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Algyõi Hírmondó

Házilag? Igen, ez a kulcsszó, ked-
ves húgom. Ez a házilag készülô 
képeslap: ajándék, nem csak neked. 
Személyes és személyre szabott érték a 
házilag készülô – a lekvártól kezdve 
a frizurán át a szélkerékig minden, 
ami nem „gyári”. 

Ellentettje a házilagosnak a 
gyári, a nagyüzemi, amitôl egyre 
jobban irtózunk, mert személyte-
lenségébe beleérezzük az átverést, a 
hamist. A házilag készülô attól igaz 
és eredeti, hogy benne foglaltatik – 
a tervezéstôl kezdve a kivitelezésig 
tartó munkába fektetett – energiánk. 
Ez teszi táplálóbbá, használhatóbbá, 
szerethetôbbé a házilagost.

Házilagosan épül még a ház is 
Algyôn. Így cserepezik a tetôt. Így 
szigetelik a falat. Így eszkábálják 
össze a feketére festett üres sörösdo-
bozokból a napkollektort. Így rakják 
össze a szúnyoghálót. Így fúrják a 
kutat, állítják föl a kerti zuhanyzót. 
Így fûrészelik a fát és alakítják át a 
traktor mögül levett tárcsát sütöge-
tésre alkalmas edénnyé. Így kopaszt-
ják a csirkét. Így dolgozzák kolbász-
szá a disznót. Így sütik a lángost, a 
palacsintát, a pizzát. Így készítik a 
sajtot, a mézet, a befôttet. Így varr-
ják a ruhát, még a menyasszonyit is. 
Így adnak órát a bukdácsoló nebu-
lónak. Így képzi át magát a gépész 
méhésznek, a sofôr tehenésznek, a 
könyvelô biokertésznek, a biztonsági 
ôr csontkovácsnak… És így tovább. 
Mert nem lehet úgy végigmenni az 
algyôi utcán, hogy ne lássunk egy 
újabb ház kapujára krétával írt fel-
iratot: házi ez vagy az eladó. Nem 
lehet úgy szóba elegyedni, hogy szóba 
ne kerüljön: a közös ismerôsök közül 
most épp ki vágott bele valami újba. 

Az egyik házilag köt csokrot, a másik 
baráti körnek szervez kirándulást, a 
harmadik földolgozza a mangalicát, 
a negyedik citerázást tanít annak, 
aki hagyja, az ötödik számítógépes 
tanfolyamot tart, a hatodik eszperan-
tót és jógát tanul – házilag. A hete-
dik? Te magad légy! Mert mintha 
egymást hajtanák itt az emberek: ki 
mit tud – házilagosan megoldani. 

Algyô a házilagos ötletek ügyes 
kivitelezôinek faluja. De a fifikás 
magánzók mellett profi vállalko-
zókat, virágzó cégeket is kitermel 
ez a falu. Talán azért is, mert a 
nagyközséget a vállalkozók paradi-
csomának akarja látni és láttatni a 
helyi önkormányzat. Vállalkozóba-
rátnak mondja és mondhatja magát 
a helyhatóság, mikor kedvezményt 
kínál a helyi ötletembereknek, vagy 
amikor munkát ad az itteni cégek-
nek, vagy amikor a pénztelenségtôl 
lázas országban sem növeli a helyi 
adóterheket. Vagy amikor egybefûzi 
azt, ami összetartozik – legalább 
házilagosan. Mint legutóbb is: az 
önkormányzat új fórumot teremtett, 
a vállalkozók klubjába hívta a helyi 
cégeket és ötletembereket. Nem min-
den cég tudta képviseltetni magát, és 
nem lehetett ott jelen minden fifikás, 
de az alakuló ülésen megjelentek 
kitalálták, hogyan tudnának egy-
másnak segíteni – nem csak házila-
gosan. A hírlánc, a pályázatfigyelés, 
a projektötletek kidolgozásához nyúj-
tott támogatás csak a kezdet.

Így a mindent újraértelmezô gaz-
dasági válság új értelmet ad Algyôn 
a közmondásba sûrített tapasztalat-
nak is, kedves húgom: segíts maga-
don, és az Isten is megsegít!

Ölel nôvéred: Ágnes

Képeslap – a házilagosról Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új évet kíván 
Algyô minden lakójának 

és az Algyô Hírmondó minden kedves olvasójának
Algyô Nagyközség Önkormányzat

és az Algyôi Hírmondószerkesztôsége!
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hogyan fejlôdik 2011-ben Algyô?
Az algyôi önkormányzat 2011. 
évi fejlesztési koncepciója figyel 
a biztonságos gazdálkodásra, a 
fejlesztések és beruházások biztos 
megvalósítására – állapították meg 
novemberi ülésükön a képviselôk. 
Az önkormányzati  testület felha-
talmazta a TÜK Bizottságot, hogy 
a kötelezettségvállalással nem ren-
delkezô áthúzódó beruházásokat 
2011-ben a források figyelembe-
vételével ütemezze. A testület a 
2011. évi költségvetés elfogadá-
sakor határozza majd meg az új 
fejlesztésekre fordítható elôirány-
zatok összegét. 

A településfejlesztési stratégia 
fontos pontja az új fôtér és kör-
nyékének kialakítása, az új iskola 
és sportcsarnok fölépítése utáni 
tereprendezés. Elsôbbséget élvez 
az iskolaépítés. Áthúzódó beruhá-
zás: a belterületi utak aszfaltozása, 
a vízelvezetô rendszer fejlesztése 
az új iskolához és a Borbála Für-
dôhöz, a kültéri medence kiépí-
tése a Fürdôben, 4 + 2 db. faház 
építése a Szabadidôközpont terü-
letén, a Tó rekultiváció, az óvoda 
infrastrukturális fejlesztése. Az 
áthúzódó beruházások összege: 
1.163 millió forint. 

Az önkormányzat fejlesztéseit 
részben saját, részben pályázati 
forrásokból fogja megvalósí-
tani. A képviselôk javasolták az 
egészségház bôvítését és ott új 
szolgáltatásokat. Fontosnak tart-
ják a megújuló energia-források 
feltérképezését és a folyamatos 
pályázatfigyelést. Az intézmények 
üzemeltetési költségeinek csök-
kentése érdekében egy szakmai 
tervet dolgoztak ki, a jó (pl. panel-

program, „falufûtés” projekt) 
figyelembe vételével. A képviselôk 
tárgyalták a dél-nyugati lakóte-
rület kialakításának, valamint a 
telekosztás és a helyi ingatlanpiaci 
helyzet változásainak következ-
ményeit. A döntés elôkészítéséhez 
szükséges a demográfiai adatok 
változásának elemzése, a hely igé-
nyek feltérképezése. 

A 2011. évi költségvetési kon-
cepciójának vitaanyagát elfogad-
ták a képviselôk. A testület szüksé-
gesnek látja az önkormányzati az 
intézményi rendszer felülvizsgála-
tát, a szolgáltatás-szervezés racio-
nalizálását. A fejlesztési kiadáso-
kat az elnyert pályázatok esetében 
teljes összeggel, a benyújtott, de 
elbírálás alatt lévô pályázatok ese-
tében csak önerôvel indokolt ter-
vezni. Ezentúl a beruházások elôtt 
kötelezô megtérülési számítást 
végezni, illetve be kell mutatni az 
üzemeltetés becsült költségeit. Fel 
kell állítani a beruházások fontos-
sági sorrendjét. 

Módosult Algyô Nagyközség 
Önkormányzat 2011. évi Közbe-
szerzési Szabályzata a közbeszer-
zési törvény jogszabályváltozásai 
miatt. Az egyszerû eljárásokba a 
bírálóbizottságon kívül a Telepü-
lésfejlesztési, Üzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi (TÜK) Bizottságot 
is bevonják. Az egyszerû eljáráso-
kon belül a 80 millió forint alatti 
építési beruházások, illetve a 25 
millió forint alatti árubeszerzések, 
szolgáltatások esetén a képviselô-
testület átadja a hatáskört a bíráló-, 
illetve a TÜK-bizottságnak, a fenti 
határérték feletti beszerzéseknél 
marad a testületi hatáskör. 
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Közös múltunk a téeszesítés,  
a termelôszövetkezetek története

Mondjon egy történetet, mutasson egy fotót!
Az algyôi termelôszövetkezetek 
históriája, az ott dolgozók törté-
nete közös múltunk része. Közös 
emlékezésre, az algyôi téeszek 
történetének feltárására kéri és 
hívja az algyôieket a nagyközség 
önkormányzata. A múlt cserepe-
inek most kezdôdô összegyûjtése 
2 részbôl áll, abban részt vesz az 
Algyôi Hírmondó, a könyvtár, a 
polgármesteri hivatal.

Elsô lépésként az Algyôi Hír-
mondó szerkesztôsége arra kéri 
az algyôi téesz-szervezôket, illetve 
téesz-tagokat és családtagjaikat, 
meséljék el a termelôszövetkeze-
tekkel kapcsolatos emlékeiket! A 
könyvtárban, vagy az önkormány-
zati hivatalban jelentkezôket meg-
keresi az Algyôi Hírmondó, hogy 
kérdésekkel is segítse a múltidé-
zést. Az így összegyûjtött interjú-
kat, az emlékcserepekbôl összeálló 
képet közreadjuk a helyi újságban. 

Másrészt a téeszeinkkel kap-
csolatos fotókat is szeretnénk 
rögzíteni és összegyûjteni. Aki-
nek a téeszekrôl, például az ott 
dolgozókról, az ottani munkáról 
van fényképe, kérjük, vigye el a 
könyvtárba, vagy a polgármesteri 
hivatalba: azt néhány perc alatt a 
számítógép segítségével lemásol-
ják és vissza is adják. 

A közös gyûjtômunka eredmé-
nyeként kirajzolódhat az algyôi 
téeszek története, az emlékekbôl 
és fotókból álló mozaikkép, amely 
egy újabb helyismereti kiadvány-
ként megjelentetve közkincs lesz.

További információ: a könyv-
tárban (Algyô, Kastélykert utca 
63.), telefonszám:517-170, e-mail 
cím: algyoihirmondo@gmail.
com; a községházán (Algyô, Kas-
télykert u. 40.) Bereczné Lázár 
Nóra, telefonszám: 517-517.

Nem csak beszélünk róla: 
Vállalkozói klub alakult Algyôn

Kiemelt feladatának tekinti az 
algyôi önkormányzat a helyi vál-
lalkozók munkájának segítését és 
támogatását, a kétoldalú kommu-
nikációt. Az érintettek korábban 
már igényelték: alakuljon egy 
Algyôi Vállalkozói Klub, mely 
segítheti a szféra érdekérvényesí-
tését, a pályázati munkát, a közös 
feladatok megvalósítását. 

