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Április 4-én, szombaton 
DÍJUGRATÁS

A verseny minősítő pontot ad 
az országos bajnokságra.

Április 5-én, vasárnap 
FOGATHAJTÁS 

amely szezonelőtti felkészítő nap 
a fábiánsebestyéni kettesfogat-hajtó 

világbajnokságra

Támogatók: 
Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Faluház és Könyvtár és a Gyeviép Nkft.

A belépés ingyenes
Mindkét nap büfé.

az algyői lovaspályán

2015. ÁPRILIS 4�5., SZOMBAT�VASÁRNAP 8 ÓRÁTÓL

Meghívó
Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta, valamint az Algyôi Faluház és 
Könyvtár meghívja és várja Önt, 
családját és barátait 2015. március 
15-én 9 órakor a Szent Anna-temp-
lomba ünnepi szentmisére.

A mise után, 9.45-kor ünnepi 
mûsor és megemlékezés az Or-
szágzászlónál: az Impro Társulat 
Március idusa címû emlékmûsora.

Közremûködik: Büky Beáta, 
Dénes Gergely és Szabó Szilvia

Felavatták és felszentelték  
a Levendula Hotelt és Mintakonyhát

Ünnepélyen avatták föl 2015. február 27-én az algyôi Levendula 
Hotelt és Mintakonyhát. A rendezvényen, egykori és mai algyôi ön-
kormányzati képviselôk és vezetôk, jeles algyôi és szegedi személyi-
ségek mellett Kiss-Rigó László megyéspüspök, valamint több szom-
szédos település polgármestere is megjelent.

Algyô új büszkesége a Levendula 
Hotel és Mintakonyha. Az algyôi 
szimbólumokkal díszített gyönyö-
rû szállodára, valamint a hozzá 
tartozó, kiválóan felszerelt kony-
hára és specialitásaira, az étterem-
re sokan kíváncsiak. A 2015. feb-
ruár 27-i épületavató ünnepség 
résztvevôi elsôként szerezhettek 
benyomást Algyô önerôbôl el-
készített létesítményének elô-
nyeirôl, adottságairól, kiváló mi-
nôségérôl és kedvezô árairól.

Algyô Szegedhez közelebbi szé-
lén, a korábbi szálló és konyha fel-
újításaként készült el a Levendula 
Hotel és Mintakonyha. Az 550 
millió forint összköltségû projekt-
hez pályázati támogatást nem vett 
igénybe Algyô önkormányzata. 

– Az Algyô új létesítményének he-
lyérôl föl-föllángoló vitát le kell zárni, 
az elônyös adottságokra koncentrálva, 
az algyôi szolgáltatásokat összehan-

golva kell hasznosítani a Levendula 
Hotelt és Mintakonyhát – hangsú-
lyozta az avató ünnepségen el-
mondott beszédében Molnár Áron. 
Algyô polgármestere a Szabadidô-
park területén fölépült szálloda, 
étterem és konyha értékeit ecse-
telte, illetve fölhívta a figyelmet 
– többek között – a Tisza és a Lo-
vaspálya közelségébôl, a komple-
xum jó megközelíthetôségbôl szár-
mazó elônyökre. Kiemelte: 
a környéken élôk, a Dél-Alföldre 
látogatók, a fürdôturizmust élve-
zôk, a céges csapatépítô progra-
mok mellett elsôsorban az al-
gyôieket szolgálja a Levendula 
Hotel és Mintakonyha. Családi 
rendezvényeknek és turisztikai 
programoknak is nagyszerû hely-
színe lehet e létesítmény, miköz-
ben az algyôi közétkeztetés köz-
pontja. 

(Folytatás a 10.és 11. oldalon.)

Közel félszáz téma az algyôi képviselôk elôtt 
Algyô Nagyközség önkormányzati képviselô-testülete 2015. február 
26-i ülésén 48 téma megvitatását tervezte. A Molnár Áron polgár-
mester irányítotásával elvégzett munkáról készült videofelvétel utólag 
is megtekinthetô Algyô nagyközség hivatalos YouTube csatornáján.

Többek között az idei költségve-
tési rendeletrôl, illetve személyi 
kérdésekrôl is döntöttek februári 
ülésükön a képviselôk. Ám a napi-
rendi témák egy részét a március 

elsô hetében megtartott rendkí-
vüli képviselô-testületi ülésen vi-
tatták meg.

(Összefoglaló: a 3. és a 9. oldalon.)
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Elhunyt Herke István
„Szépasszoy fia” – ez volt a becene-
ve Herke Istvánnak. Az algyôi szü-
letésû sportember, általános- és 
középiskolai tanár, nevelôtiszt, 
majd növénytermesztô fóliás büsz-
ke volt származására, szülôfalujá-
ra, küzdelmeire – derül ki a Ki 
kicsoda Algyôn helyismereti kiad-
ványban önmagáról írt adatokból. 

Az 1938. május 3-án, Algyôn 
született Herke István mozgalmas 
életet élt. „A szegénység minden mes-
terségre megtanít. Kevés olyan dolog 
van, amit nem tudok megcsinálni” 
– jelentette ki a Délmagyarország-
nak adott interjújában Újszászi 
Ilonának, aki úgy jellemezte, hogy: 
„sokoldalú, s tán épp ezért nyugtalan 
ember Herke István. Az egykori algyôi 
diák, a nagyfai büntetés-végrehajtó 
intézet testnevelés szakos nevelôje, 
a virágtermesztô vállalkozó a szabad-
idejét is intenzíven hasznosítja? Egy-
szer gobeleinezik, majd régi mestersé-
gek szerszámjait gyûjti, közben 42 
országot bejár és könyvet ír.”

Az emlékeit összegzô, a Nagyfa 
árnyékában címû könyvét azzal 
ajánlja Bakos András, hogy „min-
den megvan benne, amiért regényt 
szoktak venni az emberek: tragédia, 
emberi keménység, érzelmi konfliktusok 
sora, szerelem, csalódás. Benne van 
a történelem, az úgynevezett fél-
múlt…” Kiemelte azt is, hogy „a 
szerzô szisztematikusan gyûjtötte, el-
rakta azokat a tárgyakat, amelyek 

fontosak voltak az életében, és nagyon 
sok érdekességet mond el róluk”. 

Gazdag gyûjteményét Herke 
István átadta a Tájháznak. Miért? 
Errôl azt vallotta: „Sajnos a régi 
ismerôsök közül többen elmentek, de 
az utódok megôrizték az ôsök emlékét 
és bizalommal rendelkezésemre bocsá-
tották féltve ôrzött családi kincseit. Ez 
a megnyilvánulás újabb erôt adott 
a további munkámhoz. Személyekre 

szólóan lehetetlen lenne köszönetemet 
kifejeznem, ez a mellékelt dokumentu-
mokból kiderül, hogy elsôsorban kiknek 
tartozom hálával” – írta Herke Ist-
ván. A Délmagyarországnak adott 
interjút pedig azzal zárta: „Vagy 
dolgozom, vagy mozgok – mosolyodik 
el, amikor azt magyarázza, nibcs abban 
semmi különös, hogy 68 éves létére 
biciklire pattan és szegedi-baktói há-
zától egészen Algyôig teker. – Az algyôi 
temetôben két-három órát is eltöltök: 
anyám és apám sírját teszem rendbe. 
Egyszer majd én is itt pihenek…”

Nyugodjék békében!

Anyakönyvi hírek
SzületéS:

GAHwAGi NAdirA ZOé – született 2015. 
01. 8-án, édesanya: Rózsa Nikoletta, 
édesapa: Gahwagi Nadim.

KrAsZNAvölGyi KOrNél – született 
2015. 01. 18-án, édesanya: Wasz-
lavszki Magdolna, édesapa: Krasznavöl-
gyi Péter.

duKAi JANKA – született 2015. 01. 19-
én, édesanya: Vatai Lejla, édesapa: 
Dukai Attila.

vAJNAi ANdrás – született 2015. 01. 
27-én, édesanya: Polyák Adrienn, édes-
apa: Dr. Vajnai Ádám.

Kiss lArA – született 2015. 02. 11-én, 
édesanya: Boda Magdolna, édesapa: 
Kiss Gyula.

BAcsA Péter GéZA – született 2015. 02. 
12-én, édesanya: Gulyás Amarilla, édes-
apa: Bacsa Géza Attila. 

Jó egészséget!
* * * * * 

Megemlékezés:  
Barna Mihalyné Papp Piroska

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk halálának 30. évfordu-
lójára Lánya Barna Éva és Unokái: 
Zsolti, Gabi, Attila és Krisztián.

Munkássága – életútja:
Nagymamám és nagy-

apám idôsebb lányaként 
született meg, aki korán 
62. évesen

halt meg. Édesanyám 
csak a munkájának és csa-
ládjának élt.

Mindkettôt nagy-nagy 
örömmel és szeretettel 
végezte.

Iskolái: 6. osztály ele-
mit végzett, ezután elvégezte 
a gyors és gépíró iskolát, még nem 

volt 16. éves, amikor Algyôn, 
a Községházán kezdett el dolgoz-
ni, gépíróként. Közben pedig el-
végezte az Államigazgatási Szak-
középiskolát.

Hozzátartozott az igaz-
gatási feladatok nagy 
része, ezenkívül gyámügyi 
feladatok, születési, házas-
sági és halotti kivonatok 
kiállítása, környezettanul-
mányok elkészítése, szo-
ciális és átmeneti segélyek 
dokumentálása, polgári 
esküvôk megtartása (mint 
anyakönyvvezetô), név-

adók megszervezése, e feladatokkal 
kapcsolatos ügyek elvégzése.

És még légó-parancsnok is volt, 
ami azt jelentette, például hajnal 
2 órakor megszólalt a telefon, majd 
körzetenként a megbízottakat ér-
tesítette, akik pedig a tartalékos 
katonákat mozgósították és min-
denkinek bizonyos idôre a Község-
házán kellett lennie és ezt egyrészt 
telefonon kellett jelenteni, másrészt 
pedig írásban kellett rögzíteni.

Algyôn, a Községházán közel 40 
évet dolgozott, amikor Kirendelt-
ség Vezetôként átadott minden 
ügyet Szegedre, mivel Algyôt Sze-

gedhez csatolták és ekkor, innen 
ment nyugdíjba, de még 7 évig 
már Szegeden dolgozott tovább, 
amikor egy elhúzódó betegség 
következtében hirtelen meghalt.

Végezetül szeretném megemlí-
teni azok nevét, akikkel hosszú 
ideig Algyôn együtt dolgozott. 
Munkatársa volt Bakosné Fekete 
Maca, Gergelyné Czékó Klárika 
néni, Gavallérné Dezsô Piroska, 
akik mindannyian azt nyilatkozták, 
hogy nagyon jól dolgoztak együtt.

Éva
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A 2015. évi költségvetési rendelet összegzése
Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete a 2015. 
február 26. napján tartott ülésén 
elfogadta Algyô Nagyközség Ön-
kormányzat 2015. évi költségve-
tési rendeletét 7 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett.

Az idei költségvetés összeállítá-
sakor a korábbi tényezôk mellett 
figyelembe kellett venni a meg-
változott jogszabályi hátteret, a szo-
ciális ellátások teljes átszervezését, 
a járási hivatalok által történô fel-
adat átvételeket, illetve a helyi adó-
bevételek összegének változását.

Algyô a jelenlegi törvényi sza-
bályozás miatt a központi költség-
vetésbôl nem részesül állami ál-
talános mûködési támogatásban, 
tekintettel arra, hogy az adó-
erô-képesség alapján számított 
elvárt bevétel magasabb, mint 
a településre jutó mûködési támo-
gatás. Az önkormányzat megha-
tározott feladatainak ellátásához 
– például az oktató, nevelô munkát 
végzôk bére, könyvtári közmûve-
lôdési feladatok –, normatív állami 
támogatás jár, amely az elôzô évi 

adatokhoz képest emelkedést 
mutat.

Algyô speciális helyzete miatt 
a bevételek jelentôs része a helyi 
adókból származik. Ezt a kötele-
zôen ellátandó alapfeladatoknál, 
illetve az önként vállalt feladatok-
nál használja fel.

A bevételi oldalon – a biztonságos 
tervezés érdekében – figyelembe 
kellett venni az elôzô évek csökke-
nô tendenciáját, ezért az iparûzési 
adót 900 millió forinttal, az épít-
ményadót 50 millió forinttal, a gép-
jármûadó helyben maradó 40%-os 
részét 20 millió forinttal tervezték. 
A képviselô-testület új adónemeket 
nem fog bevezetni 2015. évben, 
annak ellenére, hogy a január 1. 
napjától hatályos helyi adókra vo-
natkozó jogszabályok ezt lehetôvé 
tennék. A képviselô-testület nem 
kívánja újabb adókkal terhelni a la-
kosságot és a helyi vállalkozókat, 
vállalkozásokat.

A kiadások között a kötelezôen 
ellátandó önkormányzati alapfel-
adatok biztosításához szükséges 
bért, járulékokat és dologi kiadá-

sokat betervezték a költségvetésbe. 
A rendelet kimondja, hogy az ön-
ként vállalt feladatok felülvizsgá-
lata szükséges, és amennyiben 
lehetséges, akkor azok ésszerû 
csökkentése indokolt.

