvel kötött há-
zassága elôtt kezdett naplót írni. 
A bejegyzéseknek 1946 szeptem-
berében szakadt vége, pár héttel 
azután, hogy a harmadik munka-
szolgálata alatt 1944-ben meg-
gyilkolt költôt Budapesten is 
eltemették. A tizenkét éven át, 
sokszor napi rendszerességgel 
vezetett napló tehát egyszerre 
korrajz és személyes sorstragé-
dia. 

Budapestre visszatérve pedig 
megdöbbentô lélekjelenléttel és 

energiával próbálta megmenteni 
a családját. A tragédia azonban 
– mint tudjuk – mégis bekövetke-
zett. 

Gyarmati Fanni saját bevallása 
szerint azért kezdett a naplóírásba, 
hogy nyoma maradjon mindan-
nak, ami kettôjükkel történt. 
A megrázó és páratlan értékû szö-
veg két kötetben kerül az olvasók 
elé.
www.shopline.hu

*

A könyv kölcsönözhetô az Algyôi 
Könyvtárban! Látogassanak el 
hozzánk! A beiratkozás ingye-
nes!

Bóbita bölcsis hírcsokor
Hány gyermeket fogadhat  

az algyôi bölcsôde?
Az algyôi Bóbita Bölcsôdébe a 2015–
2016-os nevelési évre elôjelentkezett 
gyermekek száma: 37. Engedélyezett 
férôhelyek száma: 36. 

A 2016–2017-es nevelési évre 
elôjelentkezettek száma: 18 gyer-
mek. A fennmaradó szabad férô-
helyek száma: 18.

Aki szeretne gyermeke számára 
bölcsôdei szolgáltatást igénybe venni 
a 2016–2017-es nevelési évben, 
máris elôjelentkezhet minden nap 
az algyôi 517-368 telefonszámon.

Érdemes elôjelentkezni, hisz 
gyakran elôfordul, hogy váró-
lista alakul ki bölcsôdénkben. 
Az elôjelentkezés még nem jelent 

iratkozást, csak a férôhelyet bizto-
sítjuk a gyermek számára, amelyet 
bármikor, minden kötelezettség 
nélkül a szülô visszamondhat.

*

Farsang
Az algyôi Bóbita bölcsôdében 
a farsangi mulatság ideje: február 
13. (péntek).

*

Játszócsoport
Mindenkit várunk szerettet a feb-
ruár 24. (kedden) 16 óra 30 perc-
tôl a már jól mûködô játszócsopor-
tunkba. Bölcsôdés és nem bölcsôdés 
gyermekek és szüleik számára szer-
vezzük a foglalkozást. A 3 hóna-
postól kezdve a 3 éves korosztályig 
számítunk a gyerekekre.

Siker a Play and Win-Christmas All Around  
angol nyelvi csapatversenyen

Az algyôi iskola ebben a tanévben 
elôször nevezett a Christmas All 
Around angol nyelvi levelezô csapat-
versenyre. Az izgalmas, sokféle nyel-
vi készséget felmérô feladatcsomag 
az angol karácsonyi szokásokhoz 
kötôdött, így a megmérettetést de-
cember elején tartották. A csapat-
tagok az angolt emelt óraszámban 
tanuló 4.b osztályból kerültek ki: 
Bacsa Bálint, Farkas Dávid, Szutor 
Adél, Temkó Levente és Üveges Gergô.

Lelkiismeretes, alapos felkészü-
lésük eredményeképpen kategó-

riájukban (Starter) 45 csapatból 6. 
helyezést értek el. Mindössze 2,5 
ponttal maradtak le az elsô helyez-
ettôl, aki mindenki legnagyobb 
meglepetésére szintén iskolánk 
tanulója lett. Gercsó Patrik 5.b osz-
tályos tanuló egyéni nevezéssel 
nyerte a versenyt ebben a kategó-
riában 99.5 ponttal. 

Gratulálunk a versenyzôknek, 
és még sok örömet, szép sikereket 
kívánunk a nyelvtanulásban. 

Ficsorné Réti Emese  
angoltanár

Alapítványi bál
Az Algyôi Általános Iskola Alapít-
ványa és a Szülôi Szervezete feb-
ruár 14-én 19 órai kezdettel idén 
is megrendezi a nagy hagyomá-
nyokra visszatekintô Alapítványi 
bálját. A rendezvényünkre nagy 
izgalommal készülnek iskolánk di-
ákjai, pedagógusai és a szülôk is. 

Az alapítványi bál védnöke: Mol-
nár Áron polgármester.

A belépôjegy ára: vacsorával 4.500 
forint, vacsora nélkül 2.000 forint.

A belépô- és vacsorajegy, vala-
mint a tombolaszelvény megvásá-
rolható az algyôi iskolában febru-
ár 9–12. között 9–12 és 14.30–16.30 
óra között. 

Ezúton szeretnénk kérni a szü-
lôk, a lakosság, a helyi vállalkozók 
és civil szervezetek segítségét is 
a tombolatárgyak összegyûjtésé-
hez, hiszen a bevétel az iskola ala-
pítványát gazdagítja, amelyet erdei 
iskolák hazai és külföldi útjainak 
támogatására, versenyek lebonyo-
lítására és díjazására, kül- és bel-
téri játékok megvásárlására sze-
retnénk fordítani. A felajánlott 
tombola tárgyak leadhatók az is-
kolában munkaidôben: hétfô-
tôl-péntekig 8–16 óráig. Felaján-
lásaikat elôre is köszönjük!

A szervezôk

FelHíváS
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola 
az alábbi tréningeket szervezi az iskolánkba 
járó diákok szülei részére. 

Helyszín: Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola (6750 Algyô, Sport u. 5.)

Ízelítô a képzésekbôl:

I.  tanulásmódszertan, elôadó: tóth Sza-
bolcsné pszichológus

1.  A tanulás fizikai feltételei: a sikeres tanu-
láshoz szükséges fizikai környezet, ren-
dezettség, idô

2.  A tanulás pszichés feltételei: a tanuló ál-
lapota, fogékonysága, késztetése a tanu-
lásra, éberség

3.  A tanulás szellemi feltételei: a tanuló 
adottságai, jellemzôi, képességei

4.  A teljesítményromlás lehetséges okai: 
a teljesítmény csökkenése általában egy 
vagy több konkrét okra vezethetô vissza

Az elôadások kéthetenként, összesen négy 
alkalommal kerülnek megrendezésre, ame-
lyek egyenként kb. 60 percig tartanak.
Az elôadások javasolt idôpontjai: (A meg-
felelô idôpontot kérjük megjelölni.)
–  hétfô 18.30–19.30 óráig vagy
–  kedd 18.00–19.00 óráig vagy
–  péntek 17.30–18.30 óráig

II.  tanulás tanítása (tata), elôadó: Kalmár 
Istvánné tanár, tréner

1.  Ismerkedés
2.  Önismeret

3.  Figyelem-, memóriafejlesztés
4.  Szókincsfejlesztés
5.  Olvasás, szövegértés, a lényeg kiemelé-

se, kulcsszó keresése, vázlat készítése
6.  Gondolkodás fejlesztése, a képzelet fejlesz-

tésének szükségessége
7.  Konkrét tantárgyi módszertani tanácsok
8.  SNI gyerekek segítése, fejlesztésük lehe-

tôségei
9.  Összegzés, értékelés
Valamennyi téma gyakorlati síkon, feladatok 
megoldásával, interaktív módon történik.
Az elôadások 3 alkalommal, alkalmanként 
2×90 percben kerülnek megrendezésre.
Az elôadások kezdésének javasolt idôpontjai: 
(A megfelelô idôpontot kérjük megjelölni.)
–  péntek 14.30 óra
–  szombat 9.00 óra
A tréningek várható költsége kb. 1500 Ft/
résztvevô/tréning a jelentkezôk létszámától 
függôen.
Szeretettel várjuk az érdeklôdô szülôket!
Érdeklôdni és jelentkezni lehet Iván Zsu-
zsanna intézményvezetônél személyesen 
vagy a 62/517-192-es telefonszámon, il-
letve az algyoiskola@gmail.com címen 
lehet.

Jelentkezési határidô: 2015. február 
5. csütörtök.

Algyô, 2015. január 26.

Iván Zsuzsanna
intézményvezetô
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Vendégünk, Bruno Moreira Brazíliából
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola az AISEC-program keretében 
újra külföldi gyakornokot fogadhat. Brazíliából ékezô Bruno Perei-
ra Moreira február végéig lesz iskolánkban. Az iskolai élet minden 
területére bekapcsolódik. Angolórákon segíti tanulóink kommuni-
kációs készségének fejlesztését. A szabadidôs tevékenységekben is 
szívesen részt vesz, így sokkal több lehetôség nyílik kötetlen gondo-
latcserére, az egymástól való tanulásra.

– A nevem Bruno Moreira, 20 éves 
vagyok és Brazíliából érkeztem 
egy nemzetközi program (AIE-
SEC) keretében az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskolába. 

– Miért éppen Magyarországot vá-
lasztottad?

– Számomra fontos volt az, hogy 
egy olyan országot ismerjek meg, 
amelynek merôben másak a hagyo-
mányai, más a kultúrája, mély tör-
ténelmi gyökerekkel rendelkezik. 
Európai országot kerestem, így jutott 
eszembe Magyarország, elsônek.

– Milyen hosszú utat tettél meg 
Brazíliából idáig?

– Elsô európai utazásom során 14 
órai utazás után érkeztem meg kicsit 
aggódva és nagyon fáradtan. Sao 
Pauloból egyenesen Algyôre jöttem.

– Mik az elsô benyomásaid a ma-
gyarokról?

– Néhány barátot szerezvén úgy 
éreztem, hogy a magyar emberek 
nagyon befogadóak, barátságosak. 
Az elsô és legfontosabb dolog, ami 
csodálatra méltó Magyarországon, 
azok az emberek.

– Mi az, amit nehézségként élsz meg?
– Az idôjárás. Ez az egyetlen, 

amihez nehéz hozzászoknom. Bra-
zíliában most 40°C-os nyár van. 

Nekem nagyon idegen a tél, a téli 
idôjárás. Nagyon könnyen hozzá-
szoktam azonban a magyar éte-
lekhez, mert nagyon finomak. 
A magyarok tudják, hogy kell jó 
ételeket készíteni! Egyszóval, tö-
kéletesen érzem magam Algyôn. 

– Mesélj, kérlek, a brazil iskola-
rendszerrôl.

– Úgy tudom, nagyon hasonló 
a magyar oktatási rendszerhez: 
az általános iskola 1–9. osztályig 
tart, majd három évfolyamos kö-

zépiskola következik, végül a felsô-
oktatással zárul. Az alapvetô és 
legfontosabb különbség az, hogy 
Brazíliában nem kötelezi törvény 

a szülôket arra, hogy a gyerme-
keik 12éves koruk után is iskolába 
járjanak. Ezt én nagyon sajnála-
tosnak tartom.

– Te milyen gyerek voltál az álta-
lános iskolában?

– Annak ellenére, hogy mindig 
jó tanuló voltam, gyakran kaptam 
figyelmeztetéseket, és gyakran vol-
tunk megbüntetve a barátaimmal 
együtt kisebb-nagyobb csínytevé-
sekért. Szerettem, és a mai napig 
szeretek tanulni. Kedvenc tantár-
gyaim az angol és a történelem 
voltak. 

– Jelenleg is tanulsz?
– Igen. Az egyetemen közgaz-

daságtant, üzleti tanulmányokat 
folytatok. Hamarosan végezni 
fogok, ezen a területen szeretnék 
majd munkát vállalni.

– Csináltál olyan dolgot itt Magyar-
országon, amit otthon nem?

– Hát persze! Jégkorcsolyáztam 
például. Nagy élmény volt! Sze-

rencsémre, a vendéglátóim (Tóth 
Lajos és családja) mindenben se-
gítségemre vannak, felhívják a fi-
gyelmemet a magyaros dolgokra, 
rengeteget közülük általuk pró-
bálhatok ki. Így megkóstolhattam 
például a híres magyar gulyást, 
a „veszélyes” magyar pálinkát, a ti-
pikus magyar édességeket, a jó 
minôségû, nagy hagyományokkal 
rendelkezô magyar borokat. Bá-
mulatos a magyar konyha sok-
színûsége!