Az ÁROP szervezetfejlesztés 
projektben 2010. tavaszán elin-
dult a szakmai háttérmunka. 
November 25-én pedig a falu-
házban megalakult az Algyôi 
Vállalkozó Klub: 48 egyéni és 
társas vállalkozás vezetôje, mun-
katársa jelenlétében. Közösen 
elhatározták: adatbázist állítanak 
össze, hírlevéllel segítik egymást, 
figyelemmel kísérik a jogszabály-
változásokat, vállalkozásbarát 
települési rendszert építenek ki 
és ilyen településpolitikai koncep-
ciót dolgoznak ki. 

Igényként fogalmazódott meg: 
a település döntéshozói a straté-
giai tervezés, települési fejlesztési 
koncepciók megfogalmazásakor 
vonják be a helyi vállalkozói 
szektort, valamint a helyi beru-
házások, szolgáltatások megva-
lósulásakor hozzák helyzetbe a 
vállalkozókat. Kiemelt feladat 
lesz a kommunikáció, a pontos és 
idôbeni tájékoztatás, a marketing- 

és reklámlehetôségek összehan-
golása. Fontos célkitûzés a közös 
pályázatfigyelési és írási rendszer 
kialakítása, valamint az, hogy a 
közbeszerzési eljárásokkor segít-
séget nyújtson az önkormányzat. 

Közös feladat a munkahely-
teremtés – foglalkoztatás – át-/
és továbbképzési rendszer kiala-
kítása; a közremûködés a nagy-
község turisztikai, sport-, oktatási 
és marketing feladatainak ellátás-
ban. Segíteni kell az ôstermelôket, 
a mezôgazdaságból, állattartásból 
élôket, meg kell teremteni a helyi 
piaci szolgáltatások rendszerét. 
A résztvevôk kérték: a klub hírei 
folyamatos jelenjenek meg a Hír-
mondó hasábjain, a település hiva-
talos honlapján (www.algyo.hu), 
idôvel pedig saját elektronikus 
felületen is. A tervek között szere-
pel szolgáltatói kártya bevezetése, 
szakmai elôadások és fórumok 
szervezése, a munkaerô kiajánlás, 
a környezetvédelem és az alter-
natív energiaforrások kiaknázása. 

Az Algyôi Vállalkozói Klub 
koordinátora: Katona Antal, a 
Gyeviép Nkft. ügyvezetô igazga-
tója. (telefonszám: 62/267-567, 
gyeviep@algyoktv.net), kapcso-
lattartó: Bereczné Lázár Nóra (pol-
gármesteri hivatal, telefonszám: 
62/517-517/132, e-mail cím: nora.
kozoktatas@algyo.hu).

Díszkivilágítást kap a templom, a fürdô
Az algyôi római katolikus Szent 
Anna templom külsô díszkivi-
lágításához az egyházközség is 
hozzájárulását adta. A beruházást 
valamennyi önkormányzati bizott-
ság támogatta azzal a kitétellel, 
hogy további ajánlattevôket kell 
megkeresni az energiatakarékos 
díszkivilágítás megvalósításáért. A 

beruházás után az üzemeltetés az 
önkormányzat feladata.  A Borbála 
Fürdô még az idén kültéri megvilá-
gítást kap az épület 47. számú fôút 
felôli oldalán. A településen kihe-
lyezett útbaigazító táblákról a TÜK 
Bizottság véleménye alapján dön-
tenek. E beruházás kivitelezésére 
algyôi vállalkozókat bíznak meg. 

A Borbála Fürdô ünnepi nyitva tartása
2010. december 24-én 8-tól 12 
óráig nyitva; 25-én ZÁRVA; 26-án 
8-tól 20 óráig nyitva; 27–30, 
között a megszokott nyitva tartás-
sal (8-tól 20 óráig) nyitva; decem-
ber 31-én 8-tól 12 óráig nyitva.

2011. január 1-jén12-tôl 20 
óráig várják a kedves vendége-
inket!

*

Az új iskola fûtésének kialakítása 
miatt a Borbála Fürdô december-
ben várhatóan 3-4 napra leállni 
kényszerül. További információ 
kérhetô a fürdô pénztárában, 
továbbá a 62/ 517-520-as tele-

fonszámon, vagy a www.borbala-
furdo.hu honlapon.

*

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk a Gyevi-
tur Kft és a Borbála Fürdô dolgozói!

Fiatal mezôgazdasági termelôk induló támogatása
Sikeresen pályáztam a Föld-
mû              velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium (FVM) Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Programja 
keretében az Európai Mezôgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból „A 
fiatal mezôgazdasági termelôk 
indulásához nyújtandó támoga-
tás” jogcímre. A fejlesztés célja 
a termelés beindítása, a termelô 
berendezések létrehozása, terme-
lésbe állítása.

A beruházás egyik elsô és fon-
tos lépése volt a gépbeszerzés, 
mely lehetôvé tette a földterüle-
tek önálló mûvelését. Az elnyert 
támogatási összegbôl folyamato-
san korszerûsíteni, modernizálni 
kívánom gépparkomat, hogy a 

korszerû eszközökkel jó minôségû, 
piacképes termékeket állítsak elô.

A beruházás másik fontos 
lépése a telephely vásárlás.

A gazdaság tervezett fejlesztési 
eredménye, hogy megélhetést 
tudok biztosítani magamnak és a 
leendô családomnak, a késôbbi-
ekben pedig munkahelyet teremt 
a környezetemben lévô szabad 
munkaerô számára. Célom, hogy 
hozzájáruljak a lakosság fogyasz-
tói igényeinek jó minôségû áruval 
történô kielégítéséhez.

Molnár Katalin
mezôgazdasági vállalkozó
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Fatolvajok kontra mezôôrök
Az illegális falopások leleple-
zésében eredményes az algyôi 
mezôôri szolgálat – állapították 
meg az önkormányzati képviselôk 
novemberi ülésén. A mezôôrök 
az illegális hulladéklerakók sza-
porodását megakadályozzák, a 
vadállomány mozgását folyama-
tosan nyomon követik, figyelnek 

a külterületen élô idôs, beteg 
emberekre. A mezôôrök beszá-
molójukban felhívják a figyelmet 
a csapatokban kóborló állatokra, 
kutyákra, a környezetszennyezés 
helyi hatásaira. A kóbor kutyák 
miatt a TÜK Bizottság indítvá-
nyozta az állattartási és ebtartási 
rendelet felülvizsgálatát. 

Ünnepi nyitva tartás a községházán
2010. december
11. (szombat): munkanap– a pén-
teki ügyfélfogadás szerint;
20. (hétfô) – 23. (csütörtök) ügy-
félfogadási rend szerint;
24. (péntek): pihenônap– zárva;
27. (hétfô) – 31. (csütörtök): 12 
óráig fogad ügyfeleket az algyôi 
polgármesteri hivatal

2011. január 
1. (péntek): új év – zárva;
3. (hétfô): az ügyfélfogadási rend 
szerint tart nyitva a községháza..
Algyô Nagyközség  Polgármesteri 
Hivatal minden munkatársa ezúton 
kíván Önöknek kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben, örömökben 
gazdag új esztendôt!

Üléseztek a képviselôk – 5 százalékkal nô néhány díj, nem lesz új helyi adó
24 napirendi pontot tárgyalt 
novemberi ülésén Algyô Nagykö-
zség Önkormányzat Képviselô-tes-
tülete. A munkát Herczeg József pol-
gármester irányította.

Algyôn a Csongrád Megyei Tele-
püléstisztasági Kft. látja el a telepü-
lési szilárd hulladékkezelési köz-
szolgáltatást, melynek díját jövôre 
5 százalékkal emeli. Ennek oka: 
az infláció, a lakossági tartozások 
és fizetésképtelenség növekedése, 
a behajtás nehézségei. Ha ez az 
összeg meghaladja az 5 millió forin-
tot, a cég vezetôje és Algyô jegyzôje 
egyeztet a teendôkrôl. Új lehetôség 
2011. februárjától az egy összegû 
éves befizetés. 

Az 5%-os díjemelés szerint 2011. 
január 1-jétôl havonta a lakosságnak 
1 db. 110 l. vagy 120 l kuka ürítése 
1.442.- +áfa, a 240 literes kuka ürí-
tése 2.264,- +áfa összegbe, míg 1 
darab emblémás zsák elszállítása 
térítésmentes (maximum havi 1 
alkalom), további ürítés 268,- +áfa/
db. A közületek számára havonta 1 
db. 110 l vagy 120 l-es kuka ürítése 
2.105,- +áfa, 240 literesé 3.723,- 
+áfa, az 1 db 1100 literesé 15.285,- 
+áfa és a hulladékgyûjtô sziget 
egyszeri ürítése 12.223 forintba fog 
kerülni. A közületi és lakossági folyé-
kony hulladékszállítási szolgáltatás 
2011. évi díjai: a szippantás 3.126.- 

Ft/köbméter+áfa, az udvari WC-é 
12.477.- Ft/db+áfa. . 

A 2008. évi koncessziós szerzô-
dés alapján történt víz- és csatorna-
díjak rendezése is.  A lakossági és 
közintézmények részére alkalma-
zandó díjak: vízdíj: 172,30.-+áfa/
m3, szennyvízelvezetés és szenny-
víztisztítási díj: 161,10.-+áfa/m3, 
együttesen: 333,40.-+áfa/m3. Egyéb 
fogyasztók részére alkalmazandó 
díj: vízdíj: 206,50.-+áfa/m3 szeny-
nyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 
díj: 480,00.-+áfa/m3, együttesen 
686,50.-+áfa/m3. A környezetter-
helési, ezen belül a vízterhelési díj 
összege a 2011. évben várhatóan 
4,20 Ft+áfa/m3--re csökken. 

A testület elfogadta a 2010. évi 
Vízügyi Építési Alap terhére elvég-
zett munkák idôarányos teljesí-
tésérôl és a pénzügyi elszámolás-
ról szóló beszámolót. Jellemzô az 
elhasználódott berendezések folya-
matos cseréje, a korszerû technikai 
kivitelezés. A beszámoló pontjai: 
szennyvízátemelés és szennyvíztisz-
títás, vízhálózat és csatorna rekonst-
rukció. Megtörtént a Kosárfonó 
utcai szennyvízátemelôbe biofilter 
beépítése, a szennyvíztisztító telep 
kialakítása. Elkészült a Tutaj utcá-
ban a csatornaépítés a Kosárfonó 
és Csángó utcák között, valamint 

Algyô csatornahálózatának digitális 
térképe. 

Az Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat 2010. I-III. negyedéves 
költségvetésérôl szóló tájékoztató 
szerint a mérleg idôarányos: a 
bevétel 92%-on (4.121.286 eFt) 
teljesült, a kiadás pedig 40,7%-os 
(1.806.417 eFt). Problémát jelent az 
intézmények (például a faluház és 
az óvodai konténer fûtése) magas 
rezsiköltsége, ezért javasolják a ter-
málenergia, valamint az alternatív 
energiahasználat lehetôségeinek 
helyi feltérképezését. 