A dologi kiadásoknál a legna-
gyobb hányadot a közüzemi, élel-
mezési és karbantartási kiadások 
jelentik. 

2015. március 1-jétôl a szociális 
ellátások rendszere teljesen át-
alakul, az állam és az önkormány-
zat segélyezéssel kapcsolatos fel-
adatait elválasztják. Az algyôi 
képviselô-testület annak érdeké-
ben, hogy a lakosság ne érezze a vál-
tozás esetleges hátrányait, a koráb-
bi éveknek megfelelô összegû 50 
millió forintos keretösszeget álla-
pított meg a szociális ellátásokra.

A költségvetés több tartalékot 
is tartalmaz, így 50 millió forinttal 
a Vállalkozók támogatási alapját, 
a 100 millió forint adókockázati 
tartalékot, amelyet szükség esetén 
az adó visszatérítés esetén hasz-
nálnak fel, illetve a Közbiztonsági 
alapot 1 millió forint értékben. 

Céltartalékként fogadták el az 560 
millió forintot a 2015. évi fejlesz-
tésekhez, illetve 10 millió forintot 
a Lakosságszám növelô és meg-
tartó alapként, illetve az új termál-
kút fúrásához is céltartalékot ké-
peztek.

A költségvetés a folyamatban 
lévô, illetve a jövôbeni pályázatok-
kal megvalósuló beruházásokhoz 
20 millió forint pályázati alapot, 
míg az Integrált Területi Program 
alapján megvalósítandó megyei 
szinten elnyerhetô pályázatokhoz 
50 millió forint önerô alapot tar-
talmaz.

Összegzésképpen megállapít-
ható, hogy a 2015. évi költség-
vetési rendelet megalapozott, 
a településen ellátandó kötelezô 
alapfeladatok, illetve az intézmé-
nyek, önkormányzati tulajdonú 
cégek biztonságos mûködését szol-
gálja. Emellett az önként vállalt 
települési feladatokat is ellátják, 
illetve a képviselô-testület által 
meghatározandó fejlesztések meg-
valósítását is biztosítja.

A. A.

Közel félszáz téma az algyôi képviselôk elôtt 
(Folytatás az 1. oldalról)

A jogszabályi elôírások, illetve a korábbi képviselô-testületi határoza-
tok alapján eredetileg 48 napirendi pont szerepelt az Algyô Nagy-
község Képviselô-testülete 2015. februári ülésére szóló meghívóban. 
A testület a témakörök alapos tárgyalása érdekében számos napiren-
di pont – többek között a civil szervezetek beszámolóját és támogatását 
– tárgyalását elhalasztotta. A februárra tervezett témák egy részét 
a 2015. március 4-i rendkívüli ülésen részletesen megtárgyalták. 

(Az algyôi képviselô-testület már-
ciusi ülésének döntéseirôl az Al-
gyôi Hírmondó áprilisi számában 
adunk összefoglalót.)

Az algyôi képviselô-testület feb-
ruári ülésén több személyi kér-
désrôl is határozott.

2 régi-új igazgató
A – többek között – a Borbála Für-
dôt, az új Levendula Hotelt és 
Mintakonyhát, valamint a Tájhá-
zat mûködtetô – GYEVITUR Kft. 
ügyvezetôi posztjára kiírt pályá-
zatra érkezett jelentkezôk közül 5 
pályázót hallgatott meg a képvi-

selô-testület. Végül az algyôi ön-
kormányzati cég eddigi irányítóját, 
Ökrös Erikát határozatlan idôtar-
tamra – 7 igen és 2 tartózkodás 
mellett – megválasztotta a Gyevi-
tur Kft. ügyvezetô igazgatójának.

A helyi kábeltévét és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokat biz-
tosító AKTV Kft. ügyvezetôi állás-
helyére 2 pályázat érkezett, a 2 
jelöltet meghallgatták a képvise-
lôk, majd az eddigi igazgatót, Bal-
lai Ferencet határozatlan idôtar-
tamra – 8 igen, 1 tartózkodás 
mellett – megbízták a feladat el-
látásával.

Algyô Nagyközség Képvise-
lô-testület 5 igen és 3 nem szava-
zattal úgy döntött, hogy nyilvános 
pályázatot hirdet a Gyeviép NKft. 
ügyvezetôi igazgatói álláshely be-
töltésére. (E pályázat szövege lapunk 
8. oldalán olvasható.)

Adó és támogatás
A község pénzügyeit érintô fontos 
kérdésekrôl is határoztak a kép-
viselôk. (A 2015. évi költségvetési 
rendelet összegzését lapunk külön cik-
kében emeljük ki.)

A képviselôk elé rendeletterve-
zet került a helyi adókról. Ennek 
oka – többek között – a változó 
jogszabályokkal való harmonizá-
lás. Új adónemet Algyôn nem 
vezettek be, nem változtak az adó-
mértékek sem, ellenben a hatályos 
jogszabályi elôírásoknak megfele-
lôen módosították a rendelet.

Két alapítvány nyújtott be támo-
gatási kérelmet az algyôi önkor-
mányzathoz. A képviselôk – 8 igen, 

1 tartózkodás szavazati aránnyal 
– úgy döntöttek, hogy az Algyôre 
kiterjedô területi hatáskörû Sze-
gedi Újszülött Életmentô Szolgálat 
Alapítványt 300 ezer forinttal tá-
mogatja a nagyközség önkorány-
zata. Egyébként minden évben 
egyszer, a februári testületi ülésen 
dönt a testület az év közben be-
érkezett alapítványi kérelmekrôl.

Megalkották és elfogadták (9 igen 
szavazattal) a képviselôk az egyes pénz-
beli és természetbeni ellátásokról 
szóló rendelet, a törvényi elôírásoknak 
megfelelôen. A 2015. március 1-jétôl 
hatályos rendelet szerint a településen 
a korábbi színvonalon és keretösz-
szeggel kívánják a támogatásokat 
fenntartani a képviselôk. A döntés 
hátterérôl tudni kell, hogy a szociális 
támogatások rendszerét átalakította 
az ország idei költségvetését megala-
pozó törvény: elkülönítette az állam 
és az önkormányzatok által nyújtott és 
nyújtható ellátások körét. 

Folytatás a 9. oldalon!
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Farsang a Bóbita Bölcsôdében
Farsangi mulatságot tartottunk 
bölcsôdénkben február 13-án. 
A délelôtt vidáman telt, a gyerekek 
örömmel húztak farsangi jelmezt, 
a kevésbé bátrak színes fejdíszben 
próbálták a hideg idôjárást elijesz-

teni. A táncolástól, a közös ének-
léstôl még jobban esett az a sok-sok 
finomság, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni a szülôknek.

Kisgyermeknevelôk

Bölcsôdei hírcsokor
Férôhelyek

Az algyôi Bóbita Bölcsôdébe 
a 2015–2016-os nevelési évre elô-
jelentkezett gyermekek száma: 39. 
Engedélyezett férôhelyek száma: 
36. A 2016–2017-es nevelési évre 
elôjelentkezettek száma: 19 gyer-
mek. A fennmaradó szabad férô-
hely: 18. Aki szeretne gyermeke 
számára bölcsôdei szolgáltatást 
igénybe venni a 2016–2017-es ne-
velési évben, elôjelentkezhet min-
den nap az 517-368 telefonszámon.

*

Márciusi játszócsoport
Mindenkit várunk szeretettel a 2015. 
március 31-én, kedden délután 16 
óra 30 perctôl kezdôdô játszócso-
portunkba! Bölcsôdés és nem böl-
csôdés gyermekek és szüleik számá-
ra szervezzük a foglalkozást. A 3 
hónapostól kezdve egészen a 3 éve-
sig minden köztes korosztályra szá-
mítunk. Téma: A mese fontossága. 
Háziasszonyok: Kiss Ilona és Fodor 
Attiláné kisgyermeknevelôk.

Elsô és második helyezés a német versmondó versenyen 
A hódmezôvásárhelyi Németh 
László Gimnázium és Általános 
Iskola idén ötödik alkalommal 
hirdetett német nyelvû versmondó 
versenyt az 5–12. osztályos diákok 
számára. Az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskolából öt tanuló: Jer-
nei Richárd 5.b, Zakar Zsanett 6.b, 
Bura Beatrix és Gyenge Réka 7.b, 
Szekeres Laura 8. osztályos tanulók 
jelentkeztek. 

A szavalók a kötelezô versek 
– Rudolf Baumbach: Mietegäste 
vier im Haus és Friedrich Halm: 

Regenwetter – mellett egy-egy vá-
lasztott költeményekkel szerepel-
tek. A 7–8. osztályos kategóriában 
I. helyezett lett Bura Beatrix és II. 
lett Szekeres Laura, akik értékes 
könyvjutalomban és oklevélben 
részesültek; a verseny valamennyi 
résztvevôje emléklapot és ajándé-
kot is kapott. 

Köszönet a szülôi támogatásért, 
különösen Bura Beatrix édesapjá-
nak, aki eljuttatott minket a ver-
senyre.

Nagyné Szabó Andrea némettanár

Kinek ajánlja föl adója 1%-át?
Eljött az adóbevallások ideje. Idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, 
szeretné az algyôi iskola alapítvá-
nyának és ezen belül tanulói hely-
zetének jobbítását, rendelkezô nyi-
latkozatán a következôket adja meg: 

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

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

Köszönettel az iskola tanulói

Farsang az Idôsek Otthonában
Már nagyon várták az idôsek a far-
sangi mulatságot. Február 9-én dél-
elôtt az intézmény dolgozói farsangi 

fánkkal kedveskedtek a résztvevôk-
nek. Jó hangulatban, közvetlen be-
szélgetésekkel telt el a délelôtt. 

Köszönet a támogatásért
Az algyôi Egyesített Szociális In-
tézmény Gyermekjóléti és Család-
segítô Szolgálata köszöni az algyôi 
lakosoknak az  egész évben önzet-
lenül felajánlott adományaikat. 
Azokat a szolgálat családgondozói 
eljuttatták a rászorulók részére. 

Külön köszönettel tartozunk 
a Gyeviép Kht. vezetôjének Katona 
Antalnak és kedves munkatársainak 

a sok-sok segítségért, amit értünk 
és a lakosságért tettek. Minden na-
gyobb adományt házhoz szállítottak. 

Továbbra is várjuk, szeretettel, 
a felajánlásaikat! Az adományok 
osztásának ideje és helye változat-
lan. A volt általános iskola fehér 
épületében Kastélykert utca 59. 
szám alatt minden hónap elsô 
szerdáján 16 órától18 óráig. 

Megváltozott a Családsegítô Szolgálat címe
A Családsegítô Szolgálat telep-
helye megváltozott – az új cím: 
Algyô, Piac tér 17. Ügyfélfogadá-
si rend változatlan: hétfôn, szer-

dán, pénteken 8-tól 12 óráig; ked-
den, csütörtökön 12-tôl 16 óráig.

Családgondozók

Januári vendég a bölcsiben 
Az idei elsô játszócsoportunkon 
vendég érkezett hozzánk: Berek 
Ágota, az Ezerjófû Egyesület elnö-
ke a gyógynövények rejtelmes vi-
lágába vezetett be bennünket. 
A gyógynövények tulajdonságairól 
és hatásairól tartott elôadását egy 
finom teakóstoló követte. 

Köszönjük Berek Ágotának 
a hasznos tájékoztatást és a szép 
számmal megjelent vendégeinknek, 
hogy jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket! A következô játszócso-

portos foglalkozáson is szeretettel 
várunk minden érdeklôdôt!

Kisgyermeknevelôk
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Csongrád Megyei Serdülô és Gyermek  
Terematlétikai Verseny  

az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában
Immár harmadik éve iskolánk ren-
dezte meg 2015. január 31-én 
a Csongrád Megyei Sportunió At-
létikai Tagozatával közösen a ser-
dülô és gyermek terematlétikai 
versenyt. Iskolánk legeredménye-
sebb tanulója Kecskeméti Réka 7.b 
osztályos tanuló lett, aki megnyer-
te a magasugrást és a helybôl ötös-
ugrást. 