– Hogy érzed magad a mi iskolánk-
ban?

– Minden reggel nagyon kelle-
mes ebbe a családias közösségbe 
érkezni. Szerintem a tanárok na-
gyon kitûnôen végzik a dolgukat, 
a gyerekek okosak, viccesek, élet-
revalók. Nagyon szerencsésnek 
érzem magam, hogy ebben a kü-
lönleges, szépségében, felszerelt-
ségében páratlannak számító isko-
lában segíthetem a nyelvtanulókat. 
Brazíliában nagyon nehezen tud-
nék ilyen színvonalú iskolát találni. 

– Mit viszel magaddal Magyaror-
szágról?

– Mindenekelôtt a csodálatos 
élményeket, emlékeket. Az embe-
rek szeretetét. Ha konkrét dolgok-
ra gondolok, biztos meglepem 
a családomat egy palack magyar 
borral és egy üveg pálinkával. 
Mégis, ami a legfontosabb: Azt 
az érzést, hogy egyszer újra vissza-
térek ebbe a csodálatos országba.

Diákönkormányzat  
képviselôi

Mentorok találkoztak
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013.-00008 
MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 Program ke-
retében klubfoglalkozást szervezett 
január 21-én az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola. Az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola a Szegedi Tu-
dományegyetem pályázatában be-

vont intézményként vesz részt az in-
tézmények közötti kapcsolati háló 
kiépítésében. A klubfoglalkozás té-
mája: Témahét és projekt beilleszté-
sének lehetôségei a helyi tantervbe 
a fenntarthatóság pedagógiájának 
alkalmazásával.

A terítés mûvészete
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában A terítés mûvészete 
címû foglalkozást tartott január 
20-án a Hansági Ferenc Vendég-
látóipari és Idegenforgalmi Szak-

iskola és Szakközépiskola. A hete-
dik, nyolcadik osztályos tanulókkal 
a terítés „szabályainak” ismerteté-
sén túl pizzát sütöttek, alkohol-
mentes koktélt készítettek.
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Véradás az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola Ifjúsági Vöröskereszt Alap-
szervezetének kezdeményezésére 
január 16-án második alkalommal 
szerveztünk véradást az iskolában.

Hálásan köszönjük a véradók-
nak, hogy önzetlenül segítettek 
a rászorulóknak és ezzel példát 
mutattak diákjainknak.

Tanulóink aktív toborzásának 
köszönhetôen 65 jöttek el vért 
adni. A legtöbb véradót szervezô 
diák jutalomban részesült. Kerekes 
Péter 5. a osztályos tanuló 6 vér-
adót delegált. Az osztályok között 
is meghirdettük a versenyt. 12 
véradót toborzott a 3. b osztály.

A véradással párhuzamosan ta-
nulóinknak három program közül 
lehetett választaniuk.

Egyiken a gyerekek beszélget-
tek, interjút készítettek Bakosné 
Fekete Mária, nyugdíjas vöröske-
resztes aktivistával.

A másik helyszínen gyakorol-
hatták az elsôsegélynyújtást, újra-
élesztést az ifjúsági vöröskeresztes 
középiskolás diákok segítségével.

Harmadik lehetôségként kéz-
mûves foglalkozáson alkothattak

Rendezvényünk szervezésében 
segített és a programon is részt vett 
Herpai Ildikó, a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt Csongrád megyei elnöke. 
Köszönjük minden segítô munkáját, 
külön a hódmezôvásárhelyi Zója 
Cukrászdának a sütemény, és Her-
czeg Józsefnének a torta felajánlást.

Leléné Gonda Irén tanárelnök
Ifjúsági Vöröskereszt

Sport és iskola
2015. január 31-én második alka-
lommal adott otthont a Csongrád 
Megyei Terematlétika Bajnokság-
nak az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola. Gyermek és serdülô kate-
góriában mérhetik össze tudásukat 
a megye általános iskolás tanulói.

*

2015. február 2-án negyedik alka-
lommal rendezte meg az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 
a Csongrád megyei Játékos Sport 
versenyt.

*

NB/I.-es kézilabda mérkõzés Algyôn
Aki ellátogatott a január 21-i dél-
utáni kézilabda mérkôzésre, egy 
jó hangulatú, dobszóval kísért 
sporteseményen vehetett részt 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola sportcsarnokában. A mint-
egy 60 szurkoló lelkesen bíztatta 
a csapatokat.

Az elsô mérkôzésen az Eubility 
Group Békéscsabai ENKSE ját-
szott a Szeged KKSE nôi NB/I. ifi 
csapatával, amelyben a Csapó Erika 

által edzett Szeged KKSE 30:22 
arányban legyôzte a Békéscsabát.

A következô mérkôzést az Eu-
bility Group Békéscsabai ENKSE 
- Szeged KKSE NB/I. junior csa-
pata játszotta. Már a 9. percnél 
szoros meccset nézhettek Algyôn, 
7:7 állással. A végeredmény pedig 
34:23 lett Békéscsaba javára.

Photo by Papp Dániel 
Képek itt: http://algyokultura.hu/

index.php/kepek
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A költségvetésrôl
Algyô 2015-ös költségvetése sok tekin-
tetben eltér a 2014. évitôl. 

Itt nem térnék ki a részletekre, hisz 
ha valakit mélyebben érdekel, akkor 
a képviselô-testületi ülésen végigkö-
vetheti a vitát. Ami lényeges, hogy 
a tavalyi igen bôkezû költségvetés 
miatt, 2015-ben elôreláthatólag jóval 
kevesebb pénz jut fejlesztésekre. 

Csúsztatásnak tartom azt az egyik kép-
viselô szórólapján megjelent állítást, hogy 
ô 2 milliárd forint készpénzzel adta át 
a hivatalt. Habár az összeg pontos, de 
elfelejtette leírni, hogy ebbôl közel 1 mil-
liárd már folyamatban lévô beruházá-
sokra, vagy az azokhoz szorosan kapcsol-
ható további fejlesztésekre le van kötve, 
mert ezeket 2015-ben kell kifizetni. 

Ahhoz, hogy egyáltalán fejleszteni tud-
junk, a képviselôknek föl kell szabadíta-
niuk a kültéri élménymedencére beállított 
560 millió forintot. Ez az összeg fogja 
képezni az idei fejlesztések nagy részét. 

Tartalékokat is sikerül képezni (adó-
kockázati, vállalkozás ösztönzô stb.), de 
kisebb mértékben, mint szerettük volna. 

A mûködést képes a költségvetés ke-
zelni, de ez az év jó lehetôség arra, 
hogy megvizsgáljuk: az igen magas 
mûködési és dologi kiadásainkon hol 
tudunk ésszerûsíteni, és ezzel megta-
karítani. 

Sajnos Algyôn gyakran találkozunk 
azzal a fölfogással, hogy ha már van 
pénz, akkor költsük el, és ez eredmé-
nyezhet néhol pazarló, szükségtelen 
kiadásokat. Arra kértem a hivatalt, 
az intézményeinket, a cégeinket és 
a különbözô társadalmi szervezetein-
ket, hogy próbáljunk együtt változtat-
ni ezen. Csak olyan dolgokra költsünk, 
amelyek valóban szükségesek, indokol-
hatók és a település szempontjából 
hasznosak! Úgy kell gazdálkodnunk, 
mintha a saját pénzünk lenne, mert 
tulajdonképpen az is. 

A költségvetésrôl a 2015. február 
26-i képviselô-testületi ülésen fogunk 
dönteni.

Molnár Áron  
polgármester

Két testületi ülés között
Algyô Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete ülése között 
is fontos események, találkozók színesítik a falu vezetôinek, képvi-
selôinek az életét. E megbeszélésekrôl, tárgyalásokról ad összefog-
lalót a képviselô-testületi elôterjesztés. 

Az algyôi önkormányzat 2015. ja-
nuár 22-i testületi ülésén is áttekin-
tették képviselôk a polgármester, 
Molnár Áron és az alpolgármester, 
Dr. Gubacsi Enikô januári tárgyalá-
sainak, programjainak sorát. A sok-
féle elfoglaltság közül kiemelkedik, 
hogy a két algyôi vezetô – többek 
között – tárgyalt Kakas Bélával, 

Csongrád megye közgyûlésének 
az elnökével; találkozott dr. Kiss-Ri-
gó László püspökkel, Szeged-Csa-
nád Egyházmegye fôpásztorával; 
megbeszéléseket folytatott Gajdos-
né Pataki Zsuzsannával, Sándorfalva 
város polgármesterével; továbbá 
részt vett az algyôi civil szervezetek 
közgyûlésén, rendezvényein.

Bôvül az algyôi gondozói hálózat
Öt algyôi asszony dolgozik 
az AESZI Házi Gondozói Szolgá-
lat feladatainak ellátásában. 
A munkájukat meghatározó jog-
szabályok elôírják, hogy egy gon-
dozónô legfeljebb 9 idôs embert 
látogathat, vagyis összesen 45 al-
gyôi szépkorú embert segíthetne 
a hálózat. Ám ennél jóval többen 
igénylik az ilyenféle támogatást, 
illetve a gondozott személyek 

közül több állapota is romlott, így 
naponta kétszer is segítségre szo-
rul. A JÜB álláspontja szerint sok 
embert lát el az AESZI és emiatt 
kell emelni a dolgozók létszámát. 
A testület januári ülésén 9 képvi-
selô egyhangú támogatásával havi 
122 ezer forint bruttó bérrel lét-
rehozott új az állás 2015. március 
1-jétôl tölthetô be a pályázat alap-
ján történô kiválasztást követôen.

Mit terveznek erre az évre  
a közmûvelôdési intézmények?

Az algyôi önkormányzati kép-
viselô-testület januári ülésén át-
tekintette a helyi közmûvelôdési 
intézmények feladatait és ter-
veit is.

Immár 5 telephellyel rendelke-
zik az Algyôi Faluház és Könyvtár: 
az elnevezésben is szereplô 2 rész-
leg mellett ide tartozik az Alkotó-
ház, a Civil Szervezetek Háza és 
az EzerJóHáz is. Bár alkalmanként 
közfoglalkoztatottak segítették 
a munkát, tavaly is 8 személynek 
köszönhették az algyôiek a Falu-
ház és Könyvtár programkínála-
tát.

Az intézmény státuszainak bô-
vítésérôl szólva kiemelték: sürge-
tô az ifjúsági stratégia kidolgozása. 
Számba vette a beszámoló azt is, 
hogy az intézmény milyen infra-
strukturális és tárgyi feltételek kö-
zepette dolgozik. 

A Faluház egyik legfontosabb 
feladata: a civilekkel való feltétel 
nélküli együttmûködés. A rendez-
vények gazdagságát jelzi, hogy 
hétköznap szinte nincs szabad tér. 
A hagyományos rendezvények lá-
togatottsága stabil, míg az egyedi 
rendezvények népszerûsége válto-
zó. Az ingyenes programok bizto-
sítása továbbra is elsôszámú fel-
adata az algyôi közmûvelôdési 
intézményeknek. Ezzel szemben 
az algyôi teátrum elôadásai fizetô-
sek lesznek. Felmerült a nagyren-
dezvények finanszírozási kérdése. 

A Faluházi büfé megújulását 
örvendetesnek tartották. A láto-
gatottsági adatokról csak becslések 
állnak rendelkezésre: naponta 
100–500 ember fordul meg a Fa-
luházban, ez egész évben összesen 
több mit 100 ezer látogatót jelent. 

A képviselô-testület Jogi és Ügy-
rendi Bizottsága (JÜB) elfogadás-
ra javasolja az elôterjesztést. 
A JÜB javasolja, hogy Hôsök napja 
programot új helyszínen rendez-
zék meg, hiszen a repüléstörténe-
ti emléknapot a GYEVITUR Kft. 
Levendula Hotel területén kellene 
tartani, így a gyermeknap a Falu-
háznál vagy a templomkertnél 
lehetne. A végleges döntést feb-
ruári ülésén hozza meg a testület 
– határoztak 9 igennel a képvise-
lôk.