Módosították a képviselôk az 
önkormányzati lakások bérletérôl, a 
lakbérek mértékérôl szóló helyi ren-
deletet. Az 5%-os infláció mértéké-
nek figyelembe vételével a komfort 
nélküli szociális bérlakás bérleti díja 
66,- Ft-ra, a költségalapú és a szolgá-
lati lakások bérleti díja 469,- Ft/ m2, 
a nem lakáscélú helyiségek közül a 
Gyógyszertár bérleti díja 390,- Ft/ 
m2, a garázsok bérleti díja 6.333 Ft/
hó-ra változott. 

Algyô „vállalkozóbarát település, 
a testület nem látta szükségesnek 
újabb adók bevezetését.

Elfogadták az önkormányzati 
képviselôk az intézmények beszá-
molóit a 2010. évi pályázatokról és a 
tervekrôl, lehetôségekrôl. Elmond-
ták: intenzív pályázati munka folyik 
Algyôn. 

A volt „Vadász Presszó” új üze-
meltetôje ezentúl a faluház. Az új 
önkormányzati ingatlan használati 
lehetôségeit a TÜK Bizottság vizs-
gálja meg 2011. márciusig. 

A Gyeviép Nkft. megnövekedett 
feladatainak ellátásához 1 nagy 
teljesítményû univerzális kotró-
rakodógép beszerzésérôl dönt a 
decemberi képviselô-testületi ülés.

Herczeg József polgármester tájé-
koztatott az elôzô ülés óta történt 
fontosabb eseményrôl: szólt a nem-
zetközi és határon átnyúló pályá-
zatok kapcsán jelentkezô leendô 
délvidéki partnerekrôl. 

A képviselôk zárt ülésen tárgyal-
ták az ingatlanvásárlási lehetôségek-
rôl. Megválasztották a Gyevitur Kft. 
Felügyelô Bizottságának tagjait és 
elbírálták a Búvár utca 9., emelet 6. 
szám alatti költségalapú bérlakásra 
benyújtott pályázatokat.

B.L.N

Az alpolgármester illetménye
Lapunk novemberi számában 
információt közöltük a polgár-
mesteri illetményrôl. Akkor a tájé-
koztatásból kimaradt, most pótol-
juk: Algyôn az alpolgármester 

illetményeként – a jogszabályok 
alapján – bruttó 351.715 forintot, 
költségtérítéseként bruttó 52.757 
forintot hagyott jóvá az önkor-
mányzati képviselô-testület. 

Üres álláshelyek Algyôn
Algyô Nagyközség Önkormányzata 
fontos feladatának tekinti, hogy a 
helyi munkaerôpiac segítése érde-
kében nyilvánosságra kerüljenek a 
megüresedett algyôi álláshelyek. 
Ennek érdekében az Algyôi Hír-
mondó szerkesztôsége lehetôséget 
nyújt, hogy az önkormányzat, a 

helyi intézmények, cégek, illetve 
a magánvállalkozások az újság 
hasábjain ingyenesen jelentessék 
meg munkaerôigényeiket, megüre-
sedett álláslehetôségeiket. Rövid 
szöveges hirdetésüket az algyoihir-
mondo@gmail.com e-mail címre 
várjuk! A Szerkesztôség

Polgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester a község-
házán (Algyô, Kastélykert u. 40.) min-
den héten szerdán 14–17 óra között 
fogadóórán várja a polgárokat. 

Idôpontok: 2010. dec. 1., dec. 
8., dec. 15., dec. 22.

2011. jan. 5., jan. 12., jan. 19., 
jan. 26.

További információ: a pol-
gármesteri hivatal telefonszáma: 
62/517-517, e-mail cím: ph@
algyo.hu, honlap: www.algyo.hu
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Bölcsôdei hírcsokor
Csoportos beszélgetésre hív-
tuk a bölcsis gyermekek szü-
leit október 22-én: a bölcsôdei 
beszoktatás nehézségeirôl cse-
rélt tapasztalatot a 10 édesanya. 
A beszélgetés jó alkalom volt 
arra, hogy a szülôk és a bölcsôde 
együttmûködéséhez nélkülözhe-
tetlen bizalmi kapcsolat erôsöd-
jön. A következô szülôi csoportos 
beszélgetést 2011. februárjára 
tervezik.

*

A mikulás december 6-án érke-
zett a bölcsôdébe. A gyermekek 
mondókával, versekkel és dalok-
kal készültek fogadására. 

*

A december 11-i szombaton a 
bölcsôdében nevelés nélküli mun-

kanap lesz, vagyis a bölcsôde nem 
fogad gyermekeket.

*

Luca napi kézmûves délutánra 
hívják a bölcsôdés gyerekeket és 
szüleiket – december 13-án hét-
fôn 17 órára. A kicsik mézeska-
lácsokat díszítenek a szülôkkel, 
de lesz még éneklés, beszélge-
tés, ráhangolódás az év legszebb 
ünnepére – karácsonyra.  

*

A Bóbita bölcsôde december 24. 
és január 2. között zárva tart. 
Utolsó munkanap: december 23., 
elsô munkanap: január 3. (hétfô).

*

A bölcsôde minden dolgozója szeretet-
teljes, békés karácsonyt és Boldog Új 
esztendôt kíván

Meseszínház az óvodában 
A „meseszínház” az aktuális, 
évszaknak megfelelô történetek 
feldolgozását tûzte ki célul. Így 
került az ôszi témák lezárásaként 
a „Szóló szôlô, mosolygó alma, 
és csengô barack” címû magyar 
népmese a repertoárjába.

A mobil csoportszoba az óvó 
nénik keze által készített díszletek 
segítségével „színház teremmé” 
változott és a várakozás pillanatait 
a témához illô zene csak fokozta.

Egyszer csak a nagy mese-
mondó lépett a színpadra, és 
megelevenedett elôttünk a palota 
képe az öreg királlyal és lányaival. 
A bonyodalmat az okozta, hogy a 
legkisebb királykisasszony kíván-
ságát nem tudta teljesíteni az apja, 
és nagy gondjában még egy disz-
nónak is odaígérte a királylány 
kezét. Már az ovisok is tudják, 
hogy „ígéret szép szó, ha megtart-
ják, úgy jó”- így a történet tovább 

szövôdött, s a végén a deli szép 
ifjú keze mellé, a lányé lehetett a 

hôn áhított szóló szôlô, mosolygó 
alma, és csengô barack is.

A gyerekek rendkívüli módon 
élvezték a színes elôadást, mert 
a lelkes óvó nénik hanghordozá-
sukkal, gesztusaikkal, a közönség-
gel való folyamatos kapcsolattar-
tással mindvégig fenntartották 
figyelmüket, mosolyt varázsoltak 
az arcokra, így végül kivívták a 
megérdemelt tapsot.

Szalainé Tombácz Erika

Óvodai hírek
Óvodai étkeztetés térítési díjainak 
befizetése – legközelebb: 2011. 
január 5-én (szerdán), február 
7-én (hétfôn). 

*

Adventi karácsony az óvodá-
ban: december 13-án „Lucázás” 

népi hagyományok felelevení-
tése. December 14.-én „Hópihe 
karácsonya” Csillagszóró gyújtás, 
mûsor a gyermekekkel a fenyôfá-
nál. December 15-én szeretettel 
várjuk Nyugdíjasainkat az óvo-
dába, a karácsonyi ünnepünkre! 

Thaiföldi vendég a Katica csoportban
Jittrapa Kietsunhorn, thaiföldi 
vendég érkezett október 19-én 
a Katica csoportba: a gyerekek a 
földgömbön megnézték, hogy hol 
helyezkedik el Magyarország és 
innen milyen messzire talláható 

Thaiföld. Az interaktív táblán 
kivetítve megnézhettek a gyere-
kek néhány nevezetes tájképet, 
ott termô gyümölcsök képeit, 
megismerhették a thaiföldi nép-
viseletet. Patakiné Laczik Etelka

Iskolai határidônapló – December
16.  15.30: Csere-bere – játék és 

ruhabörze szülôknek, gyere-
keknek a Szülôk Klubja kere-
tében a Zöld iskolában. 

11.  munkanap – tanítás nélküli 
nap az iskolában.

13.  15.15: Focitorna az 5-8. 
évfolyam részére az Edzôte-
remben.

13.  11.00: Az 5. osztályosok 
Mikulás-mûsora az 1. osztá-
lyosok részére.

14.  15.00: Nyílt nap a Szeged-
Móravárosi Tagintézmény-
ben 8. osztályosok részére.

14.  14.30: „Iskolába csalogató” 
programok. Karácsonyi vásár 
a faluházban, ökoiskolák, 
JAM-esek részvételével. 

15.  15.00: Zenés mûsor az IPR 
programban résztvevô tanu-
lóknak a Zöld iskolában.

16.  8-tól: Nyílt nap a szentesi 
Bartha János Kertészeti Szak-
képzô iskolában 8. osztályo-
sok részére.

17.  14.00: Projektzáró a napközi-
ben: Téli ünnepek, szokások.

19.  Színházlátogatás a „Zsebi-
baba” bérlet tulajdonosoknak. 

20.  10.00: Iskolába csalogató-
rendezvény: Iskolások kará-
csonyi mûsora az óvodások 
részére a faluházban.

21.  9.00: Iskolások karácsonyi 
mûsora a nyugdíjasok részére 
a faluházban.

21.  11.00: Iskolába csalogató-
rendezvény: Együtt ünne-
pelünk , iskolai karácsonyi 
ünnepség a faluházban. 

22 –  jan. 2.: Téli szünet (szü-
net elôtti utolsó tanítási nap 
december 21., szünet utáni elsô 
tanítási nap január 3.(hétfô).

Híreinket elolvashatják iskolánk 
honlapján a www.algyoiskola.hu 
weboldalon is.

*

Az étkezés befizetések idôpontja: 
2011. február 7. (hétfô) 7 – 17 óra 
között, 8. (kedd) 8 – 12. óra között.

Közlekedésbiztonsági hét az óviban
Minden évben megrendezzük a 
közlekedésbiztonsági napokat. 
Elôtte sokat beszélgetünk a gya-
logos közlekedés szabályairól, a 

közlekedést segítô jelzôtáblákról. 
Sajátbiciklijükkel gyakorolhatják 

a kerékpáros közlekedés alapvetô 
szabályait. 

Ebben az évben egy járôr 
kutya, képzô gazdájával együtt, 
sok érdekes feladatot mutatott 
be, melybôl megtudtuk, hogy a 
kutya hogyan segíti a rendôrök 
munkáját. Nagy élményt jelentett 
testközelbe kerülni egy képzett 
ôrzô, védô kutyával.