Tanulóink a következô eredmé-
nyeket érték el: fiú 30 m síkfutás 
(2000–2001): VI. Kollár Martin 7.a, 
VIII. Gyömbér Mihály 7.b; fiú 30 m 
síkfutás (2003–2004): IV. Major 
Szabolcs 5.a, V. Kiss Máté 5.a, VII. 
Üveges László 6.b, VIII. Farkas 
Dávid 4.b, X. Lovász Tamás 4.a, 
XII. Tápai Roland 5.a, XIV. Üveges 
Gergô 4.b; fiú 30 m síkfutás (2005–
2006): IV. Németh Bercel 3.a, IX. 
Kiss Levente 2.a, XV. Juhász Olivér 
2.b; fiú helybôl 5-ös ugrás (2001): 
VI. Kollár Martin 7.a; fiú helybôl 
5-ös ugrás (2002): IV. Pap Máté 
6.b, V. Gábor Levente 6.a; fiú hely-
bôl távolugrás (2003–2004): III. 
Gercsó Patrik 5.b, V. Üveges László 
6.b, VI. Major Szabolcs 5.a, X. Lo-
vász Tamás 4.a, XII. Tóth Erik 4.b; 
fiú helybôl távolugrás (2005–
2006): I. Németh Bercel 3.a, VII. 
Szénási Kristóf 3.a, IX. Nagy Márton 
3.a, X. Kiss Levente 2.a, XIV. Pata-
ki Kolos 2.b, XV. Juhász Alex 2.b; 
fiú súlylökés (2000–2001) /4 kg/: 
VII. Vidács Balázs 8. osztályos, VIII. 
Horváth Viktor 8. osztályos, IX. Pap 
Dániel 8. osztályos; fiú súlylökés 
(2002) /3 kg/: I. Gábor Levente 6.a; 
fiú súlylökés (2003–2004) /2 kg/: 
II. Kiss Máté 5.a, III. Pópity Bence 
4.a, IV. Karai János 5.a, V. Tápai 
Roland 5.a, VI. Gercsó Patrik 5.b, 
VIII. Papp Csaba 5.a, X. Üveges 
Gergô 4.b; fiú medicinlabda dobás 
(2005–2006): VII. Bacsa Bálint 4.b, 
XI. Szénási Kristóf 3.a, XIII. Kéri 
Dominik 4.a; fiú magasugrás 
(2000–2001): I. Rózsa Alex 8. osz-
tályos, II. Gyömbér Mihály 7.b, III. 
Papp Dániel 7.a, IV. Rozgonyi Re-
nátó 7.b; fiú magasugrás (2002): 
I. Szekeres Márton 7.a, II. Papp Máté 
6.b; lány 30 m síkfutás (2000–
2001): IX. Szabó Alexandra 8. osz-
tályos, XIII. Gábor Zsófia 8. osztá-

lyos, XIV. Vörös Angelika 7.b; lány 
30 m síkfutás (2002): V. Bura Ale-
xandra 6.b, VI. Szabó Krisztina 5.b; 
lány 30 m síkfutás (2003–2004): 
IV. Zakar Zsanett 6.b, VII. Süli Eliza 
4.a, IX. Juhász Enikô 5.a, XIII. Csi-
szér Réka 4.b; lány 30 m síkfutás 
(2005–2006): VI. Sulyok Rebeka 3.a, 
IX. Üveges Gabriella 4.a, XIII. Her-
czeg Lara 2.a; lány helybôl ötös 

ugrás (2000–2001): X. Bura Beat-
rix 7.b, XIII. Vörös Angelika 7.b; 
lány helybôl ötösugrás (2002): I. 
Kecskeméti Réka 7.b, II. Lantos Sza-
bina 6.a; lány helybôl távolugrás 
(2003–2004): IX. Juhász Enikô 5.a, 
X. Csiszér Réka 4.b, XIII. Mazurák 
Ivett 4.b; lány helybôl távolugrás 
(2005–2006): IX. Németh Sarolta 
2.b, X. Belovai Petra 3.a, XII. Vidács 
Viktória 3.a, XIII. Fábián Réka 2.b; 
lány súlylökés (2002) /3 kg/: I. 
Lantos Szabina 6.a, IV. Szabó Krisz-
tina 5.b; lány súlylökés (2003–
2004) /2 kg/: II. Zakar Zsanett 6.b, 
V. Süli Eliza 4.a, VI. Mazurák Ivett 
4.b; lány medicinlabda dobás 
(2005–2006) /2 kg/: IV. Sulyok Re-
beka 3.a, VII. Herczeg Lara 2.a, X. 
Ács Zsófia 4.a, XI. Belovai Petra 3.a; 
lány magasugrás (2000–2001): II. 
Bura Beatrix 7.b, III. Gábor Zsófia 
8. osztályos, IV. Szabó Alexandra 8. 
osztályos; lány magasugrás (2002): 
I. Kecskeméti Réka 7.b, II. Bura Ale-
xandra 6.b osztályos tanuló. 

A tanulókat felkészítette: Varga 
Ágnes, Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás 
testnevelôk

Retkes Zsolt testnevelô

Farsang az Algyôi Szivárvány Óvodában
A Hagyományôrzô tánccsoport 
rövid, vidám farsangi jelenettel 
készült a gyermekeknek. Hangos, 
táncházi muzsikával, csörömpö-
léssel próbáltuk elûzni a telet. 
A borongós reggel után többször 
elmondtuk, hogy „Jöjjön a tavasz, 
menjen a tél!”. Egyszercsak kisütött 
a nap és valóban tavaszias idô kö-
szöntött ránk!

Másnap a Szivárvány Meseszínház 
színvonalas mûsorának lehettünk 
tanúi. A lelkes, táncos lábú óvó 
nénik egy fergeteges elôadással 

leptek meg bennünket. A gyerme-
kek hangos tapssal jutalmazták 
ôket és végül közös tánccal zártuk 
a délelôttöt. 

Az óvodások már nagyon várták 
a farsangi mulatságot a csoportok-
ban. A szülôkkel együtt lelkesen 
készítették a jelmezeket. A gyer-
mekek nevében köszönjük a fi-
nomságokat, amivel hozzájárultak 
rendezvényünkhöz.
Búsné Lami Anikó, Kakuszi Ildikó, 

Patakiné Laczik Etelka
Óvodapedagógusok

Versmondó verseny  
az algyôi alsó tagozatos diákoknak

Február 4-én és 5-én rendezték 
meg az algyôi iskola alsós diákjai 
részére a versmondó verseny. 

Tanulóink a versek igazi 
gyöngyszemei közül válogattak. 
Az 1–2. évfolyamon I. helyezett 
lett Molnár Csinszka 2.b, II. Szekeres 
Dorina 2.b, III. Nyerges Emese 1.a, 
különdíjas lett Molnár Zengô 1.b 

és Tóth Boglárka 2.b osztályos ta-
nuló. A 3–4. évfolyamon I. helye-
zett lett Szabó Dorina 3.b, II. Üve-
ges Gabriella 4.a, III. Mészáros 
György 3.b, különdíjas lett Forgó 
Dániel és Szénási Kristóf 3.a osztá-
lyos tanuló.

Farsang
Idén 2015. február 6-án rendezték 
meg az iskolai farsangot, ahol sok 
minden történt. 

Elôször az osztályok felvonultak 
jelmezeikben az aulában. Sokan 
produkcióval is készültek. Voltak 
olyanok, mint például motorosok, 
futballisták, pom-pom lányok, hu-
pikék törpikék stb. Mindenki, aki 
beöltözött, egy kis csokit kapott ju-
talmul, melyet köszönünk az Algyôi 
Általános Iskola Alapítványának. 

Ezt követôen kihirdették a le-
gÖKOsabb álarc címet, amit Mol-
nár Boglárka 2.a osztályos tanuló 
nyert el rózsaszín elefántjával. II. 
helyezett Forgó Dániel 3.a osztályos 
tanuló hal álarca, III. helyezett 
pedig Kiss Virág 2.b osztályos ta-
nuló bagoly maszkja lett. 

Mindezek után az alsósok a saját 
termükbe vonultak, a felsôsök 
pedig az aulában játszottak. Az elsô 
játék seprûtánc volt, majd a lim-
bózás következett. Sok-sok gyerek 
közül a végére csak öten maradtak. 
A döntôbe „limbózó” gyerekek 
csokit kaptak és egy limbó- kirá-
lyunk is lett. Ekkor kezdôdött 
a tombolasorsolás. Utólag is kö-
szönjük azoknak, akik felajánlottak 
játékokat és tárgyakat a sorsolásra!

Ezután jött a zene, röviden a disz-
kó. A hangulat jó közérzetet terem-
tett, a gyerekek a táncparkett ördö-
gei lettek, mindenki önfeledten 
csápolt. A buli végén mindenki 
azzal a tudattal mehetett haza, hogy 
mindent megtett a tél elûzéséért.

Jernei Richárd 5.b osztályos tanuló
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Algyôi úszók  
a Hódmezôvásárhelyi Diákolimpián
2015. február 9-én Hódmezôvásár-
helyen a Gyarmati Dezsô Sport-
uszodában rendezték meg 
a CSONGRÁD MEGYEI DIÁK-
OLIMPIA 2014–2015 TANÉV dön-
tôjét. Részt vettek a versenyen 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola tanulói és az Algyôi Úszó 
Közhasznú Egyesület úszói.

Négy korcsoportban mérték össze 
tudásokat az úszók. Eredményeik:

I. KORCSOPORT (2006 – és 
fiatalabb): 8. 50 fiú gyorsúszásban 
Zahuczky Dávid 2006 (52,8); 8. 50 
fiú mellúszásban Kertész Mihály 
2006 (59,06); 5. 50 fiú hátúszásban 
Zahuczky Dávid 2006 (51,32).

II. KORCSOPORT (2005–2004): 
9. 50 fiú gyorsúszásban Forgó Dá-
niel 2005 (39,47); 10. 50 fiú gyors-
úszásban Tornyi Barna 2005 (40,14); 
8. 50 fiú mell Tornyi Barna 2005 
(54,07)

10. 50 leány mellúszásban Karasz 
Luca 2005 (54,6); 6. 50 fiú hát-
úszásban Forgó Dániel 2005 (44,2); 
8. 4x50 fiú gyorsváltó, tagjai: Tor-
nyi Barna, Farkas Ádám, Farkas 
Dávid, Forgó Dániel (2:58,89).

III.KORCSOPORT „A” KATE-
GÓRIA: 9. 100 fiú gyorsúszásban 
Karasz Bence 2002 (1:32,00).

III. KORCSOPORT „B” KATE-
GÓRIA - nem igazolt versenyzôk: 
4. 50 leány mellúszásban Rózsa 
Viktória 2003 (52,98).

IV. KORCSOPORT „A” KATE-
GÓRIA: 8. 100 leány gyorsúszás-

ban Greksa Kinga 2001 Algyô 
1:22,86; 6. 100 fiú gyorsúszásban 
Bíbor Martin 2001 (1:40,59).

IV. KORCSOPORT „B” KATE-
GÓRIA: 2. 100 fiú mellúszásban 
Rózsa Alex 2000 Algyô 1:29,09; 2. 
4x50 fiú gyorsváltó, tagjai: Rózsa 
Alex, Demecs Bálint, Szalontai Bo-
tond, Pap Dániel (2:27,36); 4. II. 
korcsoport 4x50m leány gyors-
váltó, tagjai: az AÚKE úszói Ördög 
Boglárka, Ördög Flóra; 4. IV. kor-
csoport „A” kategóriában 100m 
mellúszásban Mészáros Eszter 
(1:49,16).

Felkészítôk: Varga Ágnes, Ficsor 
Barna, Retkes Zsolt testnevelôk, Szabó 
Zsura Brigitta, Magosi Krisztina és 
Zsura Zoltán edzôk.

Az algyôi diákcsapat ismét 
megyebajnok

2015. február 2-án az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola sportcsar-
nokában rendezték meg a Játékos 
Sportverseny Csongrád Megyei 
Diákolimpiát. A megye bajnoka 
lett – negyedik alkalommal – az 
Algyôi Fehér Ignác Általános Is-
kola csapata (9 ponttal), elsôként 
jutott tovább az országos elôdön-
tôbe. II. helyezett lett a hódmezô-
vásárhelyi Szent István Általános 
Iskola csapata (19 ponttal), III. lett 
a szegedi Rókusi II. számú Általá-
nos Iskola csapata (27 ponttal.

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola csapatának tagjai: Canjavec 
Tamás 1.a, Farkas Maja, Juhász Emese, 
Kiss Levente és Janecskó Alex 2.a, Fá-
bián Réka, Moczó Gréta és Kertész 
Mihály 2.b, Belovai Petra, Füzesy 
Vanda, Sulyok Rebeka, Forgó Dániel, 

Németh Bercel, Szénási Kristóf és Szabó 
Krisztián 3.a, Süli Eliza, Janecskó Ta-
mara, Üveges Gabriella, Borbás Bálint, 
Lovász Tamás és Körmös Attila 4.a és 
Bogdán Bence 5.a osztályos tanulók; 
felkészítô tanáruk: Varga Ágnes.

A versenyt rendezô csapat: 
a Csongrád Megyei Diáksport Szö-
vetség vezetôje és játékvezetôi: 
Huszta Péter (Csongrád Megyei 
Diáksport Szövetség titkára) és 
Michna József (Csongrád Megyei 
Diáksport Szövetség általános is-
kolai tagozatvezetôje).

Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola részérôl: Iván Zsuzsanna, 
Varga Ágnes, Ficsór Barnabás, Retkes 
Zsolt, Koczka Ágnes, Magosi Kriszti-
na, Pallagi Anna, Soós Helga, For-
góné Canjavec Eszter.

Varga Ágnes testnevelô

Héraklész Bajnokság
Idén 3 helyszínen rendezték 

meg a Héraklész Fizikai Felmérô 
Bajnokságot. Az Algyôi Sportkört 
Németh Bercell (2005) és Kopasz 
Bálint (1997) kajakos versenyzôk 
képviselték Pakson. Fizikai fel-
készültségükrôl kellett számot ad-
niuk a versenyzôknek. Bercellnek 
futás, lábemelés,húzódzkodás, míg 
Bálintnak ezen próbákhoz még 
fekve nyomás is társult. 

A végeredmény: Bercell 5. he-
lyen, Bálint elsô helyen végzett.