A Könyvtár rendezvényeit is 
sorra vette a képviselôk elé kerü-
lô elôterjesztés. Megállapították, 
hogy a rendezvények száma, láto-
gatottsága ugyanúgy növekedett, 
mint – a közel 2 millió forint ön-
kormányzati támogatásnak kö-
szönhetôen a könyvek és DVD-k 
számának növekedésével együtt 
– az olvasók és könyvet kölcsönzôk 
száma. 

Beszámoló került a képviselôk 
elé az Algyôi Hírmondó 2014. év-
folyamáról, illetve a jövôre vonat-
kozó megújulási terveirôl is. A JÜB 
tárgyalta, elfogadásra javasolta 
az elôterjesztést, de kiemelte: a kép-
viselô-testület februári ülésén hatá-
rozza meg a szerkesztô-bizottság 
összetételét. Az is a javaslatok között 
szerepelt, hogy vizsgálják felül az Al-
gyôi Faluház és Könyvtár alapító 
okiratát, hiszen pl. az új telephelyek 
nem szerepelnek a dokumentum-
ban, illetve egyéb módosítások miatt 
is szükséges a Szervezeti Mûködési 
Szabályzata (SZMSZ) felülvizsgálata. 
A februári testületi ülésre a bizott-
ságok jelölnek személyeket a Hír-
mondó szerkesztôbizottságába. 

A Civil Szervezetek Háza beren-
dezései nem megfelelôek. E közös-
ségi tér fogadta be – többek között 
a Nyugdíjas Klub énekkarát, a Lo-
vasklubot, a Faluvédô Egyesületet. 
Az Alkotóház 2014-ben indult 4 
féléves képzéseinek keresztmetsze-
tét is megkapták a képviselôk:32 
algyôi jelentkezett 46 képzési mo-
dulra. 2015 elejétôl pedig 25 sze-
mély jár 41 képzési modulra.

Az Algyôi Faluház és Könyvtár 
új, ideiglenesen Borászati és Gyógy-
növényháznak nevezett telephelyé-
nek az elnevezésérôl határozott 
a képviselô-testület. Például a Pénz-
ügyi Bizottság Ezerjó-ház nevet, 
míg a TÜB Borpince és gyógynö-
vényház elnevezést javasolt. Végül 
a JÜB javaslatát, fogadta el a több-
ség, így 8 igen és 1 tartózkodással 
az új algyôi közösségi hely neve: 
EzerJóHáz lett.

A Települési Értéktár Bizottság lét-
rehozásáról is határoztak a képviselôk. 
Az elképzelés részleteit az Algyôi Hír-
mondó 2. oldalán olvashatnak.

(A szerk.)
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Ökrös Erika, a Gyevitur Kft. ügyvezetôje:
„Az algyôieket és vendégeiket szolgálja a megújult Borbála Fürdô, a Levendula Hotel és a Tájház”

„Borbála kávét” is kínálnak Algyô népszerû gyógyfürdôjében. A 
Borbála Gyógyfürdônek a forró csokival és tejhabbal kínált tejeská-
vés italkülönlegesség nem az egyetlen specialitása – mosolyog Ökrös 
Erika. A Gyevitur Kft. ügyvezetôjét arról kérdezzük, mit kínálnak a 
helyieknek és mit a falu vendégeinek Algyô megújult és újonnan 
épül nevezetességei: a Borbála Gyógyfürdô, a Levendula Hotel és 
a Tájház.

– Siker, hogy gyógyászati szolgáltatá-
sokat is kínál immár a Borbála. Nép-
szerû 2014 februárja óta az orvosi 
gyógymasszázs, a tangerton kezelés, 
az ülôfürdô – az algyôi gyógyvízre 
alapozva, és a víz alatti gyógytorna. 
Elsôsorban az algyôiek életét könnyíti 
az is, hogy hétfônként reumatológus 
szakorvos rendel itt – kezdi sorolni 
a tényeket Ökrös Erika. A Gyevitur 
Kft. ügyvezetôje hozzáteszi: a ki-
egészítô szolgáltatásként korábban 
is kínált relax- vagy aromaterápi-
ás masszázs aránya is emelkedik. 
Örvendetes tapasztalata, hogy a 
fiatalabbaktól kezdve az idôsebb 
korosztályig szinte miden generá-
ciónak javasolható olyan algyôi 
gyógykezelés, ami javítja az élet 
minôséget.

Edzés, fejlesztés,  
orvosi szakrendelô

Új öltözôszárnnyal bôvült a Bor-
bála Gyógyfürdô. Indokolta ezt a 
fürdôzôk egyre növekvô száma is. 
De újabb szolgáltatói tereket, pél-
dául egy 12 személyes torna szo-
bát, illetve szakorvosi rendelésre 
alkalmas helyiségeket is kialakí-
tottak itt. A teremben majd száraz-
földi gyógytornát kínálnak, és itt 
sportolhatnak majd a legújabb és 
divatos edzésprogramokat – pél-
dául az E-fitness, a vibrációs Fla-
bélos – kedvelôi. Ökrös Erika na-
gyon szeretne ide balett oktatást 
is szervezni az algyôi gyerekeknek. 

– Vonzani szeretnénk azokat is, 
akiknek az OEP által nem finanszí-
rozott kezelésekre, foglalkozásokra van 
szüksége – hangsúlyozza Ökrös 
Erika. Példaként említi a sérülés-
sel született gyerekek fejlesztését 
szolgáló mozgásformákat, a Dé-
vény - módszerként ismert korai 
fejlesztést. E szolgáltatásra a kör-
nyezô nagyobb városokon kívül, a 
határon túlról is számít keresletre. 
De azt is szorgalmazza, hogy a 

Borbála Gyógyfürdôben legyen 
olyan orvosi rendelô, amelyet az 
Algyôrôl még hiányzó szakorvos, 
például nôgyógyász, belgyógyász 
vehet bérbe. Úgy véli: hosszú 
távon az OEP által is fizetett, 
komplex fürdô gyógyászati szol-
gáltatásra is alkalmas a Borbála, 
vagyis lehet itt állandó orvosi ren-
delés, miközben a betegek a nap 
8-12 óráján át is igénybe vehetnék 
a gyógyvízre alapozó kiegészítô 
terápiát.

311 millió forintos beruházás 
eredménye a Borbála Gyógyfür-
dô bôvülése. Az építkezés 2013 
decemberében indult és 2014 no-
vemberében zárult. Ennek leve-
zénylése volt az egyik nagy fel-
adata a 2012 óta ügyvezetôi 
feladatokat ellátó Ökrös Erikának. 
Tervei és árbevételi elképzelései 
szerint a Gyevitur Kft. tevékeny-
ségének a felét jelenti majd a Bor-
bála Gyógyfürdô üzemeltetése. 
Hangsúlyozza: a Borbála teljessé 

váló kínálatának a fele kifejezet-
ten az algyôieket szolgálja.

Hely a családi rendezvényeknek
– Átalakításnak indult, végül új épít-
kezéssel született meg Algyôn a Leven-
dula Hotel – összegzi a 2013október 
elején kezdôdô és 2014 decembe-
rében befejezôdött építkezés tör-
ténetét Ökrös Erika. A Gyevitur 
Kft. ügyvezetôje magyarázatként 
hozzáfûzi: amikor az átalakításhoz 
elkezdték bontani a régi épületet, 
akkor olyan  mûszakilag megron-
gálódott állapotokat tapasztalt a 
kivitelezô, amelyekkel nem vállal-
ta azok, terv szerinti megvalósítást. 
A szakértôi vizsgálatokat követôen, 
újra engedélyeztetni kellett a ter-
veket. – A kivitelezés ideje megnöve-
kedett, de a költségeké nem: 422 mil-
lió forintból készült el a 600 adagos 
konyhából, 150 személyt befogadó 
– paravánokkal szakaszolható – ét-
terembôl, 70 személyes konferencia-
terembôl és 18 szállodai szobából 
álló Levendula Hotel – rögzíti 
Ökrös Erika.

Az algyôi közétkeztetést szol-
gálja a 600 adagos konyha. Mi-
nôségi és lehetôleg algyôi terme-
lôktôl származó alapanyagokat 
használva fôznek az algyôi gyer-
mek- és a szociális intézményekhez 
tartozók számra. De az ebéd ház-
hoz szállítását is kiterjesztik, mi-
közben hétköznap 11 és 13 óra 
között bárki betérhet ebédelni a 
Levendula Hotel éttermébe. A csa-
ládi rendezvényeknek – ballagás 
utáni vendéglátásnak, születés-
napi és névnapi összejövetelnek, 
lakodalomnak – szívesen adnak 
helyet. Kifejezetten az algyôiek 
szolgálatára épült a konyha és az 
étterem. A lakberendezô, Papp Éva 
olyan belsô stílust adott az étte-
remnek, hogy kisebb meghitt és 
nagyobb rendezvények befogadá-
sára egyaránt alkalmas legyen a 
falu szélén kialakított épületegyüt-
tes. 

Versenyképes árú menü
A gyógy- és fûszernövények adják 
majd a jellegzetességét az algyôi 
étterem ételkínálatának. Az Ezer-
jófû Egyesület ezerjó gyógyteája 

mellett az ugyancsak helyi specia-
litsnak számító kecskesajtot is kí-
nálják, illetve lesz majd mangalica 
és szürkemarha húsból készült étel 
is. 

– Versenyképes árért február közepét 
követôen lehet menüt kérni a Leven-
dula Hotel éttermében. Támaszko-
dunk a helyi termelôkre például 
a sajtok, zöldségek beszerzésekor, 
és törekszünk arra, hogy a legtöbb 
alapanyag a falu 20 kilométeres 
körzetén belülrôl érkezzen. Az 
adalékmentes húskészítményeket 
– például virslit és szalámit – pedig 
az ország egyik legismertebb bio-
gazdájától szeretnénk vásárolni 
– sorolja az ügyvezetô.

Sportos edzôtáborok, a mozgás 
örömének hódoló csoportok mel-
lett a gyógynövények megismer-
tetését célzó programok, céges 
tréningek és családi találkozók 
számára egyaránt alkalmas a falu 
szélén és a Tisza partján épült, 
könnyen megközelíthetô Leven-
dula Hotel.

Egyediségével kitûnik, prog-
ramjaival illeszkedik a Borbála és 
a Levendula szolgáltatásaihoz az 
újjászületett Tájház. 20 millió 
forintból nem csak renoválták az 
épületet. Olyan különleges mon-
danivalójú és interaktív kiállítást 
rendeztek be Algyô távoli és köze-
li (a 70-es éveket bemutató) múlt-
járól, ami egyedülálló az ország-
ban, ezért vonzza a vendégeket. 

– Kiváló adottságokkal és kiterjedt 
civil szervezeti hálóval rendelkezik 
Algyô – jelenti ki Ökrös Erika, aki 
szerint ezeket az adottságokat és 
csoportokat kell most összefogni és 
a kínálatot egy csomagba rendez-
ni – Algyô népszerûsítése és fej-
lesztése érdekében. A Gyevitur Kft. 
ügyvezetôje elismeri: a nagy lép-
tékû beruházások levezénylése ki-
hívás volt számára, sok tanulsággal 
szolgált. Ám az építkezés közben 
is az üzemeltetés szempontjaira 
figyelt. A megszerzett tapasztalat-
tal és létrehozott csapatával szeret-
né a megvalósítani azt az átgondolt 
üzleti tervet, amelyet legutóbbi 
ülésén elfogadott Algyô önkor-
mányzat képviselô-testülete.