A programsorozat második 
napján, a középsô és nagycsopor-
tos gyerekek az udvaron megraj-
zolt KRESZ pályán rendôri irányí-
tással a kerékpáros közlekedést 
gyakorolták. Bai Istvánné 

Az Ôsgyeviek Baráti Körének Vezetôsége 
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és nagyon 

Boldog Új Évet kíván minden tagjának!
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Comenius projekttalálkozó  
az Algyôi Általános Iskolában

A Comenius iskolai együtt-
mûködések pályázatai az Egész 
életen át tartó tanulás program-
ban részt vevô államok közoktatási 
intézményei közötti partnerkap-
csolatokat támogatják. Iskolánk 
2009-tôl 2011-ig egy olyan két-
éves iskolai együttmûködési prog-
ramban vesz részt, melyben évrôl-
évre intézmények ezrei fognak 
össze, és egyenrangú partnerként 
mûködnek együtt Európa-szerte 
azért, hogy egy általuk kidol-
gozott projektet minél eredmé-
nyesebben valósítsanak meg. 
Ezekben a nemzetközi együtt_
mûködésekben az intézmények 
diákjai, tanárai 
folyamatosan 
tartják a kapcso-
latot egymással, 
közösen dolgoz-
nak a vállalt feladatok teljesíté-
sén. A projekt része az is, hogy a 
partnerek idônként személyesen 
is találkozzanak egymással, így 
lehetôségük nyílik jobban meg-
ismerni egymást, ezen keresztül 
egymás iskoláját, munkáját.

November 16-tól 20-ig iskolánk 
adott otthont a soron következô 
projekttalálkozónak az angliai, 
lengyel majd olasz találkozók 
után. Vendégeink 5 országból 
érkeztek: Angliából , Hollandiá-
ból 5, Lengyelországból 4, Olasz-
országból 4 és Spanyolországból 
6 személy. A település oktatási 
intézményeit csütörtökön látogat-
ták meg a vendégek. Elôször az 
óvoda csoportjainak mûsorában 
gyönyörködhettek, majd az iskola 
alsó tagozatán egy a mostani pro-
jektfeladatunkhoz illô lakodalmas 
népi játékkal szórakoztatták ôket 
a gyerekek. Az osztálytermeket 
mindkét tagozaton a különbözô 
országokról megszerzett infor-
mációk felhasználásával készült 
plakátokkal díszítették tanulóink. 
Felsô tagozaton nagyon kedvelt 
elôzetes feladat volt az, hogy a 
posztereket nyelvtudásuknak 
megfelelô szinten angolul kellett 
elkészíteni. A hatodikos, hetedi-
kes és nyolcadikos tanulók ango-
lul társalogtak a partnerországok 
képviselôivel, akik elismerôen 
nyilatkoztak kiejtésükrôl, nyelvi 

felkészültségükrôl. Vendégeink 
nagyon érdeklôdôek voltak, sok 
információt gyûjtöttek a magyar 
oktatási rendszerrôl és azon belül 
a mi iskolánkról. Pénteken ebéd 
után a faluházban Dr. Gonda János 
alpolgármester úr köszöntése 
után a gyerekek üdvözlômûsorát 
tekinthették meg a látogatók. A 
negyedikesek egy dalt adtak elô 
– jeleléssel, az integráció jegy-
ében, a felsôsök az országokra 
jellemzô power point bemutatók 
után, melyeket ôk készítettek, 
különbözô produkciókkal lép-
tek fel. A 6.a osztályosok holland 
néptáncot, a 6.b-sek olasz dalt 

adtak elô. A 8.b 
osztály egyik 
csoportja törté-
nelmi tényeket 
dramatizált a 

lengyel-magyar barátság tisztele-
tére, Nagy-Britanniáról a hetedi-
kesek tartottak alapos ismertetôt. 
Óriási sikert aratott a 8.b másik 
csoportjának elôadásában egy ôsi 
katalán legenda, Cucafera törté-
netének feldolgozása. A gyerekek 
nagyon várták az elôadást, habár 
jobban izgultak az átlagosnál, 
hiszen angolul kellett elôadni a 
megtanultakat. Az iskolai nép-
tánccsoport zárta az országbemu-
tatók sorát, miután a vendégek 
állva tapsoltak a gyerekek pro-
dukciójának elismeréseképpen. 
Ôszintén meg voltak hatva attól, 
hogy a tanulók milyen alaposan 
felkészültek az adott országokból. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a 
23 fôs delegációnak megmutat-
hattuk iskolánkat, betekinthettek 
mindennapi tevékenységeinkbe, a 
gyönyörû osztálytermekbe, s mi 
láttuk, hogy mindez mennyire tet-
szett nekik. Az óriási plakátokon, 
a gyerekek munkáin meggyôzôd-
hettek arról is, hogyan valósítjuk 
meg a közös projektben vállalt 
feladatainkat. Örülünk, hogy 
nagyon sok szülô bekapcsolódott 
a szervezômunkába és a lebonyo-
lításba. Köszönjük, hogy hozzá-
járultak e nagyszabású esemény 
sikeréhez.

Ficsórné Réti Emese  
kapcsolattartó

Almacsata a felsôben
Az idei Öko-hét lezárásaként 
mi, 8.b osztályos diákok ALMÁS 
vetélkedôt szerveztünk a felsô 
tagozatosoknak november 12-én 
délután. Legnagyobb meglepeté-
sünkre 9 csapat (45 diák) jelentke-
zett – illetve egy házi almás sütivel 
nevezett – az almacsatára. 

A vetélkedôn a diákok titkos-

írással almafajtákat fejtettek meg, 
majd közmondásokat és magya-
rázataikat párosították. Célba 
dobás következett kosarakba, ezt 
követôen pedig megtudhattuk, 
hogy melyik csapat tanult többet 
az almáról természetismeret órán. 
Számolási feladat sem maradhatott 
ki: az Alma együttes Almamánia 
címû dalában kellett megszámol-

niuk, hogy az ’alma’ szó hányszor 
fordul elô, és mindegyik csapat 
megtalálta mind a 39-et. A csapat 
„legéhesebb” tagjának bekötött 
szemmel meg kellett ízlelnie külön-
bözô gyümölcsöket, ehhez kapcso-
lódott egy gyümölcsös rejtvény is. 
A csapatok kedvence is jött a szava-
zógépes alma-kvíz, majd a verseny 
lezárásaként darts következett. S 
míg a zsûri megkóstolta, pontozta 
a házi sütiket és összeszámolta a 
pontokat, a diákokat vendégül lát-
tuk sütivel és almás-fahéjas teával. 

Az almás versenyben I. helye-
zett lett és megnyerte az fôdíjat, 
egy almatortát az Idared csapat: 
Bezdán Dóra, Korponai Dzsenifer, 
Bodó Máté, Ilia Róbert és Szvetnyik 
Martin 6.a, II. lett az Almáspiték 
csapat: Tösmagi Fanni 2.b, Tös-
magi Annamária, Kômûves Bri-
gitta, Molnár Daniella és Kotogán 
Sándor 8.a és III. helyezett lett az 
alma@fa.hu csapat: Molnár Krisz-
tián, Misku Péter 8.b, Miklós Dávid, 
Nacsa Norbert 8.a és Daróczi Dénes 
7. osztályos tanuló. 

Szalai Hetényi Enikô, Kun Szabó 
Klaudia, Hidvégi Anikó, 

Kis Annabella, Szûcs Lilla és Temkó 
Bence 8.b osztályos  

szervezô diákok

Iskolai matematika verseny
Az október 27-én megrendezett 
iskolai matematika versenyen 38 
felsôs diák mérettette meg magát. 
A versenyen a következô eredmé-
nyek születtek: az 5. évfolyamon 
I. helyezett lett Németh Éva 5.b, 
II. lett Bodó János 5.a és III. lett 
Jaksa Vivien 5.a; a 6. évfolyamon 
I. helyezést ért el Bezdán Dóra 
6.a, II. lett Molnár Szabolcs 6.b és 
III. lett Csamangó Krisztián 6.b és 
Ilia Róbert 6.a; a 7. évfolyamon I. 
helyezett lett Kneip Ádám, II. lett 

Kalcsú Tünde és III. lett Fendrik 
Dávid 7. osztályos tanuló; a 8. 
évfolyamon I. helyezett lett Mol-
nár Krisztián, II. lett Misku Péter 
és III. lett Szûcs Lilla 8.b osztályos 
tanuló.

A helyezettek elsô alkalommal 
vehettek át oklevelet és ajándé-
kokat Erdélyiné Szûcs Judittól, a 
„Kovács Antal Alapítvány, fele-
sége Vitéz Berta emlékére” kura-
tórium elnökétôl. 

Hegyi Gabriella matematikatanár

Mesemondók sikere
Az alsó tagozatos tanulók területi 
mese- és prózamondó versenyét 
Üllésen rendezték meg november 
16-án. Iskolánkat Üveges László 2. 
b, Zakar Zsanett 2. b, Bukor Anna 
3. b és Szekeres Laura 4. osztályos 
tanuló képviselte. Meseszép ered-

ményekkel büszkélkedhetünk: 
Üveges László 2. b osztályos tanuló 
II. helyezést ért el – továbbjutott a 
megyei fordulóba –, Bukor Anna 3. b 
osztályos tanuló III. helyezést ért el. 

Szebeni Lászlóné  
alsós munkaközösség vezetôje
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Félmilliós megyei támogatás az Algyôi Sportkörnek
Magyar Anna, a Csongrád Megyei 
Közgyûlés elnökének támogatá-
sával 500.000 forint támogatás-
ban részesült az Algyôi Sportkör.  
A megítélt támogatás célja: a 
sportkör szakosztályai utánpótlás 
nevelésének segítése. Az összeg-
bôl több pár kick-boksz kesztyût, 
1 pár bandázst, 1db K1 kajakot, 

gyermekmezeket és nadrágokat 
vásároltak.  A támogatásból a 
sportkör 1 pár labdarúgó kapu-
hálót, 1 db. taktikai mágnestáblát 
és 2 db. mobil 5X2-es kaput is 
vásárolt. A támogatási összeget az 
Algyôi Sportkör rendben felhasz-
nálta és azzal elszámolt. 

dr. Gonda János alpolgármester

Csongrád megyei amatôr sakk csapatbajnokság 
I. forduló eredményei
Mórahalom–Üllés: 0.5–4.5. 1. 
Molnár Jenô-Nagy Zoltán: 0–1. 
2. Tumbász Péter-Balogh Ferenc: 
0–1. 3. Újházi Ádám- Kurucsai 
András:0.5-0.5. 4. Kois János-Rácz 
Gábor 0–1. 5. Pipicz Illés-Gábor 
Géza  0–1.
Algyô–Huszár Sakk - Kör: 3–2. 1. 
Sipos Kálmán – Mihály Gábor 0–1. 
2. Grószpéter Zoltán – Bakacsi Zsolt 
1–0. 3. Gonda András – Seres Ádám 
0–1. 4. Dr.Gonda János – Szádvári 
László 1–0. 5. Miklós Attila – Fridrik 
Richárd 1–0.