Érdekességként említem meg, 
hogy a Héraklész Bajnokságokon 
2007 óta veszünk részt és csak 
egyszer fordult elô, hogy Bálint 2. 

lett. 8 évig elsô helyen végzett, ami 
a kajak sportban eddig példa nél-
küli.

Remélem ez az év hasonló sike-
rességgel folytatódik majd! Már-
ciusban Bálint 3 hetet tölt majd el 
Sevillában meleg vízi edzôtábor-
ban a magyar válogatott tagjaként 
és ezt követi majd 2 hét dunavar-
sányi edzôtábor.

Idei célkitûzés: síkvízi(1000 m) és 
Maratón (21 km) világbajnokságon 
való részvétel és ott az éremszerzés.

Nagyon bizakodóak vagyunk, 
hiszen mindkét távon 2014-ben 
Bálint volt a legjobb hazánkban.

Demeter Irén edzô

BéRletÁRUSÍtÁS 
A FAlUHÁzBAN 

2015. ÁPRIlIS 1–2. (szerda–csütörtök) 9-tôl 17 óráig.
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Új falugazdász
Az új falugazdász, Gömöri Gabriel-
la minden pénteken reggel 8-tól 
délig tart ügyfélfogadást a Faluház 

kistermében. A falugazdász tele-
fonos elérhetôsége: 70-489-3846.

Tavaszi szünet a Borbálában
A Borbála Fürdôben (6750 Algyô, 
Sport u. 9), a folyamatban lévô 
kútfúráshoz kapcsolódó régi kút 
leállításával párhuzamosan, a kö-
vetkezô idôpontok között áll le 
a fürdô, amikor a szokásos tavaszi 
munkákat is elvégzik, hogy föl-
készüljenek a  nyári szezonra.

Március 17-én lesz a leállás elsô 
napja (ekkor már nem üzemel 
a fürdô). Március 27. az elsô üze-
melési nap (ekkor már szeretettel 
várjuk a fürdôzôket).

(A változás jogát fenntartjuk.)
Gyevitur Kft.

Felhívás termôföldek bérbeadására
„Tájékoztatjuk az algyôi lakosokat, 
hogy Algyô Nagyközség Önkor-
mányzata haszonbérbe kívánja adni 
a tulajdonában lévô, de jelenleg 
használaton kívüli mezôgazdasági 
célú ingatlanokat. Az ingatlanok 

részletes listája megtekinthetô 
Algyô Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalában, Angyal Zsolt aljegy-
zônél. Pályázatok leadási határide-
je: 2015. március 18-án 12.00 óráig 
az Algyôi Polgármesteri Hivatalban.

Új kutat kap a Borbála
Tisztelt Algyôi Lakosok! 

Biztosan többen látták, hogy az algyôi 
Borbála Fürdô mögötti területen, 
a 47-es út mellett munkagépek dol-
goznak. Ez azért történik, mert a ter-
málvizes kútfúrást végeznek. Az elôké-
születek befejezôdtek, a tényleges fúrás 
tervezetten 2015. március 4-én kez-
dôdik.

A területre a legmodernebb beren-
dezések kerülnek, a kivitelezô komoly 
szervezési, logisztikai tapasztalatokkal 
rendelkezik, de elképzelhetô, hogy 
a fúrás idején így is akadhatnak olyan 
munkafolyamatok, melyek kissé zavar-

hatják az algyôiek életét, közlekedését. 
Megértésüket, toleranciájukat, együtt-
mûködésüket kérjük!

A kivitelezô ígéri, hogy minden 
problémát megpróbál megoldani, sôt 
megelôzni. 

Ettôl függetlenül, ha bármilyen ne-
gatív dolgot észlelnek, kérjük, tegyék 
meg a bejelentésüket a Borbála Für-
dôben személyesen (6750 Algyô, Sport 
utca 9.), vagy a 06-62-517-520 te-
lefonszámon, vagy a gyevitur@algyo.
hu e-mail címen!

Üdvözlettel:
Gyevitur Kft. vezetôsége

TiszTelT  
Algyői Polgárok!

kérjük jövedelemadójuk 1% - val támogassák az

Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület munkáját!

Adószámunk: 18466649-1-06

Felajánlásaikat előre is köszönjük!

A községháza elérhetôségei
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

Nyilvános és az interneten élôben nézhetô  
a képviselô-testület ülése

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata következô képviselô-testüle-
ti ülését 2015. március 19-én 
(csütörtökön) 9 órától tartja a Pol-
gármesteri Hivatal tanácstermé-
ben. A képviselô-testület ülése 

nyilvános, azon részt vehetnek 
az érdeklôdô választópolgárok, 
illetve a tanácskozáson készült 
videofelvétel megtekinthetô 
Algyô Nagyközség hivatalos 
YouTube csatornáján.

SZPK: Nôknek tavaszon
…fordul a fény, s nyújtózik

meg bukfencel a füvön,
ma nônap, s a hentes virág híján

egy szál kolbásszal köszönt
s katicák meg bodobácsok

a fény verte deszka
résein napozva...

valaki jön,jön néha
megáll, habozva

kíséri az Idô, 
csont-ujja pisztolyán 

meg nem remeg a ravasz,
fénypalástba öltöznek a fák,

kopaszságuk rejtegeti a tavasz.

Az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület  
tanfolyamot indít alapfokú  
Gyógynövényismeret  

címmel.
Az ismeretterjesztô tanfolyam 8x2 óra elméleti  

+ 2 óra gyógynövénykerti gyakorlati foglalkozásból áll. 
A részt vevôk megismerik a legfontosabb gyógynövényeket 
gyógyhatásuk szerint csoportosítva, és a gyógynövények 
felismerésével gyûjtésével, feldolgozásával kapcsolatos 

legfontosabb ismereteket. 

 A tanfolyamot Berek Ágota reflexológus és fitoterapeuta 
természetgyógyász tartja.

Jelentkezni lehet az ezerjofu2011@gmail címen,  
a 30/605 3978-as és a 30/337 1773-as telefonszámon 
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Pályázati felhívás:

Gyeviép NKft. ügyvezetô igazgató álláshely
Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tület nyilvános pályázatot hirdet 
a Gyeviép NKft. ügyvezetôi igaz-
gatói álláshely betöltésére

Az ügyvezetô feladata:
a társaság alapító okiratában, 

a hatályos jogszabályokban, 
valamint Algyô Nagyközség 
Önkormányzata Képviselô-tes-
tületével kötött megállapodás-
ban meghatározottak szerint 
biztosítani a társaság hatékony 
és eredményes mûködését,

a társaság képviselete harmadik 
személlyel szemben, illetve 
bíróság és más hatóság elôtt,

a társaság alkalmazottai tekin-
tetében a munkáltatói jogok 
gyakorlása.

Az ügyvezetô jogállása: 
A Polgári Törvénykönyv Har-

madik könyv III. cím VI. fe-
jezetében a vezetô tisztség-
viselô részére megállapított 
jogok és kötelezettségeire 
vonatkozó szabályok kerül-
nek alkalmazásra.

Képesítési és egyéb feltételek:
büntetlen elôélet
magyar állampolgárság
cselekvôképesség
a cég profiljába illô felsôfokú 

végzettség,
legalább 5 év vezetôi gyakorlat.

Az elbírálásnál elônyt jelent:
településüzemeltetés vagy te-

lepülésfejlesztés terén szer-
zett szakmai gyakorlat, ta-
pasztalat,

gazdasági társaság, vállalkozások 
vezetésében való jártasság,

Algyô településen magas fokú 
helyismeret.

Pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai önéletrajz
végzettséget, szakképzettséget 

igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány
arra vonatkozó nyilatkozatot, 

hogy a pályázóval szemben 

nem állnak fenn a Ptk-ban fog-
lalt összeférhetetlenségi okok

nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban szereplô sze-
mélyes adatok kezeléséhez 
a pályázati eljárással össze-
függésben hozzájárul

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség vállalásáról

ügyvezetésre vonatkozó progra-
mot a szakmai helyzetelemzésre 
épülô fejlesztési elképzelésekkel

Pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szakmai koncepcióját, 

a pályázatban meghatározott 
feladatok végrehajtására vonat-
kozó részletes, rövid- és hosszú 
távú szakmai, üzemszervezési, 
vezetési, gazdálkodási, marke-
ting és PR elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. március 12. 14.00 óra

A megbízás legkorábban:
2015. április 1-tôl tölthetô be

Bérezés: Megegyezés szerint

A pályázat elbírálása:
A pályázatot Algyô Nagyközség 

Önkormányzat Képviselô-tes-
tülete bírálja el a benyújtást 
követô elsô rendes ülésén, 
amelyrôl valamennyi pályázó 
írásban kap értesítést.

A pályázat kiírója fenntartja ma-
gának azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás  
közzétételének helye:

Algyô Nagyközség Önkormány-
zat honlapja (www.algyo.hu)

Algyôi Hírmondó c. újság

A pályázatot Molnár Áron pol-
gármesterhez kell benyújtani. 
Levelezési cím: 6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40. Érdeklôdni 
a 62/517-517 telefonon lehet. 
A pályázati anyagon kérjük 
feltüntetni: „ügyvezetô igaz-
gatói pályázat”.

Pályázati felhívás:

ingatlan bérbeadás
Algyô Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselô-testü-
lete pályázatot hirdet az Algyô, 
Búvár u. 1. szám alatti, nem 
lakás céljára szolgáló ingatlan 
bérbeadására.

1.  A pályázaton részt vehetnek: 
minden természetes és jogi 
személy, valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelke-
zô gazdasági társaság  
akik írásban benyújtják 
a pályázatot, legkésôbb a ki-
írás 5. pontjában meghatá-
rozott határidô lejártáig  
2 havi bérleti díjnak meg-
felelô összegû óvadékot fi-
zetnek meg.

2.  Kizáró okok:  
A pályázó(nak):  
a kiírás szerinti formai és 
tartalmi elôírásoktól eltérô 
pályázatot nyújt be  
60 napon túli köztartozása 
áll fenn  
végelszámolás, csôdeljárás 
vagy felszámolási eljárás 
alatt áll.  
Valótlan adatok közlése ese-
tén a pályázat érvénytelen.

3.  Az ingatlan adatai:  
Algyô, Búvár u. 1. sz.  
alapterület: 38 m2  

gépészeti felszereltség: víz, 
villany, gáz  
bérleti díj minimum 25.000 Ft/
hó. Elônyt élvez, aki magasabb 
bérleti díjat ajánl.

4.  A pályázatokat Algyô Nagy-
község Polgármesteréhez 
(6750 Algyô, Kastélykert u. 
40) kell benyújtani 2015. 
március 18-án, 12 óráig 
az Algyôi Polgármesteri Hi-
vatalnál (6750 Algyô, Kastély-
kert u. 40) beszerezhetô pá-
lyázati adatlap kitöltésével.

5.  A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2015. március 19. 
napján megtartandó Kép-
viselô-testületi ülés. Az ered-
ményrôl az érintettek írás-
ban értesülnek. Az értesítés 
kézhezvételétôl számított 5 
napon belül köthetô meg, 
a legkorábban 2015. április 
1. napjától kezdôdô ingat-
lanbérleti szerzôdés. Ameny-
nyiben a szerzôdéskötésre 
a pályázó hibájából nem 
kerül sor, a bérlôkijelölés 
hatályát veszti.

Algyô, 2015. február 27.

Molnár Áron sk.
 polgármester

Az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület tanfolyamot hirdet  
talpmasszázs otthon címmel.

Az 8x2 órás ismeretterjesztô tanfolyamon a részt vevôk megismerik  
a talpmasszázs otthoni alkalmazásához szükséges ismereteket. 

Megtanulják és begyakorolják a reflexzónákat és masszírozásukat.  
A tanfolyamot Berek Ágota reflexológus és fitoterapeuta természetgyógyász tartja. 

Jelentkezni lehet az ezerjofu2011@gmail címen, a 30/605 3978-as  
és a 30/337 1773-as telefonszámon.
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Közel félszáz téma az algyôi képviselôk elôtt 
(Folytatás az 3. oldalról)

Az önkormányzatok feladata 
immár a rászorulók ellátása tele-
pülési támogatás formájában. 
Ehhez azonban – más települések-
kel szemben – Algyô – az itteni 
adóerôképessségre hivatkozva 
– nem kap állami támogatást, a rá-
szorulók segítésére megszavazott 
összeget a nagyközség adóbevéte-
leibôl teremtik elô.

Algyô önkormányzatának adós-
ságot keletkeztetô ügyleteinek 
bemutatása jogszabályi kötelezett-
ség volt, annak ellenére, hogy 
az önkormányzatnak nincsen 
adóssága. A testület a tájékoztató 
táblázatot 9 igen szavazattal el-
fogadta.

Levendula Hotel és sportiskola 
Az új algyôi létesítmény, a Leven-
dula Hotel mûködtetését is érinti, 
hogy Algyô képviselô-testülete 
módosította a házasságkötésre is 
vonatkozó rendeletét. E helyi jog-
szabály – 9 képviselô igen szava-
zatával – immár kimondja: az al-
gyôi Levendula Hotelben is lehet 
térítésmentesen házasságot kötni 
a rendelet módosítása alapján.