Ú. I.
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Az elsô vendégek
Az utóbbi hónapokban sokan és sokfé-
leképpen kérdezték ugyanazt. Hogy 
fog a Levendula Hotel megtelni élettel, 
hogyan lesznek vendégei? A kidolgo-
zott marketing koncepcióban az egyik 
lehetséges megoldást a céges tréningek 
szervezése jelenti. Nagyon gyakoriak 
a kommunikációs, a csapatépítô és 
a vezetôi tréningek is. Jómagam sok 
ilyen tréningen voltam, elôbb persze, 
mint meghívott résztvevô, utóbb pedig 
már trénerként is. Idén úgy alakult, 
hogy lehetôségem nyílt részt venni egy 
kiválasztási tréning kidolgozásában 
és lebonyolításában. Mikor a megfele-
lô helyszínt kerestük, Algyôiként rögtön 
kézenfekvô megoldásnak tûnt a Le-
vendula Hotel. Három éjszakát töl-
töttünk el, teljes ellátással. A Hotel 
nagyon szép, a mai kor igényeinek 
teljesen megfelel, modern, letisztult. 
Érdekes plusz, hogy a modern beren-

dezési tárgyakon nagyon diszkréten 
jelennek meg a népi motívumok. Aki 
a folyosókon sétál a „Gyevi Bíró” so-
rait olvashatja a falakon. Bevallom, 
nekem nagyon tetszik a hotel. Persze 
joggal mondhatja bárki, elfogult va-
gyok. Vállalom. Ezért megkérdeztem 
a tréningen résztvevô diákokat, nekik 
hogy tetszett a hotel, hogy érezték ma-
gukat szeretett falunkban?

Virág (Budapest, gyógy- és sport-
masszôr)
Nagyon meglepôdtem, hogy ilyen szép, 
egyedi stílusú szállodába jöttünk. Po-
zitív élmény volt az itt töltött három 
nap. A személyzet kedves, és segítôkész, 
az ételek pedig nagyon finomak voltak.

Alexandra (Szeged, logisztika)
Kellemes meglepetés volt a szálloda. 
Kicsit én is algyôinek mondhatom 

magam, bár 4 éve elköltöztem Algyôrôl. 
Az itt töltött évek ellenére akármikor 
visszatérek, mindig tud valami újat 
mutatni a falu. A szálloda hangulata 
nagyon megnyerô, a személyzet kedves, 
az ételek pedig isteniek voltak. Örök 
élmény marad az itt töltött idô!

Gergô (Budapest, vendéglátás)
A szálloda ideális hely a pihenni vá-
gyóknak. Jó volt a fôvárosi forgatagból 
ebben a kedves kis faluban eltölteni ezt 
a pár napot. Algyô színesebb hely lett 
ezzel a családias hangulatú szállodá-
val. Még biztosan visszatérek!

Cintia (Pécs, turisztika)
Az itt töltött idô alatt csupa pozitív 
érzéseim voltak. Ehhez nagyban hozzá-
járultak a szállodában megjelenô ked-
ves, népi motívumok. …és sokkal na-
gyobbak a szobák, mint ahogy eddig 
más helyeken tapasztaltam!

Bence (Budapest, személyi 
edzô)
Ami legjobban tetszett a hotelban, az a 
hangulata. Minden részletébôl csalá-
dias hangulat sugárzik, olyan mintha 
a zalai nagymamámnál lennék!

K.L.

Kié az algyôi ovi?
Szegedrôl és Hódmezôvásárhelyrôl 
is jelentkeztek már családok, hogy 
a Montessori elveket és módszert 
alkalmazó algyôi óvodába szeretnék 
beíratni a kisgyermeküket. Ez az ér-
deklôdés a szakmai munka elisme-
rése is. Ám az Algyôi Szivárvány 
Óvoda alapító okirata eddig nem 
tette lehetôvé, hogy más településrôl 
is fogadjanak gyerekeket. A doku-
mentum módosításához – 9 igen 
szavazattal – hozzájárult a januári 
ülésén a képviselô-testület. De hang-

súlyozták: az algyôi gyerekek felvé-
tele az elsôdleges, de ha a létszámot 
nem tudják csak algyôiekkel feltöl-
teni, akkor a más településrôl jelent-
kezô gyerekeket is fogadhatja az Al-
gyôi Szivárvány Óvoda. Az Ovofoci 
programhoz az önerôt, vagyis 152 
ezer 400 forintot biztosított az ön-
kormányzat: az új pályát 2015. feb-
ruár 4-tôl kezdik el építeni. Az új 
pálya bármilyen labdajátékra alkal-
mas lesz, 2 óvónô továbbképzést kap 
az új beruházás használatához.

Köszöntô
80. születésnapja alkalmából 2015. 
január 10-én köszöntöttük nôvé-
remet Szabó Sándorné Rózsikát. Ezú-
ton is kívánjuk, hogy ôrizd meg 
a vidámságodat, és az egészsége-

det, hogy még sokáig legyél közöt-
tünk. Kívánunk neked még egyszer 
nagyon boldog születésnapot!

Húgod, Magdi  
és az egész Bakó család.
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41/2015.(I.28.) Kt. határozat melléklete

Algyô Nagyközség Képviselô-testülete  
pályázatot hirdet 

GYEVITUR Algyôi Vendégház és Turisztikai Kft. 

ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓI
álláshely betöltésére. 

A Kft. Algyô Nagyközség Ön-
kormányzatának 100 %-os tu-
lajdonában álló, a Borbála 
Gyógyfürdôt és Szabadidôköz-
pontot üzemeltetô szervezet.

Az ügyvezetô  
feladata:

A Kft. szakmai tevékenységé-
nek irányítása, munkáltató jog 
gyakorlása a társaság munka-
vállalói felett;

Az alapító okiratban meg-
határozott feladatok ellátása.

A pályázatnak  
tartalmaznia kell:

A pályázatban meghatározott fel-
adatok végrehajtására vonatkozó 
részletes szakmai, üzemszervezé-
si, vezetési, gazdálkodási, marke-
ting és PR elképzeléseit rövid és 
középtávra vonatkozóan.

A pályázathoz csatolni kell:
•   a pályázó részletes szakmai 

önéletrajzát,
•   a pályázó felsôfokú képesíté-

sét igazoló okiratok másola-
tát,

•   három hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítványt,

•   arra vonatkozó nyilatkozatot, 
hogy a pályázóval szemben 
nem állnak fenn a PTK-ban 
foglalt összeférhetetlenségi 
okok,

•   nyilatkozat/ hozzájárulás 
ahhoz, hogy a pályázó sze-
mélyes adatait, pályázati 
anyagát a pályázati eljárás-
ban résztvevôk kezelhessék, 
illetve nyilatkozatot arról, 

hogy a pályázatával kapcso-
latban kívánja-e zárt ülés 
megtartását.

A pályázat elbírálása során 
elônyben részesül, aki: 

•   legalább 3 éves, referenciák-
kal igazolt szakmai gyakor-
lattal, 

•   hasonló területen mûködô 
gazdasági társaságban szer-
zett vezetôi gyakorlattal ren-
delkezik,

•   egy világnyelvet tárgyalási 
szinten ismer.

A megbízás 2015. március 1. 
napjától tölthetô be. Bérezés 
megegyezés szerint (a fizetési 
és az egyéb juttatásokra vonat-
kozó igényt kérjük a pályázat-
ban megjelölni.) 

A pályázat  
elbírálásának rendje: 

A pályázatokat a Képviselô-tes-
tület 2015. február 26-ig bírál-
ja el. A pályázat eredményérôl 
az érintettek írásbeli értesítést 
kapnak. A kiíró fenntartja 
a jogot, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelen-
né nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának  
helye és ideje: 

A pályázatot egy példányban, 
zárt borítékban, 2015. február 
19. 12 óráig az Algyôi Polgár-
mesteri Hivatalba (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40.) kell benyúj-
tani, “Gyevitur Kft. ügyvezetôi 
pályázat” megjelöléssel.

40/2015.(I.28.) Kt. határozat melléklete

Algyô Nagyközség Képviselô-testülete  
pályázatot hirdet

AKTV Algyôi Kábeltelevízió Üzemeltetô Kft.

ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓI
álláshely betöltésére

A Kft. Algyô Nagyközség Ön-
kormányzatának 100 %-os tu-
lajdonában álló, kábeltévé há-
lózaton üzemeltetett távközlési 
szolgáltatás (tv, telefon, inter-
net) elvégzésére jogosult vállal-
kozása.

Az ügyvezetô feladata:
A Kft. szakmai tevékenységének 
irányítása, munkáltató jog gya-
korlása a társaság munkaválla-
lói felett;
Az alapító okiratban meghatá-
rozott feladatok ellátása.

A pályázatnak  
tartalmaznia kell:

A pályázatban meghatározott fel-
adatok végrehajtására vonatkozó 
részletes szakmai, üzemszervezé-
si, vezetési, gazdálkodási, mar-
keting és PR elképzeléseit rövid 
és középtávra vonatkozóan.

A pályázathoz  
csatolni kell:

•   a pályázó részletes szakmai 
önéletrajzát,

•   a pályázó középfokú képesí-
tését igazoló okiratok máso-
latát,

•   három hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítványt,

•   arra vonatkozó nyilatkozatot, 
hogy a pályázóval szemben nem 
állnak fenn a PTK-ban foglalt 
összeférhetetlenségi okok,

•   nyilatkozat/ hozzájárulás 
ahhoz, hogy a pályázó szemé-
lyes adatait, pályázati anyagát 
a pályázati eljárásban résztve-
vôk kezelhessék, illetve nyilat-

kozatot arról, hogy a pályáza-
tával kapcsolatban kívánja-e 
zárt ülés megtartását.

A pályázat elbírálása során 
elônyben részesül, aki: 

•   legalább 3 éves, referenciák-
kal igazolt szakmai gyakor-
lattal, 

•   hasonló területen mûködô 
gazdasági társaságban szer-
zett vezetôi gyakorlattal ren-
delkezik,

•   egy világnyelvet tárgyalási 
szinten ismer.

A megbízás 2015. március 1. 
napjától tölthetô be. Bérezés 
megegyezés szerint (a fizetési 
és az egyéb juttatásokra vonat-
kozó igényt kérjük a pályázat-
ban megjelölni.) 

A pályázat elbírálásának  
rendje: 

A pályázatokat a Képviselô-tes-
tület 2015. február 26-ig bírál-
ja el. A pályázat eredményérôl 
az érintettek írásbeli értesítést 
kapnak. A kiíró fenntartja 
a jogot, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelen-
né nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának  
helye és ideje: 

A pályázatot egy példányban, 
zárt borítékban, 2015. február 
19. 12 óráig az Algyôi Polgár-
mesteri Hivatalba (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40.) kell benyúj-
tani, “AKTV Kft. ügyvezetôi pá-
lyázat” megjelöléssel.
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3 kívánság 3 mondatban: Milyen legyen az Algyôi Hírmondó? 
A helyiek szócsöve, a nyilvánosság fontos fóruma is a települési lap. 
Az Algyôi Hírmondó és a helyi sajtó megújításának szándékát már 
többször kifejezte a nagyközség polgármestere, több képviselôje, de 
beszédtéma ez az algyôiek között is. A közös gondolkodást ösztönöz-
ve kértük meg Algyô önkormányzati képviselô-testületének a tag-
jait és a civileket, mondják el 3 kívánságukat 3 mondatban az Algyôi 
Hírmondóval kapcsolatosan! 

Balázs Zsolt (képviselô). „Egy újsá-
got nem a külcsín, a fotók meny-
nyisége alapján veszek meg. A Hír-
mondó esetében is fontosabbnak 
tartom a tartalmat. A sportolókról 
ugyanúgy több cikket szeretnék 
olvasni, mint Algyô régmúltjáról.” 

Dr. Gonda János (képviselô): 
„Az Algyôi Hírmondó tartalmi 
szerkezetét változtatnám meg: ke-
vesebb intézményi beszámoló, 
több, lakosságot érdeklô rovat le-
gyen. Minden hónapban lenne 
egy visszatekintés a múltunkba 
képekkel, mert akik még köztünk 
vannak, azokat meg kell szólaltat-
ni, továbbá: legyen rovata az ön-
kormányzati híreknek, a képvise-
lôknek, a civil szervezeteknek, 
legyen gyerek sarok - gyerek nyelv-
vel, gasztronómiai betét, és aktu-
ális sport- és kulturális események. 
23 év után szükséges egy szerke-
zeti és arculati váltás.”