II. forduló eredményei 
A Huszár Sakk-Kör–Mórahalom 
4–1. 1.  Nyögér István – Molnár Jenô 
0–1. 2. Mihály Gábor – Tumbász 
Péter 1–0. 3. Bakacsi Zsolt - Újházi 
Ádám 1–0. 4. Seres Ádám - Kois 
János 1–0. 5. Domonkos Miklós - 
Pipicz Illés 1–0.
Üllés–Algyô 2.5–2.5. 1. Nagy Zol-
tán – Sipos Kálmán 0–1. 2. 2. Papp 
Zoltán – Grószpéter Zoltán 0–1. 
3. Balogh Ferenc – Gonda András  
1–0. 4. Kurucsai András – Dr.Gonda 
János 1–0. 5.  Heintz Sebestyén – 
Miklós Attila 0.5–0.5 

Algyôi siker a „Gyevi zsongáson” 
Október 25-én az Algyô Sportjáért 
Közalapítvány rendezett Labda-
rúgó tornát  5 csapat részvételével 
az Algyôi Sportkör sportpályáján, 
ahol a kistérség csapatai második 
alkalommal mérték össze tudásu-
kat. Hasonló erôsségû csapatok 
izgalmas mérkôzéseket játszottak, 
melyeken az Algyô csapata sze-
rezte meg az elsô helyet.

A mérkôzések eredményei: 
Algyô – Kistelek 5:3, 1.,Algyô  
9pont. Makkosháza – Röszke 
8:0, 2. Makkosháza 7pont. Algyô 
– Tótkomlós 3:5, 3. Tótkomlós  
7pont. Röszke –Kistelek 1:3, 4. 
Kistelek 6pont. Makkosháza – 
Tótkomlós 1:1, 5. Röszke  0pont. 
Algyô – Röszke 9:0. Kistelek – 

Tótkomlós 3:0. Makkosháza – 
Algyô 1:3. Röszke – Tótkomlós 
3:10. Kistelek – Makkosháza 0:2 .

Különdíjasok: Gólkirály: Bozóki 
Richárd (9 góllal). Legjobb kapus: 
Kordás Martin (Kistelek)

Legjobb védô: Duronyik Roland 
(Makkosháza). Legjobb játékos: 
Séhorcz Tibor (Tótkomlós). A tor-
nagyôztes algyôi csapat tagja: 
Molnár Krisztián, Molnár Sza-
bolcs, Molnár Gergô, Misku Péter, 
Bozóki Richárd, Márta Csenge, 
Miklós Péter, Miklós Dávid, Laczik 
Zsolt, Bella Dávid, Pál Máté, Kalusi 
László. Edzô: Makra Zsolt. A tornán 
játékvezetôként részt vett: Balogh 
Norbert, Révész Richárd. 

Magosi Krisztina

Szatymaz Dakar 
Dobogós helyen a „Berkes-lada” 

Igaz, véget ért a ladacross baj-
noksági évad, Berkes István algyôi 
versenyzô ladája mégis nyugha-
tatlan, újfajta versenyen indult. 
Október 23-án a – Farkas Gábor 
rendezésében – a Szatymaz Dakar 
elnevezésû amatôr rallyverseny 
Berkes István autója is indult. 
Ezúttal a célba Szívós Mihály és 
navigátora: Barna Zoltán juttat-

ták a bajnoki autót. A verseny 
rendezôségében is részt vevô 
algyôi versenyzô ezúttal a pálya 
szélérôl követte nyomon az ese-
ményeket. Az újdonsült sofôrök 
rátermettségét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a kilenc nevezett 
versenyautó közül a nap végén 
a dobogó harmadik helyérôl tér-
hettek haza!

Algyôi úszósikerek
V. Ôszi Gyermek Úszóverseny Szarvason 

November 13-án úszóversenyt 
rendeztek 9 egyesület részvéte-
lével Szarvason. Az Algyôi Úszó 
Közhasznú Egyesület (AÚKE) ver-
senyzôinek eredményei a követ-
kezôk:

50m fiú gyorsúszás: 13. Karasz 
Bence, 14. Gyursánszky Bence; 
100m fiú gyorsúszás: 8. Rózsa Alex, 
15. Csarnai Martin, 6. Gyôrfi Dávid; 
100m lány gyorsúszás: 9. Portörô 
Dorina, 3. Rózsa Evelin.

50m fiú mellúszás: 5. Tóth- Kása 
Bence, 8. Vincze Zsombor, 8. Karasz 
Bence, 10. Gyursánszky Bence; 50m 
lány mellúszás: 1. Tóth-Kása Sára, 
8. Szutor Adél, 14. Molnár Anna, 11. 
Ónodi Boglárka; 100m fiú mellúszás: 
11. Csarnai Martin, 12. Rózsa Alex, 
5. Szutor Erik, 6. Gyôrfi Dávid; 100m 
lány mellúszás: 6. Portörö Dorina, 9. 
Gyôrfi Kinga, 3. Rózsa Evelin.

Edzôk: Zsura Brigitta, Zsura Zol-
tán, Magosi Krisztina.
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Az összekötô és elkerülô útról
H. Gábor Algyô polgármesteré-
nek írt levelében a nemrég átadott 
„összekötô úttal” kapcsolatos 
lakossági észrevételekre hívta fel 
a figyelmet. Kitért a Téglás utca 
kamionos- és teherforgalmának 
veszélyeire is. Alább közöljük a 
H- Gábor közérdekû fölvetéseire 
adott polgármesteri választ.

„Algyô Nagyközség Önkormány-
zata 2008. december 2-án adta be 
pályázatát a Dél-Alföldi Operatív 
Program ’Önkormányzati tulajdonú 
belterületi, valamint önkormányzati 
külterületi közutak fejlesztése’ címû 
pályázati felhívásra a DAOP-2008-
3.1.1/B címen „Külterületi összekötô 
út építése és a Búvár utca felújítása” 
néven. 

A pályázati név értelmében 2009-
tôl a kommunikációban, az egyes saj-
tóközleményekben „összekötô” útként 
neveztük meg a 01763 számú út 
– Téglás utca szakaszt, mely való-
ban nem egybôl csatlakozik a 47. 
számú fôközlekedési úthoz. Viszont 
a lakosság „elkerülô útként” kezdte 
el megnevezni a fenti beruházásban 
megvalósuló útszakaszt, mely névvá-
lasztás hûen tükrözi az önkormányzat 
szándékát is: tehermentesíteni a belte-
rületet a kamionos és nagy teherfor-
galmú gépjármûvektôl. Az áthaladó 
forgalom valóban közlekedésbizton-
sági szempontból balesetveszélyes, kör-
nyezetszennyezô, a lakosságot zavarja 
és az utak állapotát is rongálja. 

2010. október 1-jén megtörtént az 
összekötô út forgalomba helyezésének 
kérése, a hiánypótlásokat követôen 
november 2-án kaptuk meg a for-
galomba helyezés engedélyezésének 
megindításáról szóló határozatot, 
november 16-án pedig a közleke-
dési hatóság szakemberei a helyszíni 
bejárást tûzték ki, melyre a hatóság 

stilisztikai hibája miatt új idôpont-
ban kerül megtartásra. Közben a 
környezetvédelmi felügyelôség a szik-
kasztó árkokra – egy külön jogszabály 
miatt – vízjogi létesítés engedélyt kért, 
ennek ügyintézése folyamatban van. 
A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXI. Törvény (KET) 
értelmében a november 16-ai dátumot 
követôen 45 nap + 15 nap (jogerô) 
áll rendelkezésére az eljárás lefoly-
tatására. Így a forgalomba helyezés 
végsô határideje – a PRIMAGÁZ-zal 
és a logisztikai szervezetekkel – történô 
egyeztetések elôtt – 2011. január 15. 
Tehát: az összekötô utat tehát hivata-
losan át kellett adnunk, a forgalomba 
helyezési eljárás pedig folyamatban 
van. (Érdekességként: közel 40 ható-
ságtól kell határidôre bekérni az egyes 
engedélyeket!)

Jelenleg az összekötô út mindkét 
oldalán tábla tiltja a behajtást, mivel 
csak a forgalomba helyezés után hasz-
nálható a közforgalom céljára. Ezért 
kényszerülnek a fenti gépjármûvek és 
kamionok a Téglás utcát használni. 
Önnek igaza van abban, hogy túl 
gyorsan hajtanak, nem tartják be a 
KRESZ-t (30-as sebességkorlátozó 
táblák), ezért is történt egyeztetés a 
megyei rendôr-fôkapitányság illetéke-
seivel: trafipaxos mérés valósul meg 
és a körzeti megbízottak is kiemelt 
figyelmet szentelnek a Téglás utcai 
forgalomnak. 

Az ügyintézéssekkel párhuzamosan 
kidolgozás alatt áll a település közle-
kedésbiztonsági koncepciója, melynek 
többek között részét képezi a 30 –as 
övezetek kialakítása. 

Kollégáimmal azért dolgozunk, 
hogy Algyô biztonságos, élhetô és 
vonzó település legyen.”
Herczeg József, Algyô polgármestere

Az algyôi utak állapotáról
Az algyôi utak állapotát kifogásoló 
levelét elektronikus úton juttatta 
el a Délmagyarország szerkesz-
tôségébe Horváth Éva. A térség 
napilapjában megjelent olvasói 
észrevételre Algyô polgármestere 
választ adott, melyet – közérdek-
lôdésre számot tartó információ-
tartalma miatt – alább az Algyô 
Hírmondó is közzétesz.

„Folyamatos településfejlesztés 
Algyôn

Megköszönöm az algyôi utcák álla-
potával kapcsolatos olvasói észrevé-
telt. Fontosnak tartom, hogy a helyi 
lakosok elvárásaikat az algyôi önkor-
mányzat felé megfogalmazzák, azt a 
döntéshozatalkor figyelembe veszünk. 
A polgármesteri fogadóórák keretében 
személyesen és pontosabban válaszol-
hatok a kérdésekre és észrevételekre. 
A Délmagyarország szerkesztôségének 
eljuttatott, november 18-án közzétett 
levélre reagálva is hangsúlyozom: 
Algyôn minden utcát „szem elôtt tar-
tunk”, a pályázatfigyelés folyamatos, 
a megnyert projektek a településfejlesz-
tési program szerint valósulnak meg. 

Idén májusától júniusig 24 algyôi 
utca kátyúzása történt meg. Elkészí-
tettük az algyôi utcák – közte a Berek 
és a Nyírfa utca – burkolat felújí-
tásának tervdokumentációját. Ezek 
engedélyeztetése idén ôsszel fejezôdött 
be. A munka – közbeszerzési eljárás 
miatt – várhatóan 2011. nyarától 
indulhat. Addig – az utak biztonságos 
járhatósága érdekében – a kátyúzás 
folyamatos: például a Nyírfa, a Berek 
és a Csónak utca rendbe tételét 2010. 

november elején rendeltük meg, ott a 
kátyúzás a tél beállta elôtt megvalósul. 

A hókotrást Algyôn a Gyeviép Nkft. 
végzi, természetesen a fenti utcákban 
is. Idén a hó eltakarítására alkalmas 
további munkagépeket is beszerez az 
önkormányzati cég. 