A Levendula Hotel és Minta-
konyha átadását követôen a köz-
étkeztetéssel kapcsolatos szerzô-
déseket a GYEVITUR Kft.-vel 
közötte meg az önkormányzat. 
Idén márciustól a településen 
az AESZI-hez tartozó egységek-
ben, valamit iskolában és az óvo-
dában a közétkeztetési feladatait 
a GYEVITUR Kft. látja el. Az ét-
kezésért fizetendô díj változatlan 
szinten marad.

Mûködési támogatást igényelt 
a Borbála Fürdô megnövekedett 
gázszámlája miatt a GYEVITUR 
Kft. A háttérrôl tudni kell, hogy 
a Borbála Fürdôt ellátó termálkút 
meghibásodott. A víz hômérsék-
letének biztosításához gázfûtést 
kellett használni a Borbála Fürdô-
ben, illetve az iskolában, ami több 
mint 4 millió forint elôre nem 
tervezett többletköltséget okozott 
a kft.-nek. A testület a kért összeg 
elfogadását javasolta az általános 
tartalék terhére.

A sportiskola fenntartásával 
kapcsolatos kiadásokat is áttekin-

tették a képviselôk. Az Algyôi 
Sportkör és az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola közösen kérte 
az önkormányzati támogatást 
– például a sportrendezvényekre 
való utazáshoz, a versenyrende-
zéshez, a nyári sporttáborhoz, 
a továbbképzésekhez és a sport-
szerek beszerzéséhez. Az igényelt-
nél kevesebb összeggel, összesen 
1 millió forinttal javasolta a tes-
tület a sportiskolai tevékenységet 
támogatni, az eszközbeszerzések-
re (labdák, sportszerek vásárlásá-
ra) koncentrálva.

A nyári intézményi felújításhoz 
20 millió forintos keretösszeget 
állapított meg a testület. Az elvég-
zendô felújítások listáját a már-
ciusi testületi ülésen határozzák 
meg.

Tûz és víz
Az algyôi tûzcsapok felülvizsgá-
latát, továbbá a lefedetlen terüle-
tekre kiépítendô tûzcsapok tervé-
nek az elkészítését javasolja 
a képviselô-testület.

A Szüret utca végén nincs 
szennyvízcsatorna, mert korábban 
nem volt hely a kivitelezésre – ál-
lapította meg a képviselô-testület. 
Ezért 3 árajánlat bekérése alapján 
9 igen szavazattal azt javasolják 
a képviselôk, hogy a Szüret utcá-
ban épüljön meg a szennyvízcsa-
torna 

Pályázatok, fejlesztések
A Szegedi Kistérség Többcélú Tár-
sulásának Társulási megállapodá-
sának módosítása azért szükséges, 
mert a kistérségben a polgármes-
terek személye változott. Ezeket 
az adatokat módosították a meg-
állapodásban, a dokumentumot 
a képviselô-testület 9 igen szava-
zattal elfogadta és támogatta 
a korrigált dokumentum aláírását.

A köztisztviselôi teljesítmény-
követelmények meghatározása 
kiemelt cél, a köztisztviselôk mun-
kájára vonatkozó követelmények 
listáját 9 igen szavazattal elfogad-
ta az algyôi képviselô-testület.

A KEOP pályázathoz kapcsoló-
dó támogatási szerzôdés aláírásá-
hoz felhatalmazást adott a kép-
viselô-testület. Ugyanis pályázatot 
nyert a Társulás, amelynek tagja 
Algyô. A pályázat új szemétszál-

lító autók beszerzésére és egyéb 
eszközökre vonatkozik.

Az erdei közjóléti létesítmény 
létesítése is terítékre került. Az al-
gyôi képviselô-testület 9 igen voks-
sal jóváhagyta, hogy borovi fenyô 
alapanyagú rétegelt és ragasztott 
fából készüljön a kilátó torony.

A 2015. évi fejlesztések tervét 
a képviselô-testület márciusi ülé-
sén fogja részletesen megtárgyal-
ni. A kidolgozott, költségbecsléssel 
rendelkezô fejlesztési témakörök-
re, a végleges prioritási sorrendre 
javaslatot tesz majd a képvise-
lô-testület, az 560 millió forint 
fejlesztési tartalék keretösszeg 
erejéig.

Két ülés között
Az önkormányzati képviselô-tes-
tület a két ülése közötti történé-
sekrôl, a polgármester és alpolgár-
mester ez idôszakban végzett 
legfontosabb tárgyalásairól febru-
árban is képet kapott. Így például 

szó esett arról, hogy Molnár Áron 
polgármester részt vett Szentesen 
az IPA konferencián. Algyôn Szél 
István, Székkutas polgármestere 
tett bemutatkozó látogatást. 

Az algyôi polgármester 
a MOL-nál, Oláh Károlynál, 
a Dél-magyarországi Termelés ve-
zetôjénél tett bemutatkozó láto-
gatás. Algyô vezetôi Kádár Mihály-
lyal, az ATI-VIZIT mûszaki 
igazgatóhelyettesével egyeztetet-
tek a belvízzel kapcsolatos hely-
zetrôl és megoldási lehetôségeirôl. 
Az algyôi községházán a Prímagáz 
igazgatója, Kirilly Tamás igazgató 
tett bemutatkozó látogatást.

Magyarkanizsa polgármester-
vével találkozott Algyô polgármes-
tere és alpolgármestere, dr. Guba-
csi Enikô. A két község vezetôi 
kölcsönösen bemutatták települé-
süket, tárgyaltak a további együtt-
mûködési lehetôségekrôl.

A. H.
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Felavatták és felszentelték a Levendula Hotelt és Mintakonyhát
– Algyô turizmusa a fejlôdésnek arra a szintjére ért, amikor a tele-
pülés önkormányzati képviselô-testülete és polgárai is szeretnék 
látni, mikét térül meg az eddigi jobbára önerôs beruházás-sorozat 
– mondta Molnár Áron. 

Középpontba a turizmus
Az algyôi polgármester a Leven-
dula Hotel és Mintakonyha avató 
ünnepségén mondott beszédében 
hangsúlyozta: a jövô fejlesztéseiben 
a pályázati források bevonására 
törekednek. A most készülô algyôi 
gazdaságfejlesztési koncepcióhoz 
kérte a civil észrevételeket, mi-
közben önkormányzati feladat-
ként jelölte meg, hogy a költség-
vetési bevételeket átgondoltabban, 
a jövô számára és a település mû-
ködtetéséhez szükséges tartaléko-
kat képezve használják föl.

Az elmúlt évek önkormányzati 
erôfeszítéseinek eredményeként 
felépült és bôvül – többek között 
– a Borbála Fürdô, az iskolai sport-
csarnok, fejlôdött a települési 
Sportközpont, szépült a Tisza-part, 
megújult a Tájház és az Ezerjófû 
Borház, elkészült a Levendula 
Hotel és Mintakonyha. Ezeket ösz-

szekapcsolva kell végiggondolni 
az algyôi turizmus ösztönzését. 

Ajándék a megfáradt  
vándornak

Az adomány és ajándék jellegét 
emelte ki az algyôi szállodának 
és a hozzá tartozó konyhának, ét-
teremnek a létesítményt felszen-
telô Kiss-Rigó László. A Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye püspöke 
az épületavatón mondott köszön-
tôjében utalt a húsvét elôtti nagy-
böjt idejét jellemzô gesztusokra. 
A hajléktalannak szállást, a rászo-
rulónak ruhát, az éhezônek ételt 
adományozó cselekedetével Jézust, 
a lelki gyarapodást segíti. A püspök 
az algyôi szálloda és étterem mû-
ködtetéséhez sok sikert kívánt.

A társközségek, a jó szomszédok 
vezetôi is megtisztelték jelenlétük-
kel a létesítményavatót. A vendégek 
között volt például Deszk alpolgár-

mestere, továbbá Domaszék, Sán-
dorfalva, Szatymaz polgármestere.

Algyô egykori és jelenlegi ön-
kormányzati vezetôi, képviselôi 
közül többen is megjelentek 
az avató ünnepségen. 

Algyôiek véleménycsokra
Az elsô vendégek között láttuk 
a volt képviselôk közül – többek 
között – Bakos Józsefet, Juhász Sán-
dort, Karsai Lászlónét, Némethné Vida 
Zsuzsannát és Vidács Lászlót; a je-
lenlegi képviselô-testületi tagok 
közül például Balázs Zsoltot, dr. 
Gonda Jánost, dr. Gubacsi Enikôt és 
Herczeg Józsefet; az intézményveze-
tôk közül például Bene Zoltánt 
(Faluház és Könyvtár), Iván Zsu-
zsanna iskolaigazgatót és Jankovics-
né Veres Katalint (AESZI). A helyi 
vállalkozók közül megjelent – töb-
bek között – Gálné Nagy Ildikó 

szônyegszövô és dr. Tóth Mária 
háziorvos; a civil szervezetek kép-
viseletében Berek Ágota (Ezerjófû 
Egyesület), Karasz Béla (Algyôi 
Természetvédô Horgászegyesü-
let), Kneip Ferencné (Algyôi Szôke 
Tisza Nyugdíjasklub).

Érdeklôdésünkre válaszolva pél-
dául Némethné Vida Zsuzsanna szerint 
jó ötlet a gyevi bíróról szóló Mó-
ra-novella, elhelyezése a szállodai 
szobákban, helyi olvasmányként. 
Örömmel hallottuk Ökrös Erikától, 
a GYEVITUR Kft. régi-új igazgató-
jától, hogy kis gyógynövény-határo-
zó füzetecske is várja majd a szobák-
ba „haza térô” vendégeket. Karsai 
Lászlóné elárulta: neki tetszik a szál-
lodai szobák színharmóniája. Berek 
Ágota örül a gyógynövényekre való 
sokféle utalásnak, például a falak 
festményein a 4 különbözô gyógy-
növény – közte a cickafark, a zsálya 

– kiemelésének. Dr. Tóth Mária és 
férje elismeréssel szólt a szállodai 
lakosztályokhoz tartozó fürdôszobák 
berendezésérôl. Balázs Zsolt szerint 
a hotel és a paravánokkal intim egy-
ségekre osztható étterem kiváló hely-
színe lehet a kisebb-nagyobb családi 
rendezvényeknek.

Megszólal a belsôépítész
– „Gyevit ne tessék keresni a térképen, 
mert a térképen csak Algyô található, 
egy macskaugrásnyira Szegedhez” 
– idézi Móra Ferenc: A gyevi tör-
vény címû novelláját és mutatja 
a Levendula Hotel recepciójával 
szemben a falra tett 1886-os tér-
képet Pap Éva, mikor a DECO In-
teriors Bt. szakmai vezetôjeként arra 
a kérdésünkre válaszol, hogy „A 
Levendula Hotel jellegzetességeinek ki-
dolgozásakor mi volt a kiindulópontja?” 

Otthon érzi magát az algyôi szál-
lodában az oda belépô, a belsô-
építészeti összhangot a falusi jel-
legzetességekre, színvilágra való 
utalások sokasága teremti meg. Jól 
látható ez a DECO Interiors hon-
lapján is: http://www.decointeriors.hu/
hu/munkaink/hotel-2014-new A gyevi 
törvény címû Móra-novella egy-egy 
bekezdése olvasható a szállodai fo-
lyosók falaira pingálva. A hangu-
latos létesítményben sétálva és ol-
vasgatva összeáll Mátyás király és 
a gyevi bíró története.

– Füveskertként is népszerûsíti 
magát Algyô. A nagyközségben felele-
venítik a gyógynövény-gyûjtés és -ter-
mesztés, valamint a népi gyógyászat 
hagyományát – magyarázza Pap Éva, 
miért tûnik föl a recepció és a szo-
bák falán a gyógynövények rajza.

Folytatás a következô oldalon! 
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Folytatás az elôzô oldalról!

A régi algyôi házak faoromzatának 
szív alakú szellôzôjének mintázata 
az ágyvégen, továbbá a televíziót 
takaró szekreter és a ruhás szek-
rény ajtaján jelenik meg. A letisz-
tult formájú, mégis rusztikus ha-
tású bútorok az algyôi Lambris 
Kft. munkáját dicséri. A népi mo-
tívumok közül a madárkák és 
a fecskék rajza, míg a természetes 
anyagok színvilágaként a kék, 
a lila, a mustársága és némi pink 
dominál a textileken.

– Tréningek és szakmai konferen-
ciáknak is kiváló helyszíne az 50 sze-
mély befogadására alkalmas algyôi 
hotel, amihez 70 személyes konferencia 
terem és 120 fôs étterem is tartozik 
– ajánlotta dr. Gubacsi Enikô al-
polgármester a létesítményt 
az egyik vendég, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Sze-
gedi Tankerület igazgatója, Ple-
sovszkiné Ujfaluczki Judit figyelmé-
be, beszélgetésük közben.

Mintaszerû az algyôi Minta-
konyha

A kívülálló, de a hozzáértô szak-
ember szemével nézte a létesít-
ményt, kóstolta meg a megnyitó 
ünnepség svédasztalára tett étele-
ket például Makó László, az Algyô-
rôl indult Sport-Life Party Service 
ügyvezetôje. Az ugyancsak jelen 
lévô Nacsa József, a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Idegenforgalmi és Vendéglátói 
Szakosztályának az elnöke kiemel-
te: az algyôi Mintakonyha a tér-
ség legmodernebbül felszerelt 
mûhelye. A turisztikai szakember 
örömmel állapította meg, hogy 
már a megnyitó ünnepségre is 
készült algyôi ételspecialitás. Na-

gyon ízletes volt például a juhtú-
róval töltött szárnyashús és a mar-
hasült, házias jelleget adott 
a rendezvénynek a céklasaláta és 
a finom rétes-kínálat.