Dr. Gubacsi Enikô (alpolgármes-
ter): „A Hírmondó feladata az al-
gyôiek korrekt, széleskörû tájé-
koztatása a település életérôl, az 
ôket érintô lehetôségekrôl, válto-
zásokról. Szívesen olvasom, ami-
kor algyôi embereket mutatnak 
be, akik tevékenységükkel, mun-
kájukkal hozzájárulnak a település 
fejlôdéséhez, mûködéséhez. Örül-
nék, ha több ismeretterjesztô cik-
ket közölne a helyi lap is, például 
az egészség, a környezetvédelem, 
a gasztronómia témakörben, illet-
ve olyan kulturális, szórakoztató 
tartalmak is megjelennének, mit 
például algyôi alkotók versei, írá-
sai, alkotásai.”

Herczeg József (képviselô): „Fon-
tos a település életében a helyi lap. 
Az önkormányzat elvárásainak 
megfelelô arculat és tartalom ki-
alakítása a cél. A képviselô-testület 
következô ülésén alkotjuk majd 
meg az Algyôi Hírmondó Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát.”

Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó (kép-
viselô): „Alapvetô információforrás 
a Hírmondó – tudom a pacienseim-

tôl is, akik nem örülnek a sok vál-
tozásnak, még annak sem, ha az or-
vosi rendelési idôpontok nem 
a megszokott oldalon jelenik meg. 
Annak örülnék, ha a már megtör-
tént eseményekrôl szóló tájékozta-
tás helyett a várható rendezvények-
rôl szóló invitálásra helyezôdne 
a hangsúly. Az egészségnevelést is 
szolgálná, ha indulna egy olyan új 
rovat a lapban, amelyben a bemu-
tatott gyógynövényhez egy orvos is 
hozzátenné, milyen estekben hasz-
nál, milyen tünetek esetén ellen-
javallt a használata.”

Molnár Áron (polgármester): 
„Jól használható a helyi lap a helyi 
tájékoztatásban. De sokkal többet 
kellene írni a tervezett progra-
mokról” Annak örülnék, ha ezen-
túl több riport és színes írás mu-
tatná be Algyô életét.”

Pongrácz Tamás (képviselô): Úgy 
vélem, a közszolgálati jelleg erô-
sítésére szükség volna, ami azt 
jelenti, hogy a közszereplôk sze-
replése egyensúlyban legyen. 
A képviselô-testületi ülések élô 
közvetítése miatt az ezekrôl írott 
beszámolók terjedelmének csök-
kenését is szívesen látnám. És 
örömmel olvasnék Algyôt érintô, 
de nem kimondottan helyi ügyek-
rôl, olyan fontosabb regionális és 
országos kérdésekrôl, amelyek 
érintenek bennünket is, még ha 
nem is nálunk dôlnek el, nem is 
itt történnek.

Dr. Roczkó András (képviselô): 
„Az Algyôi Hírmondó formája, 
külleme, tartalma és megjelenése 
magas minôséget tükröz a széles 
olvasótábor megelégedésére, fém-
jelezve Algyô Nagyközség Önkor-
mányzatának és Képviselô-testü-
letének támogatását. Magam 
mindig igyekeztem az egészség-
tudatos életmódra sarkallni az 
embereket hivatásomból kifolyó-
lag. Nagy örömömre szolgál, hogy 
a Hírmondó rendszeresen beszá-
mol az algyôi sportolók elért sike-
reirôl, ám egy önálló Sportrovat 

és Egészségmegôrzô rovat létre-
hozását támogatom.”

Torma Tiborné (képviselô): 
„A formátuma megfelelô, jó kézbe 
venni és lapozgatni a Hírmondót. 
Az óvodai és iskolai hírek eddigi 
mennyiségét nem érzem soknak, 
mert így tájékozódhatnak a szülôk, 
és szeretik magukat viszont látni 
a gyerekek, mondják is, ha olvas-
sák a nevüket: ’Benne vagyok 
az újságban”. Az algyôi emberek 
közül minél többet be kellene mu-
tatnia a Hírmondónak.”

*

Bai Istvánné (Algyôi Faluvédô Pol-
gárôr Egyesület): „Jó, hogy helyet 
adott korábban a Hírmondó 
a helyi Tollforgatóknak, megje-
lenhettek itt a verseink is! Az in-
tézmények és a civilek életérôl 
szóló írások mindig megjelentek. 
Jó lenne viszont, ha több algyôi is 
tillat ragadna és megírná a véle-
ményét, a közlendôjét a helyi új-
ságba!”

Bakos József (GyeviArt Egyesület, 
Parlandó Énekegyüttes): „Az egye-
sület legutóbbi ülésén a helyi új-
ságról beszélgetve egyetértettünk 
a polgármester szándékával, vagy-
is: a Hírmondó szerkezeti átalakí-
tásra szorul. Az elhangzott véle-
mények egyértelmûen kiemelték 
az iskolai és óvodai eseményekrôl 
készült tudósítások aránytalansá-
gát. Más, közérdeklôdésre számot 
tartó eseményekrôl és rendezvé-
nyekrôl a jelenleginél többet kel-
lene írni a lapban!”

Bera Sándor (Borbarátok): „Ami 
érdekel a Hírmondóban. azt el-
olvasom, ami nem, azt átugrom. 
Amikor írtam valami cikket az új-
ságba, az mindig megjelent. A fe-
leségem el szokta olvasni az utol-
só betûig, jónak tartja a lapot.” 

Gonda Károlyné (Fürge Ujjak Mû-
helye): „Jónak tartjuk a mostani 
Hírmondót, mert sok hasznos hírt 
közöl. De szívesen vennénk, ha 
a képviselôk bemutatkozhatnának, 
vagyis közülük minden hónapban 
egy-egy beszámolna a munkájáról, 
az eddigi eredményeirôl, a tervei-
rôl, fejlesztési céljairól! Jó lenne, 
ha minden számban más-más civil 
szervezet közölhetné az éves be-
számolóját!”

Horváth Nándor (Algyôi Sport-
kör): „Algyô jelentôs sportélete 

nem tükrözôdik a lapban. A sport-
ra fordított jelentôs önkormány-
zati támogatás közlése mellett 
arról is írni kellene, hogy miként 
hasznosult ez a pénz. A vállalko-
zásokat, a közéleti és az egyszerû 
embereket bemutató sorozat szin-
ten szívesen elolvasnám.”

Kneip Ferencné (Szôke Tisza 
Nyugdíjas Klub): „A nyugdíjasok 
nagyon szeretik a Hírmondót. 
Örülünk, amikor látjuk, hogy fi-
gyelembe veszik az olyan kérésein-
ket, mit most is: nagyobb betûkkel 
állították össze az éves naptár. Jó 
lenne, ha a képviselô-testületi ülé-
sekrôl való tárgyilagos korrekt 
tudósítás mellett arról is olvashat-
nánk, hogy az esetleges kényes 
kérdések megvitatásakor hogyan 
alakult a képviselôk véleménye!”

Molnárné Dudás Katalin (Kere-
csen Egyesület): „Dizájnbeli, kül-
alakbeli változást javaslunk. Szíve-
sen látnánk a Hírmondóban több 
kultúrával, történelemmel, iroda-
lommal kapcsolatos cikket! A lap 
jelenlegi tartalmát színesíteni kel-
lene.”

Süli-Zakar Sándorné (Borbarát-
nôk): „A falu életében fontos ren-
dezvényekrôl mindig olvashatok 
a Hírmondóban. Nekem tetszik 
így, ahogy van. A Hírmondó le-
gyen az algyôi embereké, legyen 
biztosítva a szabad véleménynyil-
vánítás lehetôsége, a megfelelô 
szakmai irányítás mellett.”

Szilágyi.Perjési Katalin (Tollfor-
gatók): „Elsôként az olvasói rova-
tot keresem a lapban, örülnék, ha 
még több algyôi írna a Hírmon-
dóba! A megújítás jegyében közöl-
hetnének például recepteket, 
mesét, rejtvényt, vagy a kiskertek 
aktuális teendôiben is tanácsot 
adhatnának az újságban. Szívesen 
venném, ha indulna egy Tudta-e? 
rovat.”

Tóth Árpád (Algyôi Lövészegye-
sület): „Jónak látjuk a mostani for-
mátumot, papírminôséget. Viszont 
a lap megjelentésének a hónap 
elejét javasoljuk, nem az eddigi 
’minden hónap 10. napja’. Ezzel 
a hó eleji rendezvényekrôl is idô-
ben értesülnénk.”

(A Hírmondó 2015-ben minden 
hónap 5. napjáig jelenik meg.  

– a szerk.)
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A Gyevi Art közgyûlést tartott

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
újév-köszöntô közgyûlését 2015. 
január 13-án tartotta. A rendez-
vényt a Tollforgatók Köre 10. év-
fordulója alkalmából is szervezték. 
A programon megjelentek a hód-
mezôvásárhelyi Kárász József Iro-
dalmi Kör tagjai is.

Az elnöki köszöntôben Ménesi 
Lajosné az alkotás örömérôl beszélt, 
utalva arra, hogy az egyesület va-
lamennyi csoportja – Tollforgatók 
Köre, Parlandó Énekegyüttes, Kéz-
mûvesek Köre, Foltvarrók Köre, 
Algyôi Tojásmûhely és a Zsibongó 
Tánccsoport – egyfajta alkotó te-
vékenységet folytat saját maga és 
mások örömére. 

Molnár Áron polgármester pohár-
köszöntôjében az egyesület helyi 
értékteremtô munkájáról beszélt. 
A köszöntôk után a szakmai csopor-
tok képes beszámolót tartottak 
a 2014-es év fôbb programjairól, 

a tollforgatók felolvastak írásaikból, 
a táncosok dél-alföldi táncokat mu-
tattak be, a Parlandó Énekegyüttes 
tagjai operett összeállítással színe-
sítették a közgyûlést. Az alkotók házi 
kiállítást rendeztek munkáikból. Sor 
került az Amerikában járt Izbékiné 
Cseuz Gabriella, Antal János és Bakos 
József élménybeszámolójára.

A programokat támogatta: Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, az Al-
gyôi Faluház és Könyvtár, Csongrád 
Megye Önkormányzata, Pro Reno-
vanda Cultura Hungariae. A prog-
ramban együttmködô partnerek: 
Szôke Tisza Nyugdíjasklub, Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar, 
Algyôi Lovasklub, az Algyôi Falu-
védô Polgárôr Egyesület, a Fehér 
Ignác Általános Iskola, a Szivárvány 
Óvoda.

További képek itt:  
http://algyokultura.hu/index.php/

kepek

Jelentkezzen 2015-ben is  
az Algyôi Könyvtár tanfolyamaira

Fel a netre! – önképzô számítógépes 
tanfolyam kezdô, középhaladó és 
haladó szinten. A hagyományokat 
folytatva 2010 ôszétôl kezdôdôen 
újraindult a számítógépes oktatás 
az Algyôi Könyvtárban. 

Tanfolyamaink célja, hogy a szá-
mítógép kezelését megkönnyítse, 
illetve kedvet csináljon a használa-
tához. Az egyes csoportok 8 fôvel 
indulnak, mivel kisebb csoportok-
ban könnyebben és gyorsabban 
megy a tanulás. A tanfolyam fog-
lalkozásait 4 héten keresztül, heti 
két alkalommal, alkalmanként más-
fél órában, a tanulók igényeinek 
megfelelô idôpontokban tartjuk. 

A tanfolyamokra személyesen 
a Könyvtárban lehet jelentkezni 
vagy a Könyvtár Facebook oldalán 
online vagy telefonon (62/517-
170). Az oktatás díja 5500 Ft. 

2010 ôszétôl kezdôdôen eddig 
25 csoport – mindegyik korosztályt 
képviselve – vett részt a foglalkozá-
sokon. A kezdô tanfolyam anyaga 
a számítógép bekapcsolásától egé-
szen a szövegszerkesztésen át, 
az alapszintû internet-használatig 
terjed. A haladó tanfolyamon pedig 
megtanuljuk például, hogyan kell 
az e –mail csatolásokat megnyitni 
és hogyan tudunk csatolni, vagy 
letölteni az Internetrôl programo-

kat. Megtanuljuk az e-bankolás és 
az online ügyintézés fontosabb sza-
bályait, valamint megtanuljuk hasz-
nálni a közösségi oldalakat, a video-
megosztó oldalakat és megtanulunk 
tudatosan keresni a Google-ben. 
A tanfolyamok tematikája a tanulók 
igényei szerint változtatható. Ha 
a csoporton belül felmerül az igény 
valamelyik terület mélyebb meg-
ismerésére, azt beleépítjük a tan-
anyagba. A kezdô és a haladó tan-
folyamot Szabó Noémi tartja.