Az új településközpont kialakítá-
sának részeként fontos a faluház, a 
fôtér, a Borbála Fürdô, az új iskola 
környezetének rendbe tétele, a telepü-
léskép javítása, az algyôiek életkö-
rülményeinek javítása. Algyô Nagy-
község Önkormányzata a DAOP 
3.1.1/B pályázatán közel 110 millió 
forint támogatást nyert. Az összeg 
közel 4/5-ébôl épült meg a külterületi 
elkerülô út, a támogatás fennmaradó 
részébôl pedig a Búvár utca burko-
latát újíthattuk fel és parkolóhelyeket 
alakíthattunk ki. A projekt összkölt-
sége 180 millió forint, melynek nem 
képezte részét a „faluház és környéke 
felesleges cicomázása”.

Az iskola építése miatti kellemetlen-
ségekért ezúton is kérjük a lakosság 
megértését és türelmét a Tiszavirág 
utcán. Ott a csapadékvíz-elvezetés, a 
közvilágítás és a járda építése – a szer-
zôdéskötéseket követôen – várhatóan 
2011. májusára fejezôdik be.

Munkatársaimmal azon dolgozom, 
hogy Algyô továbbra is fejlôdô, nyu-
godt, és vonzó település legyen!

Horváth Éva érdeklôdését köszö-
nöm és ôt is tisztelettel várom foga-
dóórámon!

Herczeg József,  
Algyô polgármestere”

Szépül a Tiszavirág utca
Az önkormányzati képviselôk 
novemberi ülésükön megvitatták a 
Tiszavirág utcai lakosok panaszát 
és problémáit: november 29-ei hét-
tôl kátyúzással és ideiglenes járda 
építéssel javítanak az ottani helyze-
ten. Az önkormányzat megkezdte 
a Tiszavirág utca közmûvesítését: 
út, járda, csapadékvíz elvezetô 
rendszer, közvilágítás épül. Az 
önkormányzati képviselô-testület 

novemberben döntött: építmé-
nyenként külön-külön eljárásban 
kívánja megvalósítani a beruházást. 
Az útépítés elôtt talajmechanikai 
vizsgálattal alátámasztott doku-
mentációt kér az ajánlattevôktôl. 
A nyugati oldalon lévô járdát 120 
centiméteres szélességben térkô 
burkolattal alakítja ki, beleértve 
az új iskola elôtti burkolt elemek 
feletti járdát is. 

Reprezentatív mezôgazdasági  
összeírás 

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Szegedi Igazgatósága 2010. 
december 1–15. között reprezen-
tatív mezôgazdasági összeírást hajt 
végre. Az EU valamennyi tagor-
szága számára kötelezô össze-
írás célja, hogy nyomon kövesse 
a mezôgazdaság szerkezetében 
bekövetkezett változásokat, illetve 
pontos és hiteles képet adjon a 
hazai gazdaságirányítás, az unió és 
a gazdálkodók részére. Az össze-
írást a KSH reprezentatív adat-
felvétel keretében hajtja végre, 
az összeírónak a rendelkezésére 

bocsátott „Cím- és ellenôrzô  
lajstrom”-on szereplô címeket kell 
felkeresnie. Algyô nagyközség is 
szerepel a kijelölt mintában.

Az összeírást a KSH Szegedi 
Igazgatósága által kiadott – 
pecséttel és aláírással ellátott – 
igazolvánnyal rendelkezô szám-
labiztosok végzik. 

Bôvebb információ: KSH Sze-
gedi Igazgatóság (6726 Szeged, 
Jobb fasor 6-10.), telefonszám: 
62/623-800.

Végh Zoltán igazgató,  
KSH Szegedi Igazgatóság
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Cserkészcsapat alakulhat 
A cserkészet önkéntes, vallásos, 
pártpolitikától független ifjú-
sági mozgalom, amely nyitott 
mindenki számára származástól, 
nemtôl, társadalmi és vagyoni 
helyzettôl, valamint vallási megy-
gyôzôdéstôl függetlenül – olvas-
ható a Magyar Cserkészszövetség 
hivatalos honlapján. A cserkészet 
egyébként a világ legnagyobb 
gyermek- és ifjúsági mozgalma, 
célja: segíteni a gyermekeket és 
fiatalokat, hogy aktív és elkötele-
zett felnôttekké váljanak. 

A Magyar Cserkészszövetség 
300 csapatában körülbelül 8000 
cserkész tevékenykedik, az ország 
minden megyéjében. A magyar-
országi cserkészmozgalom célja, 
hogy a társadalmat olyan életre-
való, elkötelezett, felelôs, egész-
séges polgárok alkossák, akiknek 
fontos, hogy önmaguk folyama-
tos nevelése által az Isten felé 
növekedjenek. Ennek érdekében 
életmodellt nyújtanak, illetve ifjú-
ságnevelést végeznek önkénteseik 
segítségével. 

Mindehhez saját nem-formális 
nevelési módszerüket, a cserkész-
módszert hívják segítségül, amely 
a következô elemekbôl áll: a kis-

közösségi (ôrsi) rendszer, foga-
dalom és törvények, a cselekedve 
tanulás, folyamatos és ösztönzô, 
vonzó és hasznos programok 
fôként a természetben, a magyar 
kultúra ápolása különös tekintet-
tel népi hagyományainkra.

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata is fontos feladatának tartja a 
helyi ifjúságnevelést, a cserkészet 
hagyományainak továbbélését 
és támogatását. Dr. Laurinyecz 
Mihály plébános úr megkeresé-
sére és segítségével egy algyôi 
cserkészcsapat felállítását tervezik 
a szakemberek, melynek kiemelt 
feladata volna a helyi általános 
iskoláskorú gyermekek nevelése, 
hasznos szabadidô eltöltése. 

Az algyôi cserkészcsapat felál-
lítása kapcsán a szervezôk 2011. 
januárjában egy fórumot szer-
veznek, melyen minden érdek-
lôdônek szívesen bemutatják a 
hazai cserkészetet. A részletekrôl 
az Algyôi Hírmondó januári szá-
mában, valamint a nagyközség 
hivatalos honlapján (www.algyo.
hu) folyamatosan beszámolunk. 

Ajánlott internetes oldalak: 
www.mcssz.hu, www.cserkesz.hu/
otker

Karácsonyi és ünnepi miserend 
Adventben péntek reggelen-
ként: 6 órakor (kivéve december 
24-ét) Rorate, hajnali szentmisét 
tartunk a templomban. Utána 
kis zsíroskenyeres-teás reggelire 
hívunk minden jelenlévôt a plé-
bániára.

*

December 24. péntek: szentes-
tén délután 17 óra idôsek, kis-
gyermekes családok szentmiséje. 
Celebrálja dr. Laurinyecz Mihály 
plébános. Majd éjfélkor éjféli 

szentmise, celebrálja Pálfai Zoltán 
egyetemi lelkész.

*

December 25. szombat: 8.30 óra-
kor Karácsony ünnepi szentmise, 
utána a hittanosok élô pásztorjáté-
kát nézhetjük meg a templomban.

*

December 26. vasárnap: 8.30 
órakor mise Szent Család ünnepe 
alkalmából, imádkozunk család-
jainkért. A Családév hivatalos 
kezdete.

*

December 31. péntek: 16 órakor 
Év végi hálaadó szentmise.

*

Január 1. szombat: 8.30 órakor 
újévi szentmise.

*

Január 2. vasárnap: 8.30 órakor 
ünnepi szentmise.
Minden hívô, illetve nyitott lelkû fel-
abarátunkat szeretettel várjuk!

dr. Laurinyecz Mihály plébános

ÔBK: Dalok szárnyán a „Szôke Tiszáról” sorozat
6. Fodrozik a Tisza vize…

Fodrozik a Tisza vize, hogyha a szél 
fújja,
Haragszik a galambom, hogy mért, 
azt nem is tudja.
Nem baj, haragudjék, majd megbékül,
Már csak így szokott az lenni végül,
Nincs is igaz nagy szerelem egy kis 
harag nélkül.

Sima már a Tisza vize, fürdik a hold 
benne.
Így szóltam a galambomhoz békítgetés 
közben.
Bármit mond is ez a huncut világ,
Szívem egyedül csak Téged imád,
Télben, nyárban, zivatarban csak hû 
marad hozzád.

*

7. Messze folyik a Tisza.

Fut egy patak a Tiszába, belenézek a 
sodrába…
A patak vizét a Tisza mind felissza,

Azt mondják, hogy a babám nem jön 
vissza.

Leheverek a subámra, úgy gondolok 
a babámra.
Messze folyik a Tisza, nagyon messze, 
Messze jutna az, aki beleveszne…

*

8. Ki a Tisza vizét issza…

Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak 
szíve vissza.
Lám Én is ittam belôle, megfájdult a 
szívem tôle.

Zavaros a Tisza vize, barna kislány 
fürdik benne.
Én is megfürödtem benne, Rám is 
ragadt a szerelme.

Tisza partján elaludtam, jaj, de szo-
morút álmodtam!
Megálmodtam azt az egyet, hogy a 
rózsám már mást szeret.

(folytatjuk)
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Ünneprontás helyett
Süvítô széllel, jeges hóval, ónos 
esôvel ránk tört a meteorológiai 
tél, december 1-én – november 
28-án meggyújtottuk az elsô 
adventi gyertyát, várjuk az ünne-
pet a jó meleg szobában.

DE: hogy biztos legyen a „kan-
dalló” melege a következô hideg 
idôszakban is, nagyon észnél kell 
lennünk, így Karácsony táján!

Ne feledjük a nagyon bölcs 
mondást: Addig nyújtózkodj, míg 
a takaród ér. Jusson eszünkbe, 
hogy, ajándékozni ugyan jó, de 
gyarló ember lévén kapni még 
jobb.

Kapcsoljuk össze a kettôt, 
adjunk és kapjunk is. 

Százszor, gondoljuk meg, körül-
ményeink mit tesznek lehetôvé. 
Havi „csak” háromezres részletre 

egy elektromos kütyüt a gyermek-
nek és minimum egy évre ennyi-
vel összébb a havi kassza. Sebaj 
a rezsibôl majd lecsípjük – vagy 
egy aranyos állatfigurát, mamuszt, 
egy finom csokival maximum, egy 
ezresért.

Mi, felnôttek, pedig a minden-
napi figyelemmel, szeretettel, 
jó az ünnepnapokban esetleg 
kiemelt türelemmel, és hatvá-
nyozottan kimutatott érzelmekkel 
ajándékozzuk meg egymást.

Településünkön mûködik az 
Adósságkezelési Tanácsadás! 
Bôvebb információért keressék a 
Családsegítô Szolgálat munkatár-
sát: Algyô, Piac tér 17., 62/267-
866-os telefonszámon.