– Lakodalomra a „gyevi bíró me-
nüjét”, vagyis jellegzetes algyôi ételsort 
kínálunk – hangsúlyozta a konyha-
fônök. Kovács Andor is úgy véli: sok 
algyôi várja a házias ízeket ked-
vezményes áron – adagonként 
750 forintért – kínált menüt és 
az ingyenes házhozszállítást. 
A március elsô, az év 10. hetének 
étlapján – többek között – orja-
leves és csülkös bableves, sült csir-
kecombot és vörösboros sertés-
pörkölt is szerepelt. A közkedvelt 
ételekre épülô házhoz szállítós 
szolgáltatás, az algyôi közétkezte-
tés népzserûsége megjósolható. 
Azt pedig remélni lehet, hogy 
egyre többen kipróbálják, törzs-
vendégként megszeretik az algyôi 
Levendula Hotelt és Mintakony-
hát!

Újszászi Ilona
Fotók: Szabó Noémi, Ú. I.

Horgolnak, kötnek, hímeznek  
a Fürge Ujjak Mûhelyében

A legidôsebb 78, a legfiatalabb 8 éves – az algyôi Alkotóházban a ké-
zimunkázás hívei is otthonra leltek. A Fürge Ujjak Mûhelyének al-
kotói barátság takarót horgolnak az idôseknek, sapkát kötnek a nagy-
beteg gyerekeknek, így minden mûvükkel maguknak és másoknak 
is örömet szereznek.

– Csipketerítôk kiállítása adta 
az ötletet: elhatároztuk, hogy meg-
alakítjuk algyôi mûhelyünket, ahol 
egymást tanítjuk kézimunkázni 
– mutatja a kezdetektôl vezetett 
naplót az Alkotóházban Tóth Ár-
pádné Marika. – Gondáné Julikával 
és Szujó Ildikóval úgy döntöttünk, 
hogy névadónak a sokak által is-
mert és forgatott Fürge Ujjak címû 
szaklap címét választjuk.

– Nyugdíjasként több az idôm. 
Mindig szerettem kézimunkázni 
– jelenti ki Tóthné testvére, Katika. 
Igazolásként pedig leveszi égszín-
kék horgolt sálját, majd fotót húz 
elô az általa készített sálmellényrôl 
és a bárányos díszpárnáról. El-
árulja: második osztályos unokája 
is gyakran elkíséri a mûhelybe, 
ahol együtt szorgoskodnak. Készí-
tettek itt horgolt karácsonyfadíszt 
is ajándékba.

– Recehorgolással szekrénycsí-
kokkal, függönyökkel, terítôkkel 
díszítették otthonukat az algyôi 
asszonyok – néz a közelmúltba 
Bakó Ferencné. 

– Én szeretek hímezni és Juli-
kától megtanultam gobelinezni is 
– öltöget Bartókné Dékány Mária.

– Adomány pamutfonálból 15 
sapkát horgoltunk a gyermekkli-
nikán kezelt rákos gyerekeknek. 
Csipke szekrénycsíkokkal díszítet-
tük az Alkotóházat, barátság-taka-
rót állítottunk össze színes négy-

zetekbôl, babazsákokat és kicsi 
takarókat horgolunk a vásárhelyi 
kórház koraszülött osztályának 
– sorolja Kovácsné Jutka, milye sok 
feladatot találtak ki maguknak.

– Tejeszacskót vágtunk csíkokra 
és horgoltuk össze erôs bevásárló-
táskává, lábtörlôvé – idézi fiatal-
kora trükkjét Fróna Mihályné. 
– Mostanában én a rossz nejlon-
harisnyákat szabdalom föl és össze-
varrom, majd fölgombolyítom. Úgy 
dolgozom, mint a rongyszônyeget 
elôkészítôk, de ezt a „mûanyag fo-
nalat” nem szövöm, hanem nagyon 
erôs lábtörlôvé horgolom.

– Az algyôi iskolában önkéntes-
kedünk: gyakorlati órán mutatjuk 
meg a gombvarrás, a horgolás és 
kötés alapfogásait – veszi vissza 
a szót a mûhely vezetôje, Tóthné 
Marika. Az általa vezetett naplót 
lapozva is igazolódik: annyi a vál-
lalásuk, hogy alig gyôzik teljesíte-
ni. Pedig az Alkotóház Fürge Ujjak 
Mûhelye minden hétfôn délután 
benépesül. Itt beszélgetnek, recep-
teket csereberélnek, családi ügyek-
rôl cseverésznek az asszonyok, 
miközben jár a kezük, mint a mo-
tolla. Ahogy szó szót követetett 
legutóbb arra az elhatározásra ju-
tottak, hogy idén ôsszel egy tárla-
tot rendeznek alkotásaikból 
a Fürge Ujjak Mûhelyüknek, amely 
egy kiállítás hatására született.

Kép és szöveg: Ú. I.
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Fotópályázat
Algyôi Hôsökre emlékezünk! - újra 
fotópályázat a Könyvtárban. Vár-
juk minden hozzátartozó, ismerôs 
emlékeit, melyeket az I. és a II. 
világháborúban elesett vagy har-
colt algyôi hôs katonákról ôriz. 
Lehetnek régi családi fotók, iga-
zolványok, festmények, üdvözlô-
lap, levél, irat (értesítés, igazol-
vány, ajándékként küldött tárgy, 
egyéb emlék). 

A kért adatok: név, születési idô, 
halálozási idô, halálának helye, 
katonai rendfokozata, fogalako-
zása, családi állapota, gyermekei 
neve, stb. Az adatok részbeni köz-
lése segítségül szolgál a személy 
pontosításához.

A Könyvtárban azonnal beszken-
neljük és visszaadjuk a fényképet, 
levelet vagy iratot, közben egy adat-

lapot kell kitölteni minden emlék-
tárgy mellé, amely a könyvtárban 
is kitölthetô, de letölthetô a www.
algyokultura.hu honlapunkról is.

Az emléktárgyak felkutatásában 
számítunk az általános és közép-
iskolások segítségére! A gyûjtés-
ben közremûködôk között könyv-
ajándékokat sorsolunk ki.

A gyûjtés határideje: 2015. áp-
rilis 30.

Az anyagokat a Könyvtárba vár-
juk, nyitva tartási idô szerint (hét-
fôtôl péntekig naponta 9–12; 
13–18 óra között).

A gyûjtemény anyagából 2015. 
október 1-jén, Algyô napján ki-
állítást rendezünk, majd beépítjük 
a helytörténeti adatbázisunkba.

Algyôi Könyvtár és  
az Algyôi Családkutató Klub

Rendôrségi felhívás
A Szegedi Rendôrkapitányság 
nyomozást folytat ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2015. 01. 19-én 10 
óra és 2015. 01. 22-én 12 óra kö-
zötti idôben az Algyô, Búvár ut-
cában lévô parkolóban elhelye-
zett rugalmas terelôoszlopokból 
7 darabot kivágott. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, 
hogy aki az elkövetôre vonatko-
zóan érdemleges információval 
rendelkezik, az vegye fel a kapcso-
latot a területileg illetékes körzeti 
megbízottal a 06 20/ 209-5319-es, 
vagy a 06 20/ 209-5318-as hívó-
számon!

Tavaszváró játszóház 
A könyvtárban 2015. 03. 07-én 10 
órától 12 óráig Tavaszváró játszó-
házat tartanak.

Kézmûves foglalkozás: tavaszi 
díszek készítése, húsvétvárás!

Részletek: www.algyokultura.hu

Várunk szeretettel mindenkit!

Az Algyôi Könyvtár elérhetôségei
Cím: 6750 Algyô, Kastélykert u. 
63. Telefonszám: 62/517-170. 
E-mail: bibl@algyo.hu. Web: www.
algyokultura.hu

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 
9–12 óra; 13–18 óra között. Min-
den hónap elsô szombatján 9–12 
óráig.

Fel a netre!  
– önképzô számítógépes tanfolyam kezdô,  

középhaladó és haladó szinten
Jelentkezzen 2015-ben is az Algyôi 
Könyvtár tanfolyamaira!

A hagyományokat folytatva 
2010 ôszétôl kezdôdôen újrain-
dult a számítógépes oktatás az Al-
gyôi Könyvtárban. Tanfolyama-
ink célja, hogy a számítógép 
kezelését megkönnyítse, illetve 
kedvet csináljon a használatához. 
Az egyes csoportok 8 fôvel indul-
nak, mivel kisebb csoportokban 
könnyebben és gyorsabban megy 
a tanulás. A tanfolyamok 4 héten 
keresztül, heti két alkalommal 
kerülnek megrendezésre, alkal-
manként másfél órában, a tanu-
lók igényeinek megfelelô idô-
pontokban. 

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 foglalko-
zásokon. 

A kezdô tanfolyam anyaga a szá-
mítógép bekapcsolásától egészen 
a szövegszerkesztésen át, az alap-
szintû internethasználatig terjed. 
A haladó tanfolyamon pedig meg-
tanuljuk például, hogyan kell az e 
–mail csatolásokat megnyitni és 
hogyan tudunk csatolni, vagy le-
tölteni az Internetrôl programo-
kat. Megtanuljuk az e-bankolás és 

az online ügyintézés fontosabb 
szabályait, valamint megtanuljuk 
használni a közösségi oldalakat, 
a videomegosztó oldalakat és meg-
tanulunk tudatosan keresni a Go-
ogle-ben. A tanfolyamok temati-
kája a tanulók igényei szerint 
változtatható. Ha a csoporton 
belül felmerül az igény valamelyik 
terület mélyebb megismerésére, 
azt beleépítjük a tananyagba. 
A kezdô és a haladó tanfolyamot 
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 vizs-
ga, sem számonkérés nem lesz, 
mivel önképzô jelleggel indítjuk 
tanfolyamainkat. Bármilyen kor-
osztály jelentkezését szívesen fo-
gadjuk! 

Jelentkezni lehet a Könyvtár-
ban! Tanfolyam tájékoztató és 
megbeszélés: 2015. március 23-án 
16 óra 30 perckor

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

Szeretettel várunk minden ér-
deklôdôt!

Könyvtárosok

Könyvajánló
Soproni András, Douglas Smith: Az orosz arisztokrácia végnapjai 

Európa Könyvkiadó, 2014
Az 1940-es évekre a Szovjetunió-
ban a kommunista hatalom meg-
semmisítette a régi nemesi osz-
tályt. Akik mégis megmaradtak, 
akik nem pusztultak el a sztálini 
lágerekben, azok jóformán nem 
emlékeztek (vagy nem volt szabad 
emlékezniük) a bolsevik forrada-
lom elôtti idôkre. Felmérhetetlen 
pusztítás volt ez, ésszel felmérhe-
tetlen tömeggyilkosság, melynek 
történetét még senki sem írta meg. 

Az amerikai történész, Douglas 
Smith úgy vállalkozott a feladatra, 
hogy tudta: könyve nem szólhat 
minden áldozatról egyformán - 
hogy bele tudjuk élni magunkat 
a történetbe, ahhoz egyéni sorso-
kat kell megismernünk. Így hát 
kiválasztott két fontos arisztokra-

ta családot, a Seremetyjeveket és 
a Golicinokat, és elsôsorban az ô 
tragikus történetüket meséli el. 
Könyve így nemcsak a huszadik 
század történelmének egy eddig 
jobbára feldolgozatlan területét 
világítja meg: a puszta tényeken, 
eseményeken, adatokon, számo-
kon túl igazi embereket ismerünk 
meg, akik különféleképpen rea-
gáltak a történelmi eseményekre: 
vagy szembeszálltak az új hatalom-
mal, vagy megpróbálták azt ki-
szolgálni... de a legtöbben így is, 
úgy is elpusztultak. (www.shopline.
hu) 

A könyv kölcsönözhetô az Al-
gyôi Könyvtárban! Látogassanak 
el hozzánk! A beiratkozás ingye-
nes!
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„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

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

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

telefon: 06 30/953-03-95

Tisztelt megrendelôim! 
Várom önöket az alábbi szolgáltatásokkal:

• egyedi ékszer készítés , tervezés
• ékszer készítés hozott-, saját anyagból
• javítás, kôfoglalás, vésés, értékbecslés

ALGYÔN – a Vadvirág u. 33. alatt 
Hétfônként 9-tôl 17 óráig

SZEGEDEN – Római krt. 42. alatt 
Keddtôl péntekig 9-tôl 17 óráig

SZILÁGYI P. IMRE
Ékszerész

GYERMEK  
FELÜGYELETET

VÁLLALOK! 
TELEFon:

06-62/ 229-782
06/30 6555731
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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
• 2015-ös asztali- és falinaptárak
• kreatív hobby termékek: - festékek
• képeslapok
• csomagoló papír
• ajándéktárgyak
• 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!

optika

Jól lát?

INGYENES

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

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

Szemüveglencsékre és keretekre

Algyői Faluházban 
2015.03.09. hétfő 14-16-ig
2015.03.10 kedd 8-11:30-ig.