A kezdô és a haladó tanfolya-
mok elvégzése után, illetve kellô 
ismeretanyaggal lehetôség van 
elindulni egy komolyabb webszer-
kesztéssel, haladó internetezéssel, 
letöltésekkel foglalkozó tanfolya-
mon, amely szintén a Könyvtárban 
indul. Oktató: Gál Péter.

A tanfolyamok végén sem vizsga, 
sem számonkérés nem lesz, mivel 
önképzô jelleggel indítjuk tanfo-
lyamainkat. Bármilyen korosztály 
jelentkezését szívesen fogadjuk! 

Jelentkezni lehet a Könyvtárban!
Tanfolyam tájékoztató és meg-

beszélés: 2015. február 16-án 16 
óra 30 perckor.

Információ: Algyôi Könyvtár 
(telefonszám: 62 / 517-170 vagy 
bibl@algyo.hu).

Könyvtárosok

Nyelvtanfolyamok a Könyvtárban!
Újra szeretnénk felmérni az algyôi 
lakosság igényét angol és német 
nyelvtanfolyamokkal kapcsolatban. 
A szegedi Katedra Nyelviskola ki-
helyezett tanfolyamokat indított 
2014. év elején, Algyôn angol kezdô 
szinten, amelyet 2015-ben szeret-
nénk folytatni, ha szükséges. Az órák 
heti két alkalommal, tetszôleges idô-
pontban, a Könyvtárban lesznek. 
Az iskola algyôi lakosoknak már eddig 
is kedvezményt biztosított. Az angol 
kezdô tanfolyamra már sokan jelent-
keztek, amit terveink szerint el is indít 
az iskola. A konzultációs idôpontról 
minden jelentkezôt a megadott tele-
fonszámon értesítünk. A német kezdô 
nyelvtanfolyamra is van már jelent-
kezô, viszont a tanfolyam indulásához 
még szükséges néhány tanuló jelent-
kezése a létszám minimum miatt.

További információ és jelentke-
zés a Könyvtárban: 62/517-170.

*

Az Euro Nyelviskola konzultációs 
idôpontja a kihelyezett angol és 
német kezdô nyelvtanfolyamokkal 
kapcsolatban a Könyvtárban lesz.

Idôpont: 2015. február 10. 
kedd  17 óra 30 perckor. Minden 
érdeklôdôt szeretettel várunk.

Az elôre feliratkozott érdeklôdôk 
jelentkezésére feltétlenül számítunk!

Szabó Noémi

vállaloK épület- éS bútoraSztaloS munKáKat.
Egyedi ajtók, kapuk, ablakok, stb. készítését

Faipari megmunkálást (fûrészelés,gyalulás,marás, stb.)
Bútorkészítés fából, felújítást (politúrozást is).

tarI IStván asztalos
Algyô Piac tér 1 tel.: 267-736 • 06-30/372-4142
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KedveS algyôIeK! 
KedveS  

KultúraSzeretôK!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben is 
támogatták a Gyevi Art Kulturális 
Egyesületet. Taglétszámunk folya-
matosan nô, alkotó csoportjaink 
színvonalas munkát végeznek, s ezt 
Önöknek is köszönhetjük.

A Gyevi Art Kulturális Egyesületnek 
felajánlott adóforintjaik jó helyre 
kerültek. Csoportjaink országos 
megmérettetéseken értek el kiváló 
eredményeket, s emellett Ameriká-
ban, Németországban, Szerbiában 
képviselték Algyôt és az Egyesületet.

A további munkánkhoz is 
szükségünk van az Önök támo-
gatására!

Kérjük, támogasson minket adója 
1 %-ának felajánlásával!

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
adószáma:

18469927-1-06

H i r d e t é s e k

Számítógép karbantartáS, SzereléS
• SzoftvereS hibaelhárítáS • víruSírtáS

• hardvereS, SzoftvereS Szakmai tanácSadáS
• kiadványSzerkeSztéS éS tervezéS,  

egyedi igény Szerint
• médiatartalmak SzerkeSztéSe,  

vágáSa (film, hang, kép)

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

Húsfüstölést vállalok!
szeged, ladvánszky u. 19.

Nyitva: h.–cs. 15–17 óra; 

péntek: zárva; szombat: 8–12 óra;  

vasárnap 8–11 óra

tel.: 06 30 / 477 91 32

algyô felôl a tyúkász kocsmánál jobbra!

Gurulóállvány  
bérbeadó!

Festést, mázolást,  
gipszkartonozást,  

külsô és belsô  
hôszigetelést vállalok.

érdeklôdni  
a 06-30/987-4060-as 

telefonszámon.

„REKVIEM”  
TEMETKEZÉS  

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

Dr. Major józsef

ÁLLATORVOS

Algyô közigazgatási  
területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Tel.: +36 30 938-32-33

FogyJunK együtt lagzI laJCSIval,  
napI Két Kávé árábÓl,  

HagyományoS magyaroS ételeKKel  
éS tISzta vízzel.

Értesítjük a kedves olvasókat , hogy megalakítottuk fogyi klubunkat.

Szeretettel várunk mindenkit aki fogyni szeretne, akik már feladták,  

mert már mindent megpróbáltak.” Együtt Könnyebb”

érdeklôdni:  
06/20/9471551 • 06/20/4669245
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK CÍME: 6750 ALGYŐ, KASTÉLYKERT UTCA 49. 
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐN, KEDDEN, SZERDÁN, PÉNTEKEN 9–16 ÓRÁIG, CSÜTÖRTÖKÖN 8–20 ÓRÁIG. 

TELEFONSZÁMUNK: 06–62–267–567, 06–62–765–567. INTERNET-CÍMÜNK: HTTP://WWW.ALGYOKTV.HU 

Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 

Az ár 2 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes! 

ELŐFIZETÉSE MELLÉ VÁSÁROLJON TELEFONT 4600 FORINTÉRT! 

Internet szolgáltatásunk 
havidíjára árgaranciát vállalunk! 

15 Mbites internet akár 3150 Forintért!* 

* SzuperNet internet csomagunk maximális le– és feltöltési sebessége 15/1 Mbps, 
garantált le– és feltöltési sebessége 7,5/0,5 Mbps. 
A kedvezmény új internet előfizetés esetén, 2 év hűségidő vállalásával érvényes! 
 
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről és további akcióinkról érdeklődjön 
Ügyfélszolgálatunkon! 
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Kuckó és Papírvilág!
ÚJdoNSÁG: 

IMPorT MINôSÉGI  
HASZNÁLT ruHÁK!

•  Folyamatosan bôvülô szezonális 
árukészlet!

•  Felnôtt és gyermekruházati 
AKCIÓ!

EGYÉB KíNÁLAT:
• papír, írószer, nyomtatvány
• képeslapok
• csomagoló papír
• 2015-ös asztali- és falinaptárak
• ajándéktárgyak
• kreatív hobby termékek: - festékek
• ragasztók
• formák
• sablonok

NYITVA TArTÁS:

HÉTFÔTÔL  
PÉNTEKIG  
8:00–11:30  

és 13:30–17:30
SZOMBATON  

8:30–11:30

Megtalál minket 
a CooP  

ÜZLETHÁZBAN!

az ezerJÓFÛ egéSzSégvédô egyeSület 
tanfolyamokat hirdet az alábbi témakörökben: 

reflexológia (talpmasszázs) otthon.

gyógynövényismeret.
Felhívjuk az érdeklôdôk figyelmét arra, hogy az egyesület ez évtôl korláto-
zott fajtában és mennyiségben felvásárol termelt vagy gyûjtött növényeket.
Fontos, hogy leadó csak az lehet, aki ha nem rendelkezik szakirányú ké-
pesítéssel, EZERJÓFÛ egyesületi tag, és/vagy eredményesen elvégezte 
a „Gyógynövényismeret” tanfolyamot.
érdeklôdni lehet berek ágotánál, berekagota@gmail.com, e-mailen, 

vagy a +36 30 605 3978 mobilszámon.

aeSzI- Házi gondozói Szolgálat felvételt hirdet 

HÁZI GONDOZÓ MuNKAKÖRBE.
ellátandó feladat:  

A házi segítségnyújtás keretébe tartózó gondozási tevékenység.
Feltétel:  

elônyt jelent szociális ápoló-gondozói végzettség, szakmai tapasztalat.
bérezés: a KJT szerint.

Jelentkezés:  
2015. 02. 20.-ig önéletrajzzal az intézmény székhelyén:

aeSzI- Házi gondozói Szolgálat 
6750. algyô, piac tér 17.
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A MATASZ algyôi klubjának évzáró-évnyitója
Algyôi klubunk közgyûlésén jelen 
volt Molnár Áron polgármester úr, 
dr. Palotai Jenô nyugalmazott ez-
redes megyei elnök és Dékány La-
josné t. fôtörzsôrmester megyei 
titkár-helyettes, a klub teljes tag-
sága és vezetôsége. Az elmúlt 
évben végzett munkáról Leléné 
Juhász Erika számolt be, sok értékes 
rendezvény, koszorúzás, kirándu-
lás, ifjúsági tábor, rendszeres helyi 
közéleti jelenlét és együttmûkö-
dési tevékenységet említett meg. 
Különösen értékes volt a 46. sze-

gedi gyalog ezredrôl elnevezett 
hagyományôrzô raj munkája, akik 
számos környékbeli településen 
közremûködtek az I. világháborús 
centenáriumi megemlékezések 
kapcsán.

Köszönetet mondott a jelenlévô 
korábbi polgármester úrnak, aki jó 
alapot teremtett tevékenysége során 
a színvonalas munkához, és kérte 
az új polgármester úr segítségét 
az elkövetkezendô idôszakra is.

A program pohárköszöntôvel 
és közös vacsorával záródott.

A hónap gyógynövénye: 
a KAMILLA, azaz orvosi székfû, vagyis Matricaria recutita

Az algyôi Hungarikum Ünnep 
egyik sztárja a Kamilla volt. Ezért 
ebben a hónapban bemutatjuk 
a Hírmondó hasábjain is, az új 
rovatban, bár az újszülöttek ki-
vételével tán nincs is ember, aki 
ne ismerné ezt a kedves, finom 
illatú, jótékony hatású növényt.

Az ókori Egyiptomban „Nap 
Virága” névvel illették, és áldoztak 
vele Ré napisten oltárán. Emellett 
lázcsillapításra és a malária keze-
lésére használták. Az ókori görög 
és római orvosok fájdalom- és láz-
csillapításra, fejfájásra, vese-, máj- 
és hólyagpanaszok gyógyítására 
ajánlották.

Magyarországon Melius Juhász 
Péter debreceni professzor említi 
meg elôször az 1578-ban Kolozs-
várott kiadott Herbárium c. köny-
vében.

Minden gyógynövény egy ható-
anyag szimfónia, a kamilla külö-
nösen az. Illóolajai a vonósok, fla-
vonoidjai a fafúvósok, a szerves 
savak a rézfúvósok, ásványi anyagai 
az ütôsök, és még ott a többi…

A németek „alles zutraut” (min-
denre képes) néven emlegetik. Ez 
persze túlzás, de valóban sok min-
denre képes, hogy egészségesek 
maradjunk, vagy betegség esetén 
visszaszerezzük azt.

A Földközi - tenger keleti me-
dencéjébôl származik, de minden 
kontinensen honos a mérsékelt 
éghajlaton! Mégis a leghatáso-
sabb, legmagasabb hatóanyag 
tartalmú a világon a mi alföldi 

Kamillavirágzatunk, ami védett 
eredetû, Kiemelt Nemzeti Érték!

A népies neveinek sokfélesége 
is mutatja sokoldalú felhasználását 
a népi gyógyászatban. Orvosi szék-
fû, bubulyka, katóka, pipiske, anyafû, 
szentivánpipitér, szüzekanyja, anya-
méhfû, teafû, piperefû.