Boldog Szeretetteljes ünnepet 
kívánok. Harcsás Gizella

A gyümölcspárlat (pálinka)  
otthoni fôzésének szabályai

A Vám- és Pénzügyôri Hivatal 
Szeged az alábbiakról tájékoztatja 
a lakosságot a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabá-
lyairól szóló 2003. évi CXXVII. 
Törvény 2010. szeptember 27-i 
változásai kapcsán: 

Magánfôzésben a 18. életévét 
betöltött személy saját vagy vásá-
rolt gyümölcsbôl évente, kizárólag 
személyes fogyasztásra 50 liter 86 
fokos párlatot állíthat elô adómen-
tesen (amely 86 liter 50 fokos, vagy 
100 liter 43 fokos párlatnak felel 
meg). Ezen mennyiség fölött, illetve 
ha a párlatot a magánfôzô értékesí-
teni kívánja, meg kell fizetni a jöve-
déki adót, és az elôállítást a vámha-
tóságnak 3 nappal korábban be kell 
jelenteni. A magánfôzô által egy 
évben elôállított párlat mennyisége 
nem haladhatja meg a 2 hektoliter 
tiszta szesz mennyiségét (azaz a 400 
liter 50 fokos párlatot), melybôl a 
fentiekben említett mennyiség adó-
mentes. 

Magánfôzést végezni legfeljebb 
100 liter ûrtartalmú lepárló beren-
dezésben lehet, melyet a vámható-
ságnak nem kell bejelenteni. 

Amennyiben egy háztartásban 
több magánfôzô él, akkor az adó-
mentes, illetve az adó megfize-
tésével elôállítható mennyiségek 
egybeszámítandók (egy háztartás-
ban akkor is csak 50 liter párlat 
állítható elô adómentesen, ha 
abban több magánfôzô él, azaz az 
adómentes mennyiséget a háztar-
tásban élô magánfôzôk nem von-
hatják össze).

Lepárló berendezést gyártani, 
értékesíteni kizárólag a vámha-
tóság engedélyével lehet. 

A párlatot értékesíteni akkor 
lehet, ha a magánfôzô kister-

melônek minôsül, és megfizette 
a jövedéki adót, az értékesítés 
palackozva, legfeljebb 2 literes 
kiszerelésben és párlat zárjeggyel 
ellátva, a kistermelô saját gazda-
sága helyén folytatott vendéglátás 
vagy falusi szálláshely-szolgáltatás 
keretében történhet. 

A bérfôzdékben elôállított pár-
lat után 50 literig nem kell meg-
fizetni a jövedéki adót, az a fölötti 
mennyiségre a jövedéki adó 2010-
ben 1380 forint, 1 liter 50 fokos 
párlat esetében.

A vámhatóság ellenôrzései 
során a jövedéki szabályokban 
meghatározottak teljesítését vizs-
gálja, így például a bejelentési 
kötelezettség teljesítését, a párlat 
értékesítésére, elidegenítésére 
vonatkozó szabályok betartását 
(például a párlat továbbra sem 
ajándékozható). A vámhatóság az 
elôzôeken túlmenôen a jövôben is 
elvégzi az ellenôrzött informáci-
ókat tartalmazó – például a bér-
fôzetekre vagy a magánfôzôkre 
vonatkozó – közérdekû bejelen-
tések kivizsgálását is. 

A részletes szabályok megis-
merése, illetve további informá-
ció érdekében látogasson el a 
Vám- és Pénzügyôrség honlapjára 
(http://vam.gov.hu), vagy keresse 
meg a területileg illetékes regi-
onális ellenôrzési központjain-
kat, melyek címérôl egy egyéb 
információkról a helyi tarifával 
éjjel-nappal hívható Információs 
Központunknál, a 06-40-FINÁNC 
(06-40-346-262) telefonszámon 
érdeklôdhet. 

Vass Péter ôrnagy,  
mb. hivatal parancsnok, 

Vám- és Pénzügyôri Hivatal Szeged

Együttmûködés a települési bûnmegelôzésért
A november 23-i Közbiztonsági 
fórumon, a községházán Herc-
zeg József polgármester, a Szegedi 
Rendôrkapitányság vezetôi, a 
polgármesteri hivatal mûszaki 
csoportja és az ESZI-GYEJÓ mun-
katársai, a körzeti megbízottak, 
valamint az Algyôi Faluvédô Egye-
sület elnöke a  bûnmegelôzés tele-
pülési tennivalóit egyeztette. Meg-
állapították: fontos feladat, hogy a 
helyi faluvédô egyesületbe minél 
több fiatalt és új tagot toborozzanak. 

A rendôrök felhívják a vásár-
lók figyelmét: tûzifa vásárlásakor 
méressék le az igényelt szállítmányt 
(erre lehetôség van a Délút telep-
helyén). Ugyanis sok esetben elô-
fordult már: a kifizetett mennyiség 
felét-harmadát szállítja a helyszínre 
az alkalmi árus. Ezért is érdemes 
biztos beszállítótól, számla ellené-
ben vásárolni. A tiltott fakivágást, 
fenyôfalopást, szemetelést a törvény 
bünteti. Az építési törmelék illegális 
elhelyezése helyett pedig javasolják 
az algyôi hulladéklerakó használa-
tát. A vétkes törvényszegô utáni a 
nyomozást segíti, ha a fát vásárló, 
illetve szemetelôt látó törvénytisz-
telô polgár felírja a teherautó rend-
számát!

Ne hagyják nyitva a kaput, az 
ajtót, az ablakokat – idegen személyt 
ne engedjenek be otthonunkba! 
Ne fogadjanak el ajándéktárgya-

kat, pénzt, ne váltsanak fel (esetleg 
hamis) tíz-, vagy húszezrest, mert 
közben a besurranó idegennek 
megmutatják, hol tartják megta-
karításaikat. Pénzüket, vagyontár-
gyaikat ne egy helyen tartsák! Ne 
dôljenek be az álrendôrnek, ál-szol-
gáltatónak! 

A „Láss és látszódj!” szabály értel-
mében csak megfelelô világítást 
használva, láthatósági mellényben 
és józanul üljön drótszamárra a 
biciklis!

Az orvvadászatra, orvgazdaságra 
a helyi vadásztársaság figyel kiemelt 
vadászakciók keretében. A rendôr-
ség minden lakossági jelzést elôre 
megköszön!

Algyôn egyébként felülvizsgálják 
a térfigyelô kamerarendszer felál-
lításának lehetôségeit, a közleke-
dési táblák, gyalogos átkelôhelyek, 
sebességkorlátozó táblák kihelyezé-
sét, a rendôri jelenlétet, az ifjúságvé-
delmi stratégia adta lehetôségeket. 

Az ünnepek alatt figyeljenek a 
karácsonyfákra! Tûz esetén  pontos 
névvel, címmel mondják el, milyen 
kár történt. Az utcán fekvô részeg 
emberhez, vagy rosszullét esetén a 
mentôt, ne a rendôrsége hívják!

A Csongrád Megyei Rendôr-
fôkapitányság bûnmegelôzési cso-
portja aktuális hírei, Bárka Csoport 
néven, elolvashatók a www.algyo.
hu oldalon!

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
Nyitva: Hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön 15-tôl 17 óráig.

PÉNTEKEN ZÁRVA
Szombaton: 8-tól 12 óráig. • Vasárnap: 8-tól 11 óráig.

Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.
Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.

Telefonszám: 30/477-91-32
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SEGÍTSEN,  HOGY SEGÍTHESSÜNK – 
KÁLYHAGYÛJTÉSI AKCIÓ A RÁSZORULÓKNAK

Algyô Nagyközség Önkormányzata a GYEVIÉP Nkft.-vel közösen szeretne 
segíteni a rászoruló algyôieknek, ezért kályhagyûjtési akciót szervez. 
Kérnek minden segíteni szándékozó lakost, hogy akinek van olyan 
tûzhelye, fatüzelésû kályhája, amit nem használ, ajánlja fel a rászor-
ulóknak. A kályhákat a szolgáltatóházba kell eljuttatni (6750, Algyô, 
Kastélykert utca 49.), szükség esetén azonban a GYEVIÉP munkatársai 
segítséget nyújtanak a szállításban. 
Bôvebb információ: GYEVIÉP Nkft., Katona Antal ügyvezetô, telefon-
szám: 62/267-567. 

ElôjEgyzés 
csirkérE!

Fehér húshibrid 2 kg 460 Ft/kg
Érkezik:  

november 13-án 9 órakor

Fehér húshibrid 3 kg 410 Ft/kg
Vörös húshibrid 2 kg 460 Ft/kg

Érkezik:  
november 26-án 16 óra

Kopasztás 100 Ft/db

Cím: Algyô, Berek u. 22.
Tel.: 06-62/ 267-093

Biztosításhoz elszá-
molható ablak, ajtó, 
terasz, bútor üveg-

ezési munkáit vállalja, 
számlaképes asztalos. 

Pálföldi Márton,  
telefonszám:  
30/260-85-87

Bartók Béla 
utcai, 2 szobás, 
erkélyes, elsô 

emeleti  
lakás kiadó.
Ár: 70 000  Ft  
(rezsivel)/hó.
Érdeklôdni: 
30/239-8948 

telefonszámon.

RéGIES éPíTéSû KERTES  
MAGÁNhÁz,  

gondosan megôrzött  
állapotban, csendes, nyugodt 
környezetben, közmûvekkel 

ellátva eladó.

érdeklôdni: +36 30/299-39-48

Megnyitottuk Jade angol használtruha üzletünket 
Algyôn.

Kínálatunk: gyermek, felnôtt, ruha, lakástextil,
gyermekjáték, fehérnemû, kilós áron.

Felnôtt ruha kilós ár:  Gyermek ruha kilós ár:
hétfôn: 1500 Ft/kg  hétfôn: 1500 Ft/kg
kedden: 1400 Ft/kg  kedden: 1400 Ft/kg
szerdán:  1200 Ft/kg  szerdán: 1300 Ft/kg
csütörtökön:  1100 Ft/kg  csütörtökön: 1200 Ft/kg
pénteken: 900  Ft/kg  pénteken: 1100 Ft/kg
szombaton:  600  Ft/kg  szombaton: 700  Ft/kg

Még ebben az évben, minden  
pénteken és szombaton a vállfás ruhákra 

20% kedvezményt adunk.
Sok szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

HOm LOK ZA Ti ÉS  
gu Ru Ló ÁLL VÁNy BÉ REL HE Tõ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no-

zást, kül sõ-, bel sõ hõ szi ge te lést 

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 

Ér dek lõd ni  

a 06-30/987-40-60-as  

te le fon szá mon.

Házi kolbász füstölés megren-
delhetô.  
Hízók élve vagy hasítva eladok.

Telefonszám: 62/267-108.

„REKVIEM”  
TEMETKEzÉSI  

Az AlgyõI TEMETõBEn. 
Tel.: 20-32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyõi lakosok részére, bemuta-

t ó t e r e m ,  g y á s z ,  

i l l e t v e  k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s  

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20-943-3645

Ida  
Virágüzlet
Várja kedves vásárlóit.
Elõrendelést felveszek

Nyitva: H.–P.: 8–17
Szo. 8–12, Vas.: 9–12.