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-20% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.
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A hónap gyógynövénye:  
a Kakukkfû

Az idén is elért minket az influen-
za szezon. Ezért most egy olyan 
növényt mutatok be a Hírmondó 
olvasóinak, amelynek segítségével 
hatékonyan védekezhetünk ellene, 
és a szövôdményei ellen egyaránt.

A Kakukkfûnek két változatát 
ismerjük, a kerti kakukkfüvet (Thy-
mus vulgaris), népies neve: pecse-
nyefû, orvosi kakukkfû, és a mezei 
kakukkfüvet (Thymus serpyllum), 
népies nevei: vadkakukkfû, bal-
zsamfû, démutka, vadcsombor.

Mindkét változatnak több alfa-
ja van, és mindegyik gyógynö-
vény. A mezei kakukkfû fajták 
hatóanyag tartalma azonban ala-
csonyabb, és változékonyabb, mint 
a kerti kakukkfûé.

Hazánkban a kerti kakukkfüvet 
elsôsorban termesztik, vadon csak 
a Földközi tenger nyugati partján 
él ez a kicsi illatos gömb formájú 
lilás-rózsaszín virágú évelô félcserje.

A kamillához hasonlóan, hasz-
nálata több ezer éves. Az egyipto-
miak és az etruszkok holttestek 
balzsamozására használták, emel-
lett áldozati szertartások kelléke 
volt. A háztartásban a húsokat tar-
tósították vele. A rómaiak köhö-
géscsillapítóként és emésztés ser-
kentôként is alkalmazták. 

A középkorban egyéb nemes 
tulajdonságokkal is felruházták: 
a bátorság növényének tartották.

Nemes hölgyek kakukkfû ágacs-
kával hímzett keszkenôt adtak 
a keresztes háborúba induló lovag-
jaiknak. Késôbb a pestis és lepra 
járványok idején, mint fertôtlení-

tôszer játszott szerepet. Kedvelt 
szer volt a népgyógyászatban is.

Manapság drogként („drog” 
ebben az esetben a hatóanyagot 
tartalmazó növényi részt jelenti) 
használjuk a növény virágos, leve-
les hajtásvégét, és az ebbôl kinyert 
illóolajat is, amely a legerôsebb 
növényi fertôtlenítô szer. Mind-
két kakukkfû változat szerepel 
a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv-
ben, és a kerti kakukkfû a külön-
bözô nemzetközi monográfiák 
ajánlásaiban is.

Belsôleges alkalmazása: a virá-
gos hajtásvégbôl készült tea csök-
kenti a felsô légutak gyulladásait. 
Köhögés esetén oldja a letapadt 
nyákot, és csökkenti a görcsös kö-
högést. Jótékony hörghurut ese-
tén, fertôtleníti a légutakat, oldja 
a hörgôk görcsét. Erôsíti és akti-
vizálja az immunrendszert. Kés-
lelteti az öregedést.

Emésztésserkentô, étvágyger-
jesztô, szélgörcsoldó, féreghajtó 
hatását a népgyógyászatban is fel-
használták. Könnyíti a máj munká-
ját. Vizelethajtó hatását is igazolták.

Jellegzetes íze miatt a mediter-
rán konyha alapvetô fûszere. 

A mezei kakukkfû kis gömb 
alakú virágaiból a bodzaszöphöz 
hasonlóan készíthetünk üdítô italt. 
Erôs illata miatt kevesebb virágot 
kell felhasználnunk. Különösen 
finom a citromillatú kakukkfûbôl 
készült ivólé. 

Külsôleg: fertôtlenítô hatása 
miatt használhatjuk toroköblítô, 
gargarizáló-, inhaláló- szerként 
meghûlés, nátha, köhögés, esetén. 
Különösen az illóolaja hatásos így 
alkalmazva. Reumaellenes fürdôk 
alapanyaga. Alkoholos kivonata 
bôrgomba elleni ecsetelô-szer. 

ELKéSzíTéSE: 1 kávéskanál 
szárított kakukkfüvet leforrázunk 
2 dl vízzel, 10 percig lefedve állni 
hagyjuk. Naponta maximum 3 
csészével fogyasztunk belôle.

A kakukkfû, bár erôs hatású 
gyógynövény, a megadott adagban 
fogyasztva biztonságos és mellék-
hatást nem okoz.

Illóolaját ne használjuk belsô-
leg, de áldott állapotban lévô nôk és 
pajzsmirigy-betegségben szenvedôknek 
külsôleg sem ajánlott!

Pályázatok az Ezerjófû Egyesület  
tavaszi ünnepi nyílt napjára

Az Ezerjófû Egyesület ez év május 
23-án, szombaton rendezi meg 
tavaszi, kert és házavató ünnep-
séggel összekötött nyílt napját. 

Ez alkalomból gazdag, a kisgyer-
mekes családoknak is érdekes prog-
ramokat szerveznek játékokkal, 
vetélkedôkkel, színpadi produk-
ciókkal. A komolyabb témák után 
érdeklôdôk országos hírû elôadók-
tól hallgathatnak elôadásokat 
a népi és természetgyógyászat, va-
lamint gyógynövénytermesztés és 
feldolgozás tárgykörökben. Lehet 
kóstolni és vásárolni gyógynövé-
nyekkel készített ételeket, italokat, 
a felnôtteknek gyógynövényes sö-
röket és pálinkákat és lesz gyógy-
növény alapú termékek vására is. 

Az Egyesület a nyílt nap kapcsán 
az alábbi három pályázatot hirdeti 
meg, mely pályázatok eredmény-
hirdetése és díjkiosztása a rendez-
vény egyik programja lesz. A díjak 
értékes tárgyjutalmak lesznek min-
den kategóriában az elsô három 
helyezettnek, a többi részt vevô kö-
zött kisebb jutalmakat sorsolunk ki.
GYÓGY- éS FÛSzERNÖVéNY 
ÁGYAS PÁLINKA PÁLYÁzAT

A pályázat célja: A gyógynö-
vényágyas pálinka készítés hagyo-
mányainak felelevenítése.

A nevezés feltételei: A pályázaton 
nevezhet bárki saját készítésû gyógy-
növényágyas pálinkával. Az a pálinka-
ágy minôsül gyógynövényágyasnak, 
melynek jellemzôen az ágyban lévô 
gyógyhatású fûszer és gyógynövény 
határozza meg karakterét. A beadott 
pálinka minta mennyisége minimum 
2 dl, légmentesen zárt üveg, vagy 
mûanyag palackban. A palackot fel 
kell címkézni, melyen fel kell tüntet-
ni a pálinka megnevezését, a használt 
ágy jellemzô alkotóelemeinek felso-
rolását, a felöntô pálinka megneve-
zését, alkohol fokát, és a beadó sze-
mély azonosító jelszavát. A palackhoz 
mellékelni kell a beadó személy nevét 
és lakcímét egy lezárt borítékban, 
melyre nyomtatott nagy betûkkel rá 
kell írni a palackon is feltüntetett 
azonosító jelszavat. 

A minták beérkezési határideje: 
2015. május 15. A mintákat sze-
mélyesen kell leadni, Berek Ágotá-
val történt telefonegyeztetés sze-
rint. Mobil: + 36306053978

RAjzPÁLYÁzAT: „A KED-
VENC GYÓGYNÖVéNYEM”

A pályázat célja: A gyerekek meg-
mutassák rajzaikban a gyógynövé-
nyek sokoldalúságát, hasznosságát. 

A nevezés feltételei: A rajzpályáza-
ton nevezhet minden gyerek, 4 éves 
kortól. Felsô korhatár: aki ez évben 
tölti be 14. életévét még részt vehet 
a versenyben. Maximum egy kép 
adható be a pályázatra. A rajz tartal-
ma az egészségmegôrzésrôl, ezen 
belül is a gyógynövények alkalmazá-
sának változatosságáról szóljon! A ké-
peket A4-es méretû papíron, rajzla-
pon (álló vagy fekvô formátumban), 
keretezés, összehajtás vagy törés nél-
kül várjuk. A kép hátuljára kérjük 
mindenképpen olvasható, nyomtatott 
nagybetûkkel feltüntetni: az alkotó 
tanuló nevét, életkorát, az alkotás 
címét (szabadon kiegészíthetô akár 
rövid, 1–2 mondatos leírással is).

 Az alkotások beérkezési határ-
ideje: 2015. május 15. Az alkotá-
sokat személyesen kell leadni, Berek 
Ágotával történt telefonegyeztetés 
szerint. Mobil: + 36306053978

IRoDALMI PÁLYÁzAT:  
„ôRízzÜK MEG ôSEINK 

TUDÁSÁT”
A pályázat célja, hogy az iroda-

lom eszközével mutassák be a pá-
lyázók azokat a népi vagy természet-
gyógyászati módszereket, melyeket 
a családban ma is alkalmaznak, vagy 
alkalmaztak korábban.

A nevezés feltételei: az irodalmi 
pályázaton nevezhet mindenki, aki 
ez évben tölti be 10. életévét, felsô 
korhatár nincs. Maximum egy írás-
sal. Nincs mûfaji megkötés, bármi-
lyen próza, vagy vers alkalmas a ne-
vezésre. Az írásokat A4 formátumú 
lapon, maximum négy egész oldal 
terjedelemben kell rögzíteni. Be-
adni az írás nyomtatott változatát 
kell, melyen fel kell tüntetni a ne-
vezô alkotó jelszavát. A nyomtatott 
változathoz mellékelni kell az al-
kotó nevét és lakcímét egy lezárt 
borítékban, melyre nyomtatott 
nagy betûkkel rá kell írni a lapon 
is feltüntetett azonosító jelszavat. 

Az alkotások beérkezési határ-
ideje: 2015. május 15. Az alkotáso-
kat személyesen kell leadni, Berek 
Ágotával történt telefonegyeztetés 
szerint. Mobil: + 36306053978.
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Osztálytalálkozó
45 éves osztálytalálkozót szerve-
zünk az Algyôi Általános Iskolából 
1970-ben elballagott 8. Bosztály-
nak. Osztályfônökünk Zombori 
Lászlóné volt.

A tablón szerepelnek: Juhász Er-
zsébet, Hajdú Aranka, Asztalos Zsu-
zsanna, Szabó Mária, Berta Mária, 
Belovai Júlia, Czirok Piroska, Benkô 
Rozália, Horgosi Rozália, Pataki 
Irén, Remete Mária, Kónya Jusztina, 
Boldizsár István, Gál István, Vincze 
László, Tóth Ibolya, Kucsai Mária, 
Ákim Mária, Kormányos Ilona, Makó 
Julianna, Péter Zoltán, Kovács Fe-
renc, Gercsó Mihály, Pólya Sándor, 
Nagy Sándor, Babarczi János, Suti 
János, Bányai József, Vanya Ferenc, 
Battancs Szilveszter, Csúri Vilmos, 
Süli Zakar László, Süli Zakar Ferenc, 
Kántor Sándor, Sánta József, Csernus 
János. Akik nem szerepelnek a tab-
lón: Lázár Mária, Szabó Irén, Süli 

Zakar József, Csontos Mária, Takács 
Márta, Petróczki Sándor, Frank Lász-
ló, Radics Babi. Aki magára ismer, 
vagy hozzátartozója felismer 

a képen, kérjük, jelentkezzen 
az alábbi elérhetôségeken: Horgo-
si Rozália (Tóth Jánosné) Algyô, 
Téglás utca 113. Telefonszám: 

62/268-911 vagy 30/604-5079, il-
letve Makó Julianna (Nagy Istvánné) 
Algyô, Egri utca 2., telefonszám: 
30/465-1528.

Farsang a Mozgáskorlátozottaknál

A Mozgáskorlátozottak Csongrád 
megyei Egyesülete helyi csoportja 
a szokás szerint méltóképpen ün-
nepelte a farsangot az idei évben 
is. 

Kapota Mihály titkár ismertette 
az aktuális tudnivalókat, majd kez-
detét vette a  „buli”. Az asztalokon 
már halmokban álltak a tányéro-
kon a farsangi csöröge fánkok, 

illatos vaníliás cukorral meghintve. 
Köszönet érte asszony tagtagtár-
sainknak, akik már délelôtt óta 
sodorták, szeletelték, sütötték 
a fánkot.

A délutánunkat a hódmezôvásár-
helyi Aranypáva Olvasókör Nép-
dalkörének farsangi zenés mûsora 
tette felejthetetlenné (képünkön).

A nagyközség Faluházi farsangi 
vetélkedôn az utóbbi években már 
nem indultunk, minthogy annak 
tartalmát érthetô módon nem 
ránk szabták, így ezúttal is saját 
szellemi vetélkedôn mértük össze 
erônket. A hat csapatból 2–2 holt-
verseny alakult ki az 1–4 helyezé-
sért. Mindenkinek kijutott a gra-
tulációból.

Legközelebbi klubfoglalkozá-
sunk március 11-én, szerdán 15 

órai kezdettel lesz a Faluházban. 
Itt megemlékezünk a nônapról, 
felköszöntjük az elsô negyedévben 
aktuális névnaposainkat is.

Megbeszéljük az elsô félévben 
ránk váró tervezett programjain-
kat. Várhatóan megtiszteli klub-
délutánunkat Molnár Áron polgár-
mester úr is.