Gyógyhatása sokrétû: virágzata, 
és az abból készült illóolaj gyulla-
dáscsökkentô, görcsoldó, immun-
erôsítô, nyugtató hatású. Több 
baktérium és a Candida albicans 
ellen is bizonyítottan hatásos.

Alkalmazható külsôleg és bel-
sôleg egyaránt. Belsôleg fôként 
teaként fogyasztják. Külsôleg teá-
ját, és/ vagy illóolaját gôzölésként, 
toroköblögetôként, olaj, kenôcs, 
krém, hajöblögetô, fürdô, lemosás, 
borogatás formájában használják.

Amire ajánlható (a teljesség igé-
nye nélkül): gyulladásos emésztô-
szervi, légúti, megfázásos bajokra, 
(télen nem ritka az ilyesmi), nôi 
bajokra, görcsökre, a szülés meg-
könnyítésére, sebekre, fekélyekre 
és enyhe nyugtatóként gyerekek-
nek, felnôtteknek.

Adagolása: 3 dl forrásban lévô 
vízhez 1 evôkanál szárított virágot 
kell tenni, azonnal elzárni, lefed-
ni, hogy értékes illóolajai meg-
ôrzôdjenek. 10 perc után lehet 
leszûrni. 

Vigyázat! Allergiára hajlamos 
érzékeny emberek szemüket ne 
borogassák kamillateával!

Jó egészséget!
Berek Ágota fitoterapeuta

Nônapi ajándék algyôi férfiaktól algyôi nôknek
2015. március 6-án 17 órától min-
den hölgyet várnak a Faluházba 

a hagyományos nônapi köszön-
tô-mûsorra  az algyôi férfiak
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Az EZERJÓFÛ Egyesület  
2015-ös programterve

Az Ezerjófû Egyesület 2015-re ter-
vezett programjának gerincét to-
vábbra is a keddenkénti egyesü-
leti összejövetel, és a tavaszi és 
ôszi nyílt nap alkotja. 

Megjelenik az egyesület a falu 
évente ismétlôdô rendezvényein 
(Falunap, Gyermeknap, Lovas-
nap), és minden olyan egészség-
héten, egészségnapon, melyet 
az önkormányzat vagy intézmé-
nyei szerveznek. Szívesen fogad 
elôadásra, konzultációra, foglal-
kozásra, bemutatóra vonatkozó 
felkérést az algyôi oktatási, kultu-
rális és szociális intézményektôl és 
civil szervezetektôl, Elsôrendû 
feladatának tekinti az ilyen igé-
nyek kielégítését. 2015-ben is 
megrendezésre kerül a nyári tábor 
augusztusban az algyôi gyerekek 
részére és folytatódik az iskolai 
Ezerjófû szakkör mûködtetése is. 

Számos felújított és új progra-
mot is tervez 2015-re az egyesület, 
kihasználva a megújított gyógy-
növénykert és az Ezerjóház adta 
lehetôségeket. 

Újból meghirdeti a felnôttok-
tatás keretein belüli képzéseit 
három témakörben: Egészség-
védô ismeretek, Gyógynövény-
ismeret és reflexológia (talp-
masszázs) otthon. 

Igény esetén, bôvíteni tudja 
a nyári gyermek táborok számát és 
tematikáját. Új elemként több, fô-
ként a gyermekeket és idôseket 
célzó kerti foglalkozást tervez 
az egyesület a tájház udvarára. 
Évente két-három alkalommal né-
hány órás túrát indít a környéken 
szabadon termô gyógy- és fûszer-
növények felderítésére. Minden 
érdeklôdôt akár családokat gyer-
mekestôl, szívesen vár ezeken 
a programokon. A gyógyteák meg-
ismerésére, készítésének megtanu-

lására, hatékony fogyasztására is 
gondolva „Igyon egy csésze 
gyógyteát” akciót szervez több al-
kalommal, külön meghirdetett idô-
pontokban. Megfelelô számú je-
lentkezô esetén lehetôség lesz 2–3 
napos kirándulás keretében meg-
látogatni az országon belüli, vagy 
az országhatáron túli gyógynövény-
kerteket, látogatható gyógynövény 
élôhelyeket szakmai vezetéssel.

Tavasszal tartja meg az Egye-
sület azt a nyitó ünnepséget, mely-
re szeretettel vár minden érdeklô-
dôt. Úgy a  gyógy- és fûszernövény 
termesztéshez feldolgozáshoz értô 
hobbykertészt és szakembert, mint 
a népi- és természetgyógyászat te-
rülete iránt érdeklôdô laikust és 
szakembert, valamint mindazokat, 
akik részt vettek az eddigi tanfo-
lyamokon, táborokon és minden 
partnerét. Az ünnepség részletes 
programjának összeállítása jelen-
leg folyik, de már most elmond-
ható, hogy lesznek a nagyközön-
séget célzó bemutatók, játékok, 
vetélkedôk, kulturális programok, 
és lesznek az érdeklôdô magán-
embereknek és szakembereknek 
szóló elôadások a növénytermesz-
tés, feldolgozás, a népi és termé-
szetgyógyászat témakörében. Le-
hetôség lesz gyógy- és fûszernövény 
alapanyagot tartalmazó termékek 
vásárlására, ételek és italok fo-
gyasztására.

Az Egyesület 2015-ben a másfél 
éves építkezés, bôvítés, felújítás 
után nagyon nagy köszönettel, jól-
esô érzésekkel veszi át mindazt, 
amit használatra kapott. Minden 
energiáját gazdag, tartalmas prog-
ramok kidolgozására, megtartásá-
ra és az egyesületi élet szervezésé-
re fordítja köszönetképpen a falu 
és lakóinak javára. 

Kiss Tibor

Miért érezzük jól magunkat  
az Ezerjófû Egyesületben?

Az Ezerjófû Egyesület tagjaként 
szeretnék az Egyesület munkájá-
ról írni, mi az, ami összetartja 
a tagságot, miért érezzük itt jól 
magunkat?

Több mint 3 éve lányom unszo-
lására mentem el az algyôi Tájház 
udvarán lévô kertbe, ahol Berek 
Ágota irányításával dolgozott egy 
szimpatikus kis csapat. Azonnal 
elnyerte tetszésemet, amit láttam 
és tapasztaltam. Mindjárt ott is 
maradtam, és örömmel mentem 
a következô alkalmakkor is. 

Keddenként találkozunk, és 
amikor az idô engedi, a gyógy-
növénykertet gondozzuk. Miköz-
ben közösen ápoljuk a növényeket, 
Ágota mindenre odafigyel. El-
mondja, hogy mit kell csinálnunk, 
közben a növényekrôl is megtu-
dunk tôle minden lényegeset. 
A munka közben folyamatosan, 
türelmesen tanítgat bennünket. 
Beszél a növények jótékony hatá-
sáról, használatáról, mire kell 
ügyelni a gondozásukkor, melyik 
részükben van a hatóanyag. 

Az elsô alkalommal, ahogy le-
hetett, elvégeztem azt a Gyógy-
növény tanfolyamot is, amit Ágota 
tartott. Ezen megtanultunk min-
den fontosat gyógynövényrôl, 
hogy mi a hatása, milyen problé-
mák esetén lehet ôket alkalmazni, 
milyen módon és adagolással kell 
ôket elkészíteni, szóval a tanultak 
csak fokozták érdeklôdésemet.

Mindig élmény, amikor bicikli-
re pattanva elindulunk a környé-
ken gyógynövényt gyûjteni. Út-
közben gyakran megállunk, ha 
vezetônk felfedez egy addig még 
nem látott növényt. Elmondja róla 
a fontos tudnivalókat, türelmes 
választ ad kérdéseinkre. 

Minden növényt, amit begyûj-
tünk a kertbôl vagy a környékrôl, 
feldolgozunk. Elôkészítjük szárí-
tásra, kivárjuk, míg megszárad, 
a száraz növényrôl leszedjük 
a magas hatóanyag tartalmú ré-
szeket, aprítjuk és üvegekben tá-
roljuk a felhasználásig vagy ki-
szerelésig. Ez könnyû kis munka 
télen, vagy amikor rossz az idô. 
Nagyon jó illatok szállnak fel ilyen-
kor, és közben sok mindenrôl 
lehet beszélgetni.

Mára már jól összeszokott a csa-
pat, jól érezzük magunkat együtt. 
Én most már magam készítem 
össze a kertemben termelt vagy 
a saját kezemmel gyûjtött növé-
nyekbôl azokat a szárított teafüve-
ket és keverékeket, amikre nekem, 
vagy családomnak szüksége van. 
Bármiben bizonytalan vagyok, 
Ágotához fordulok, biztonságot 
ad, hogy mindig számíthatok a se-
gítségére. Nagyon örülök, hogy 
kitalálta, létrehozta és mûködteti 
az Egyesületet, és annak is, hogy 
ennek csaknem a kezdetektôl ré-
szese lehetek.

Pataki Dezsôné

Karácsonyi adomány a Fürge Ujjak Mûhelyétôl
Az Algyôi Fürge Ujjak Mûhelye 
meleg szívvel adományozta az Al-
gyôi Egyesült Szociális Intézmény 
lakói részére a tagjaik által készí-
tett 4 darab barátság takarót.

A takarókat készítették: Apjokné 
Juliska, Bakóné Magdika, Bartókné 
Dékány Mária, Gercsóné Marika, 
Gondáné Julika, Hevesiné Márta, 
Kovácsné Jutka, Tariné Márta, Tóth-
né Kati, Tóthné Marika.

A Szegedi Gyermekklinika on-
kológiai kis betegeinek 15 darab 
sapkát adományoztunk, amiknek 
készítôi: Gercsóné Marika, Bakóné 
Magdika, Bartókné Marika, Kovács-
né Jutka, Tóthné Marika.

Amilyen nagy szeretettel készí-
tettük a sapkákat és a takarókat, 
olyan nagy szeretettel várjuk a fel-
ajánlott maradék fonalakat, hogy 
továbbra is örömet tudjunk sze-
rezni másoknak!

Fürge Ujjak Mûhelye

Apróhirdetés
touCHé tárSaSJátéKot keresek 
megvételre! Tel.: 06/20/466-9245

*

lg 37lg5000 lCd televízió. Kifogás-
talan állapotban eladó. Full HD, Képátló: 
94cm.

Ár: 60 000 Ft. Tel.: +36/70/63-77-436
*

boSCH tHerm 4000 0 elektromos gyúj-
tású átfolyó vízmelegítô eladó. Bontatlan 
csomagolás. Ár: 45 000 Ft. Tel.: +36 70 
774 0721
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dr. KováCS ágneS 
fogszakorvos rendelése 

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

péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

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

eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

dr. molnár márIa
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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

tÖrÖKné dr. Kálmán antÓnIa
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

rendel:
Február 09-tôl 13-ig 7:30–16:30-ig
Február 16-tol 20-ig 12:30–16:30-ig
Február 23-tól 27-ig 7:30–12:00-ig

március 02-tôl 06-ig 12:30–16:30-ig
március 09-tôl 13-ig 7:30–12:00-ig

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

gyermeK éS Felnôtt KÖzpontI SürgôSSégI 
orvoSI ügyelet

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

telefon: 62/433-104 

néHány FontoS teleFonSzám

mentôK: 104 • tÛzoltÓSág: 105
rendôrSég: 107

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

FontoS teleFonSzámoK algyôn:  
a KÖrzetI megbízottaK elérHetôSége

tóth gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

a körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja: 
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

a körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
algyô, Kastélykert u. 44. (Kmb iroda) 

rendôrSégI SegélyHívÓ SzámoK: 107, 112. 

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.

laKatoS albertné  
dr. tÓtH márIa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

rendeléSe mInden Héten
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági ( délután)

Kedden: csütörtökön : pénteken: 07:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)
Az ÚJ CSÉSHENYI TERV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50–70 év 
közötti pácienseink ingyenes vastagbél szûrésére..aki a nevére szóló 
meghívót megkapta az ántSz-tôl: jelentkezzen a fontos információkat 

tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.