Emlékeztetjük a tagtársakat , 
hogy az éves tagdíj befizetési ha-
tárideje március 31., tehát a leg-
célszerûbb a márciusi taggyûlésen 
rendezni ezt.

Várjuk mindazon algyôi jelent-
kezését, akik vidám csoportunkhoz 
való csatlakozásunkhoz kedvet 
éreznek, minden hónap második 
szerdáján 15 órakor a Faluházban.

Sermann József
vezetôségi tag

Nyelvtanfolyamok a Könyvtárban
Az Euro Nyelviskola konzultá-
ciót tartott 2015. február 10-én 
délután a könyvtárban, ahol 
megjelentek az elôzetesen tan-
folyamra jelentkezett tanulók. 
Az iskola vezetôje, London Edina 
minden részlettel kapcsolatban 
felvilágosítást nyújtott, valamint 
megbeszéltük a tanfolyamok 

idôpontját, amely megfelelt 
az összes jelen lévô jelentkezô-
nek, ezek az alábbiakban olvas-
hatók.

Az angol újrakezdô tanfolyam-
ra heti két alkalommal a Könyv-
tárba várják a tanulni vágyókat, 
alkalmanként 3X45 percben. Al-
gyôi lakosoknak rendkívül kedve-

zô óradíjakat nyújt az iskola: 
425 Ft/ óra összegben. 

A tanfolyam idôpontja: angol 
újrakezdô keddenként és csütör-
tökönként 16:50-tôl 19:20-ig. 
Helyszín: Könyvtár. Idôtartama: 
80 óra, vagyis 3 hónap.

A tanfolyam elvégzése az A1-es 
szintnek felel meg. Óradíj: 425 / 

óra, fizetés egy, – maximum két 
részletben. A tanfolyam díja ösz-
szesen: 34 000 Ft.

Az angol és német kezdô nyelv-
tanfolyamok kellô létszám hiányá-
ban nem indulnak. Jelentkezni 
London Edinánál lehet, az Euro 
Nyelviskolában a 70/415 80 23-as 
telefonszámon.
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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:
Március 9-tôl 13-ig 7:30-tól 12:00-ig

Március 16-tól 20-ig 12:30-tól 16:30-ig
Március 23-tól 27-ig 7:30-tól 12:00-ig

Március 30-tól április 3-ig 12:30-tól 16:30-ig
Április 7-tôl 10-ig 7:30-tól 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-tól 12 óráig ( 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: 7:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)

Az ÚJ SzéCHeNyI teRV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50 – 70 
év közötti pácienseink ingyenes vastagbélszûrésére. Aki a névre 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

Az Sarokház Euro Cent Bolt kínálata:

•  pb gazpalack 4650 ft
•  marciustol 3000 ft fölött tombola sorsolás áprilisban!
•  bankkártyával is fizethet erzsébet utalványt is elfogadunk
•  márciustól kibövült helyen várjuk kedves vásárloinkat

Nyitva tartás: h.–p.: 7–18 óra, szo.–vas.: 7–12 óra
Erzsébet utalványt elfogadunk! 
Bankkártyával is fizethet!
6750 Algyő, Téglás u. 54. (A Takarékkal szemben)

Miklós Attila Zsolt
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Algyôi Teátrum
2015. március 27., péntek, 19 óra 
– Hubay Miklós: Elnémulás. Tra-
gikus prognózis közjátékkal. A Ge-
néziusz Színház elôadása:

A népet elnyomók halálra ítél-
nek egy asszonyt, aki utolsóként 
ôrzi nemzete nyelvét... Történik 
napjainkban, bárhol, ahol létében 
van fenyegetve egy nyelv, s benne: 
az emberiség lángelméjének meg-
ismételhetetlen csodája...

„A Magyar Nemzetben 2006 ok-
tóberében megjelent Nyelvek pusz-
tulása címû írásomban is olvasha-
tó, hogy az UNESCO prognózisa 
szerint e század végéig 4500–5500 
nyelv fog kihalni. Azaz minden 
héten eltûnik egy nyelv. Pár évtized 
múlva a jelenleg még ötezer nyelv-
bôl csak két-háromszáz fog meg-
maradni. Saját életemben is meg-
éltem egyfajta vonatkozásban egy 
nyelv eltûnését. Nagyvárad a gyer-
mekkorom idején még szinte szín-
magyar város volt, csak az ott szol-
gálatot teljesítô katonák beszéltek 
románul. Ennek ellenére egy ma-
gyar gyerek már érezte, hogy nem-
zetisége miatt szorongatják. Nem 
lehetett biztos abban, hogy 
az elemi iskolát elvégezve a közép-
iskolában is anyanyelvén tanul-
hat-e. Számomra is riasztónak tûnt, 
hogy pár kilométerre a magyar 
határtól nem a magam nyelvén 
kellett volna továbbtanulnom, hisz 
ebbe látni valóan tönkrementek 
a nálam pár évvel idôsebb magyar 
gyerekek. Pár hete újból Nagyvá-
radon jártam. A város fôutcájának 
számító sétálóutcán végigmenve 
már alig hallottam magyar szót. 
Európai szemmel nézve is milyen 
politika az, amely egy emberöltô 
leforgása alatt egy százezres nagy-
ságrendû városnak úgy ki tudja 
cserélni a lakosságát, hogy az egy-
kor általánosan használt nyelv tel-
jesen eltûnjön?” (Hubay Miklós)

Szereplôk – Alleluja: Üllei Kovács 
Gizella Anna, Patrick: Hajdú Róbert, 
Renegát: Horváth István, Két ka-
tona: B Juhász Péter; Kiss Gábor, 
Rendezôasszisztens és súgó: Veres 
Kitti, Fény és hang: Magony Gergely 
(Art-Tour Kortárs Összmûvészeti 
Egyesület), Háttér: Treplán Gábor. 
Rendezte: Kisszely-Papp Éva.

Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft / fô.

*

2015. május 15., péntek, 19 óra 
– Best of L’ART POUR L’ART. 
A L’art pour L’art Társulat elôadása.

A 80–90 perces válogatás a Tár-
sulat legjobb mûsorszámaiból a teljes 
társulat közremûködésével – Do-
lák-Saly Róbert, Laár András, Pethô 
Zsolt, Szászi Móni – élô és fél-playback 
zenével, Besenyô-család jelenetekkel. 

Belépô: 2.200 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 1.600 Ft / fô

*

2015. június 5., péntek, 19 óra 
– Márton László: Lepkék a kalapon. 
Rémbohózat. A SZESZ – Szegedi 
Egyetemi Színház elôadása.

Márton László Lepkék a kalapon 
címû „rémbohózata” a „magyar 
Turgenyev”, Gozsdu Elek (1849–
1919) Köd címû, elôször 1882-ben 
megjelent regénye nyomán készült. 
„A Lepkék a kalapon úgy kezdôdik, 
mint egy finom rezdülésû, realista 
Csehov-komédia, egy melankolikus, 
érzelemdús, századfordulós vidéki 
társasági idill, gazdag, magányos 
földbirtokosnôvel, egy Pestrôl ide-
látogató elszegényedett, dzsentri 
férjjel és beteg feleségével, és a kö-
rülöttük kavargó, szolgálatkész vi-
déki értelmiségiekkel: a német 
háziorvossal, a pappal, a néptaní-
tóval és annak szûzi tisztaságú leá-
nyával. S a történet úgy végzôdik, 
mint egy rémálom, mint egy rém-
bohózat.” (Radnóti Zsuzsa, kritikus)

„Egy régi szép történet elevenedik 
meg a színpadon. Legalábbis a 19. 
századvégi nyitókép ezt ígéri, bal-
sejtelmünk azonban fokozatosan kap 
erôre, miközben figuráink életre kap-
nak, s késôbbi konfliktusaik kódolva 
vannak mondandójukban. Aprólékos 
lélektani átfordulás azonban nincs és 
nem is lehet, hiszen e szép világban, 
amit ábrázoltunk, a fokozatosság he-
lyett sebes fordulatokkal bontakozik 
ki egy szerelmi háromszög s mind-
ehhez a mellékszálak is gyorsan fel-
zárkóznak. Lehetne hosszú, höm-
pölygô, valódi érzelmektôl fûtött, 
már-már szép ez a történet, de az ese-
mények felpörögnek és a szereplôk 
hiába a századvég romantikus hôsei, 
hamar kiderül, hogy érzelmeiknek 
csak nevetséges karikatúrái ôk. Az a 
világ látható ebben a bohózatban, 
amit Isten kalapjának nevezünk.” 
(Varga Norbert, a darab rendezôje)

Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 500 Ft / fô.

A helyes megfejtéseket  
március 20-áig kérjük beküldeni  

az algyoihirmondo@gmail.com e-mail-címre,  
vagy személyesen leadni a Könyvtárban.

Kérjük a megfejtéseket névvel és elérhetôséggel  
eljuttatni hozzánk, a helyes megfejtôk között  

2 jegyet sorsolunk ki az Algyôi teátrum  
március 27-i elôadására.

II. Algyôi versünnep: 2015. április 10.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület, 
valamint az Algyôi Faluház és 
Könyvtár a Költészet Napja alkal-
mából versünnepet rendez a Könyv-
tárban. Célunk, hogy minél több 
fiatalabb és idôsebb algyôit bevon-
junk a rendezvénybe. 

2015. március 31-ig várjuk 
az április 10-én, pénteken délelôtt 
10 órától este 19 óráig tartó prog-
ramra iskolások, óvodások, civil 
szervezetek jelentkezését, hogy 
elmondják, felolvassák kedvenc 
versüket, esetleg elôadjanak meg-
zenésített költeményeket. A prog-

ram várható idôpontjai: 10 órától: 
óvodások, 14 órától: általános Is-
kolások, 17 órától: felnôttek.

A jelentkezésben kérjük megje-
lölni a nevet, elérhetôséget, a válasz-
tott verset és idôtartamát. Meghívott 
vendégek, együttesek színesítik 
a mûsort.

Verseljünk együtt, mert az jó! Ver-
set mondani, verset hallgatni öröm!

Jelentkezni az alábbi elérhetôsé-
geken lehet: mjuszti@gmail.com; tel: 
06/30/254-4632, faluhaz@algyoktv.
net; 62/517-172; 62/517-173, bibl@
algyo.hu; 62/517-170



20 2 0 1 5 .  m á r c i u s  •  H í r m o n d ó

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 ?

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február 20. – március 13. – Gaál Györgyi Frémségeim címû fotókiállítása 

a Faluház Galériában.

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

Március 6. (péntek) 17 óra – Nônapi köszöntô mûsor a Faluházban; 18 óra 
– Pósa klub a Faluház emeleti klubtermében; 17 óra – Borkurzus az EzerJó-
Házban. Az Arad-hegyaljai borvidék bemutatása borkóstolással. Elôadó: Mód 
László .

Március 7. (szombat) 9 óra – Tavaszváró Könyvtári Kávéház; 15 óra – Gyerek-
zsúr a Faluház elôcsarnokában; 21 óra – Funky party a Faluházban. Belépô: 
nôknek ingyenes, férfiaknak 500 Ft.

Március 9. (hétfô) 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében.

Március 12. (csütörtök) 16 óra 30 perc – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek 
a Faluházban. Részvétel: 300 Ft / fô.

Március 13. (péntek) 20 óra – az Örökség zenekar koncertje a Faluházban. 
Belépô: 1500 Ft.

Március 15. (vasárnap) 10 óra – Nemzeti Ünnep az Országzászlónál.

Március 16–20. (hétfô-péntek) – Internet Fiesta a Könyvtárban .

Március 18. (szerda) 18 óra – Értékes Falu elôadás-sorozat I. Téma: A Virtuá-
lis Falu Program és kutatási eredményeinek bemutatása. Lehetôségek Algyôn. 
Elôadó: Torma Tibor. Helyszín: a Faluház emeleti klubterme.

Március 20. (péntek) 17 óra – Borkurzus az EzerJóHázban. A Zalai-borvidék és 
borai bemutatása kóstolással egybekötve. Elôadó: Simon András; 18 óra – Al-
gyôi Világjáró Klub a Földtani Védegylet Egyesület közremûködésével. Téma: 
Amirôl Erdély kövei mesélnek. Elôadó: Veres Zsolt. Helyszín: a Faluház emele-
ti klubterme.

Március 21. (szombat) 21 óra – Retro Party a Faluházban. Belépô: 500 Ft / fô; 
éjfél után: 1000 Ft / fô

Március 25. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti 
klubtermében. 

Március 26. (csütörtök) 16 óra 30 perc – Húsvéti játszóház a Faluházban.

Március 27. (péntek) 19 óra – Algyôi Teátrum: Hubay Miklós: Elnémulás. 
A Genéziusz színház elôadása.

Március 28. (szombat) 10 óra – Kistérségi nyugdíjas találkozó a Faluházban

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt vAdásZ, Kastélykert u. 38.):
Március 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár;

Március 9. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár;

Március 12. (csütörtök) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár;

Március 16. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár;

Március 18. (szerda) 8 óra 30 perc -12 óra – Vegyes iparcikk vásár;

Március 25. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár;

Március 27. (péntek) 9–11 óra 30 perc – vegyes iparcikk vásár.
* * * * *

Április 1. (szerda) 9–11 óra – vegyes iparcikk vásár.