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

dr. SzíJártÓ márta
fog- és szájbetegségek szakorvosa

rendelô: algyô, bartók béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

rendel: hétfôtôl csütörtökig

bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
Fogpótlások minden 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

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

telefon: 06 30/953-03-95
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Algyôi Teátrum – 2015. tavasz
Az Algyôi Faluház és Könyvtár, 
valamint az Algyôi Móra Ferenc 
Népszínház Algyôi Teátrum néven 
7 elôadásból álló elôadást szervez.

A mind a 7 elôadására érvényes 
bérlet ára: teljes árú 7.000 Ft / fô; 
nyugdíjas, diák: 5.500 Ft / fô. 
A helyszínen, az elôadás elôtt is 
válthatók jegyek, ezek ára elôadá-
sonként változik az alábbiak szerint: 

2015. február 27., péntek, 19 
óra – ÖrKÉNY ISTVÁN: BorÉK 
és EGYPErCESEK. A SZESZ 
– Szegedi Egyetemi Színház elô-
adása. Jegyár: 900 Ft / fô, nyug-
díjas, diák: 500 Ft / fô;

Borék
Örkény egyfelvonásos vígjátéka, 
az emberi gyarlóságok és a sza-
bálykövetés egymásnak feszülésé-
tôl izgalmas játék. A katonának 
sokféle szabályt kell betartania, de 
ebben a darabban, egy honvéd-
kórházban csak egyet: rendnek 

kell lennie minden körülmények 
közt. E szabálykövetés drámai ese-
mények sorozatát indítja el, hiszen 
ha a katonaság lényegileg nem 
más, mint a minél hatékonyabb 
parancsok és szabályok betartatá-
sa, hogy ne gondolkodjon a kato-
na, akkor meg kell tanulni túlélni 
az embernek ezt a szituációt. A pa-
rancshoz a szabályhoz való ragasz-
kodás indítja el az összes konflik-
tust, ugyanakkor ez vet ágyat 
a groteszknek, a komédiának, 
a tragédiának.

Ki kell-e bújni, ki lehet e bújni 
a fenti szabály alól hogy ember 
maradhass?

Létezik-e olyan út ami be is tart-
ja a szabályokat meg nem is?

Nem lehet csak egy kicsit más-
képp csinálni, kicsit elnézni dol-
gokat, hogy könnyebb és jobb 
legyen?

A szerzôi útmutató szerint egy 
magyar honvédkórházban játszó-

dik a történet Budapest ostroma 
alatt.

Az egészségügyi ôrmester, a köz-
legény, a hadnagy, a fôhadnagy, 
az alezredes, valamennyien a kór-
ház raktárkészletét leltározzák, 
azonban hiány van...

Szereposztás: Tordai, egészség-
ügyi ôrmester: Hadzsy János; Vár-
hegyi alezredes, kórházparancs-
nok: Lipták László; Tóth, 
fôhadnagy: Gyekiczki Balázs; Borz, 
hadnagy: Tóth Csongor

Suták, közlegény: Spitzer Jenô
*

Egypercesek
A Borék folytatásaként vagy 
az elôadás második részében, 
a szerzô Egyperces novellái kö-
vetkeznek, szorosan kapcsolódva 
az elôzô felvonásunkhoz. A gro-
teszk hangvétel miértjére kap-
tunk magyarázatot a szerzôtôl 
interjúiban, a háború meghatá-
rozó élménye a vígjátékban is ott 

van, novelláit a színházi játék sze-
rint válogattuk, mindenféle konk-
rét helyzetet, idôt és teret mani-
puláltunk, ahogy azt kell, hogy 
be tudjuk mutatni: e novellákat 
nemcsak olvasni lehet, hanem 
játszani is velük. Ezért aztán hagy-
juk is el a novella szót mögüle, 
amit itt láthatnak ezek a váloga-
tott egypercesek és a színészek. 
Szó lesz hát emlékezésrôl, tragi-
kusságról,menetelésrôl, halhatat-
lanságról, álmokról, öltôzôkrôl, 
értelemrôl, arról hogy vagyunk, 
holdrakétáról, virágokról, meggy-
magról, öregemberrôl.

Játsszák: Gyekiczki Balázs, Hadzsy 
János, Lipták László, Nógrádi Klau-
dia, Spitzer Jenô, Tóth Csongor. Dísz-
let-jelmez: SZESZ. Fény-hang: Birkás 
Tibor/Tarján Attila/Nahóczky Viktor. 
Zenei montázsok: Spitzer Jenô. Súgó, 
ügyelô: Bartók Gergely. Rendezô-
asszisztens: Kondor Alexandra.

Rendezte: Varga Norbert

Masszázs ára 2015. január 1-től  

Hát masszázs 1600ft/30 perc  
Hát masszázs 2300ft/60 perc  
Váll és nyak masszázs 1600ft/30 perc  
Hát és kar masszázs 1800ft/40 perc  
Kismama masszázs 1600ft/30 perc  
Teljes test masszázs 2300ft/60 perc  
Teljes test masszázs 2800ft/75 perc  
Narancsbőr eltávolítás 2300ft/40 perc 
Szivárvány masszázs 2300ft/35 perc   
Talpmasszázs 3000ft/40 perc  
Köpölyözés 1300ft/30 perc  

Bakó Bernadett 
Tel:0620/987-49-79 

A helyes megfejtéseket február 20-áig kérjük beküldeni az algyoihirmondo@gmail.com e-mail-címre, 
vagy személyesen leadni a Könyvtárban. Kérjük a megfejtéseket névvel és elérhetôséggel eljuttatni 
hozzánk, mert a helyes megfejtôk között 2 jegyet sorsolunk ki az algyôi teátrum február 27-i elôadására.

A Magyar Kultúra Napja Algyôn – 2015. 01. 22.
A Faluház és Könyvtár gazdag prog-
ramsorozattal készült a kultúra nap-
jára, ahol minden korosztály meg-
találhatta a kedvére való rendezvényt. 
2015. január 22-én délelôtt mese-
foglalkozással készültünk az óvodá-
soknak a Könyvtárban. A Pillangó, 
a Csiga-biga, a Katica és a Micimac-
kó csoport volt a vendégünk, akikkel 
Móra Ferenc: A kesztyû címû mesét 
játszottuk el, majd a mesére épülô 
feladatokat oldottunk meg. 

Csütörtök este a Faluházban Csó-
kási Kata Nóra tûzzománc-kiállítá-
sát tekinthettük meg a Galériában. 
A tárlatot Virágné Márta Nóra nyi-
totta meg. Majd a Szegedi Egyete-
mi Színház (SZESZ) zenés, verses 
játékát tekinthettük meg a Klub-
teremben, amely a „Legjobban vá-

gyom a mézízû sorsra” címet kapta. 
A mûsor az SZTE Kulturális Iroda 
által kiírt Akrosztichon pályázatra 
érkezett pályamûvekbôl válogatott 
versekre épült. Többek között Pig-
niczki Daniella, Bártfai Csaba, Csaba 
Eszter Anna, Géczi Gergô István, Fi-
czere Ágnes, Szvoboda Zoltán, Balogh 
Gyula tollából születet verseket hall-
hattunk. Emellett a klasszikusok is 
megszólaltak: József Attila, Varró 
Dániel, Szabó Lôrinc, Ady Endre 
verseivel ünnepeltük a kultúra nap-
ját.

Szereplôk: Bartók Gary, Hadzsy 
János, Lipták László, Péterffy Andrea, 
Varga Norbert.

Köszönjük nekik a kellemes estét!
Képek itt: http://algyokultura.hu/

index.php/kepek
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ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Szabó Noémi.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21. napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

M i ?  H o l ?  M i k o r ? 

Kézmûves képzések: III. félév
Az Algyôi Alkotóházban február 
9-én a III. félévvel folytatódnak 
a kézmûves képzések. Hétfôn, 
kedden, szerdán és csütörtökön 

délután, valamint este, továbbá 
havi egy alkalommal vasárnap fo-
lyik az oktatás a Kastélykert utca 
106. alatt.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február 6. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Február 6. (péntek) 18 óra – Klubfoglalkozás Pósa Ferenc íróval a Faluház 

földszinti kistermében.
Február 7. (szombat) 21 óra – Retro Party a Faluházban.
Február 9. (hétfô) 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében.
Február 10. (kedd) 12 óra – Filharmónia koncert a Faluházban.
Február 11. (szerda) 17 óra – Farsangi játszóház a Faluház színháztermében.
Február 11. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak algyôi csoportjának far-

sangi mulatsága a Civil Szervezetek Házában.
Február 13. (péntek) 17 óra – Borkurzus az EzerJóHázban. A Kárpát-medence 

szôlészeti-borászati sajátosságai. Elôadó: Mód László. Hungarikum szôlôfajták 
borainak kóstolásával.

Február 13. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Február 14. (szombat) 15 óra – Rajzszakkör Magyarné Varga Annával az Alko-

tóházban.
Február 20. (péntek) 16 óra 30 perc – Gaál Györgyi Frémségeim címû fotó-

kiállításának megnyitója a Faluház Galériában (A tárlat megtekinthetô március 
20-ig).

Február 20. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Február 20. (péntek) 17:30 óra – Farsangi vetélkedô civil szervezeteknek, ba-

ráti társaságoknak a Faluház színháztermében.
Február 21. (szombat) 10 óra – Farsang a Könyvtárban.
Február 21. (szombat) 15 óra – Gyerekzsúr a Faluház elôcsarnokában.
Február 21. (szombat) 19 óra – Firkin koncert a Faluház színháztermében. 

Belépô: 1.500 Ft / fô; nyugdíjas és diák: 1.000 Ft. 
Február 25. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a Faluház klubtermében. 

Elôadó: Natural Szépség- és Egészségház. Téma: Biorezonanciával a betegsé-
gek felismerése és gyógyítása útján.

Február 26. (csütörtök) 16 óra 30 perc – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek 
a Faluház elôcsarnokában.

Február 27. (péntek) 17 óra – Borkurzus az EzerJóHázban. Az európai szôlô- és 
borkultúra. Elôadó: Simon András. Világfajták borainak kóstolásával.

Február 27. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban
Február 27. (péntek) 19 óra – Algyôi Teátrum: Örkény István: Borék és Egy-

percesek – a SZESZ elôadása a Faluház színháztermében. Belépô: 900 Ft / fô; 
nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô.

Február 28. (szombat) 15 óra – Rajzszakkör Magyarné Varga Annával az Alko-
tóházban.

Február 28. (szombat) 16 óra – a Gyeviek Baráti Körének farsangi találkozója 
a Faluház színháztermében.

március 4. (szerda) 10 óra – a Budai Bábszínház elôadása a Faluház színház-
termében.

VÁSÁRNAPTÁR
vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):

Február 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Február 9. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Február 13. (péntek) 9–13 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Február 18. (szerda) 9–11.30 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Február 20. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Február 25. (szerda) 8.30–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
március 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

Ismét farsangi vetélkedô a Faluházban
A hagyományos Farsangi vetélke-
dônk a Faluházban február 20-án, 
pénteken 17:30 órától kezdôdik, 
melyre 6–8 fôs baráti társaságokat, 
családokat, civilszervezeteket vá-
runk. Jelentkezés és nevezés a csa-

patok részére személyesen a Falu-
házban, vagy e-mailben: faluhaz@
algyoktv.net – február 18-ig. To-
vábbi részletes információt a www.
algyokultura.hu oldalunkon talál-
hatnak az érdeklôdôk.  Faluház

FIrKIn-KonCert algyôn  
2015. február 21-én, 

 19 órakor, a Faluházban

2008 októberétôl indult hódító útjára 
a Firkin zenekar, amely a kelta bulizene 
féktelenül szerethetô mûfaját honosítot-
ta meg Magyarországon. Azóta több mint 
300 koncertet adott az együttes itthon 
és külföldön is. Mára már minden neves 
hazai fesztivál (Sziget Fesztivál, Mûvé-
szetek Palotája, Hegyalja Fesztivál, SZIN, 
Alterába, Pannónia Fesztivál, EFOTT, 

Savaria Karnevál, stb.) és koncerthely-
szín fellépôje a Firkin. 2015. február 
21-én megérkeznek Algyôre is!

belépôk:  TEljES árÚ: 1500 Ft, 
NYuGDÍJAS, DIÁK: 1000 Ft.