Tel.: 267-297.
Cím: Algyõ,  

Vásárhelyi u. 21.

FENYÔFA  VÁSÁR!
EZÜST-, FÉLEZÜST-, 
LUCFENYÔ ELADÓ
KARÁCSONYRA VAGY 
PARKOSÍTÁSRA !

ÉRDEKLÔDNI LEHET:
Egészségház u. 31.

KÖSZÖNET A MEGLEPETÉSÉRT
Van egy ház a Kócsag utcában, amelyet a szeretet és a baráti összefogás 
hôszigetelt.
Egyhetes távollétünk alatt MEGLEPETÉSKÉNT készült el az a munka, amelyet 
már régóta terveztünk ugyan, de eddig nem sikerült megvalósítani.
Ezúton is szeretnénk megköszönni: elsôsorban fiunknak Tamásnak és család-
jának, vejünknek Forgó Gábornak és Eszter lányunknak, valamint a falubeli 
baráti brigádnak: Csamangó Mihálynak és fiának, Péternek ; ifj. Kövér Im-
rének; Németh Sándornak; Bogdán Tamásnak; Molnár Áronnak és Balázs 
Zsoltnak, hogy napi munkájuk mellett segítettek és a házunkat ilyen rövid idô 
alatt szebbé varázsolták.

Hálás köszönettel id. Canjavec Tamás és felesége
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Meggyógyultam! Dicsôség Istennek!
Megszabadultam a pokoli élettôl amikor Istent megismertem. A régi életem-
ben ugy éltem mint az átlag ember de sajnos ez semmi jót nem hozott. 
Széthullott a családom 1997-ben meghalt a feleségem egészségi állapotom 
nagyon megromlott. Megtámadott egy nagyon súlyos ízületi gyulladás 49 éves 
koromra munkaképtelenné váltam. Sok gyógymódot kipróbáltam a pénzem 
elfogyott a betegség megmaradt. 9 hónapig fekvô beteg voltam ez volt a 
legmélyebb pont az életemben. Nyolc év elteltével találkoztam az Úr Jézus 
Krisztussal aki fölemelt.  Megtörtént a csoda az életemben.  Kijelenthetem 
hogy meggyógyultam. A Biblia azt mondja rólunk hogy Jézus sebeibem megy-

gyógyultatok. Én ezt 
e l fogadtam.  A 
csoda a Krisztus 
Szeretete Egyház-
ban történt. Itt 
ismeretem meg 
jelenlegi felesége-
met Icukát akit az 
Úr küldött nekem. 
Együtt szolgáljuk az 
Urat itt Algyôn 
dicsôitô dalokkal. 
Az életem beteljese-

dett Isten segítségével. A célom az hogy itt Algyôn mindenki megismerje az 
Úr Jézust hogy az áldásokat amit Isten elkészített el tudja fogadni. Kérlek 
benneteket gyertek el Isten jelenlétébe ha  szeretnétek meggyúgyulni vagy 
áldottak lenni.
Minden héten csütörtökön. Algyô Géza u. 1 16 óra  Fróna Mihály

Újból várom szeretettel régi és új vendégeimet!

Hevesi Tímea 
Nôi-, férfi-, gyermekfodrász
Telefonszám: 30/492-99-08

KRISZTUS SZERETETE
EGYHÁZ

ALGYÔI GYÜLEKEZETE
AZ ISTEN SZERETET!

Az ô akarata az, hogy egészséges légy!
Jézusban meggyógyulhatsz

     minden betegségbôl!

Adj lehetôséget magadnak, és
gyere el Isten szent jelenlétébe,

ahol imádkozunk a gyógyulásodért
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:

ALGYÔ, GÉZA U. 1.

Minden csütörtökön 16 órakor.
A részvétel ingyenes.

Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Telefonszám: 06-20/46-66-138

Email: bekepiroska47@freemail.hu

A dicséretet Fróna Mihály vezeti.
www.ksze.org. Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.
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Algyô lett „A legjobb csapat” 
A GYEVI ZSONGÁS Úszóverseny 
Ôszi fordulójának eredményei: 

Október 29-én harmadik alka-
lommal rendezte meg az Algyô 
Sportjáért Közalapítvány úszóver-
senyét az algyôi Borbála Fürdôben.

A kistérségi versenyen Kistelek, 
Domaszék, Röszke és Algyô gye-
rekei vettek részt.

Az algyôi csapat az Algyôi 
Általános Iskola tanulóiból és az 
Algyôi Úszó Közhasznú Egyesü-
let (AUKE) úszóiból állt. Az úszók 
nagyon sikeresen szerepeltek a 
versenyen és megérdemelten sze-
rezték meg „A legjobb csapat”-
nak járó kupát. 

Eredményeink: 20 m lány mell 
– 0vis korcsoportban:1. Tóth Kása 
Sára, 2. Mészáros Dóra, 3. Szutor 
Adél,5. Budai Petra. 1. korcsoport-
ban: 1. Ónodi Boglárka,4. Molnár 
Anna,6. Varga Enikô,7. Budai 
Réka,8. Szalontai Regina, 9. Kertész 
Tekla, 10. Síkegyi Luca,11. Izbéki 
Flóra,13. Bukor Sára. 2. korcso-
portban: 1. Gábor Zsófia,2. Jaksa 
Vivien, 3. Vidács Bianka, 4. Bukor 
Anna, 5. Túri Alíz, 7. Mészáros Eszti, 
8. Szekeres Laura.

20 m fiú mell – 0vis korcso-
port:2. Majó Vince, 3. Izbéki Bátor. 
1. korcsoport:1. Vincze Zsombor, 2. 
Tóth-Kása Bence,3. Karasz Bence,6. 
Mesterházy Máté. 2. korcsoport: 1. 
Rózsa Alex, 2. Bodó János,3. Csar-
nai Martin,4. Gyursánszky Bence,5. 
Demecs Bálint, 7. Pap Dániel, 8. Qell 
Péter,10. Szalontai Botond,14. Belo-
vai Koppány,16. Belovai Krisztián.

40 m lány mell – 3. korcsoport: 
1. Portörô Dorina, 2. Gyôrfi Kinga, 
3. Szaniszló V. Erzsébet, 4. Római 
Petra. 4. korcsoport: 1. Rózsa Eve-
lin, 2. Szûcs Lilla, 3. Mestárházy 
Nóra, 4. Szekeres Dzsenifer, 5. Dénes 
Dorina,6. Kômûves Mariann, 9. Bol-
dizsár Anna,10. Békési Krisztina.

 40 m fiú mell – 3. korcsoport: 
1. Szvetnyik Martin, 2. Szutor Erik, 
3. Bozóki Richárd, 4. Kiss Róbert. 
4. korcsoport: 1. Jani Zoltán, 2. 
Temkó Bence, 4. Györfi Dávid, 6. 
Szaniszló V. Attila.

20 m lány hát – 1. korcsoport:1. 
Síkhegyi Luca, 2. Ónodi Boglárka,3. 
Kertész Tekla,6. Varga Enikô, 7. 
Bukor Sára. 2. korcsoport:1. Jaksa 
Vivien,2. Gábor Zsófia, 4. Kiss 
Zsanett,6. Bukor Anna, 7. Vidács 
Bianka, 8. Túri Alíz.

 20 m fiú hát – 1 . korcsoport:1.
Demecs Botond,2.Karasz Bence,4.
Tóth-Kása Bence,5.Vincze Zsom-
bor,7.Mesterházy Máté. 2. korcso-
port: 1. Bodó János, 2. Rózsa Alex, 
3. Csarnai Martin, 4. Szalontai 
Botond,5. Gyursánszky Bence,6. Bús 
Tamás,9. Qell Péter,10. Gyömbér 
Mihály,11. Belovai Koppány.

40 m lány hát – 3. korcsoport:1. 
Portörô Dorina, 2. Szaniszló V. 
Erzsébet, 3. Gyôrfi Kinga, 4. Római 
Petra. 4. korcsoport:1. Rózsa Eve-
lin, 3. Mestárházy Nóra, 4. Szekeres 
Dzsenifer, 5. Kômûves Mariann, 6. 
Boldizsár Anna,7. Dénes Dorina,8. 
Békési Krisztina.

 40 m fiú hát – 3. korcsoport:1. 
Bozóki Richárd,4. Szvetnyik Mar-
tin, 5. Szutor Erik,6. Sebôk Ramón. 
4. korcsoport:1. Györfi Dávid,2. 
Temkó Bence,3. Jaksa Tamás, 6. 
Szaniszló V. Attila.

20 m lány gyors – 1. korcsoport: 
4. Ónodi Boglárka, 6. Síkhegyi Luca, 
7. Kertész Tekla. 2. korcsoport: 1. 
Jaksa Vivien, 2. Bukor Anna, 4. 
Vidács Bianka, 5. Túri Alíz.

 20 m fiú gyors – 1. korcso-
port:1. Demecs Botond, 3. Karasz 
Bence, 5. Tóth- Kása Bence, 6. 
Vincze Zsombor. 2. korcsoport:1. 
Bodó János, 2. Rózsa Alex,4. Demecs 
Bálint,5. Csarnai Martin, 6. Szalon-
tai Botond,7. Gyursánszky Bence,11. 
Belovai Koppány.

40 m lány gyors – 3. korcso-
port: 1. Portörô Dorina,2. Gyôrfi 
Kinga, 3. Római Petra. 4 . korcso-
port: 1.Rózsa Evelin,2.Mestárházy 
Nóra,4.Szûcs Lilla,5.Szekeres Dzse-
nifer,7.Dénes Dorina,8.Kômûves 
Mariann, 9.Békési Krisztina.

 40 m fiú gyors – 3. korcsoport: 1. 
Szvetnyik Martin, 2. Bozóki Richárd,4. 
Szutor Erik, 6. Sebôk Ramón. 4. kor-
csoport: 2. Temkó Bence, 3. Jani Zol-
tán,5. Györfi Dávid,7. Jaksa Tamás, 8. 
Szaniszló V. Attila.

4*20 m lány mellváltó – 3. kor-
csoport:1. Kistelek,2. Algyô csapata. 
4. korcsoport:1. Algyô csapata.

4*20 m fiú mellváltó – 3. kor-
csoport:1. Algyô,2. Röszke,3. Kis-
telek,4. Domaszék csapata.

4. korcsoport:1. Algyô,2. 
Domaszék csapata.

Felkészítô tanárok és edzôk:  
Varga Ágnes, Ficsor Barnabás, 

Retkes Zsolt, Zsura Brigitta, Zsura 
Zoltán és Magosi Krisztina.

VÉdõOLTÁS HELyETT
Belegondolt már valaha abba, hogy 
mennyi vírust, baktériumot viszünk haza 
a bölcsôdébôl, az óvodából, iskolából, 
munkahelyrôl! Fogjuk a kapaszkodót a 
buszon, villamosán. Hány ember kezé-
ben volt csak aznap az a bevásárlókosár, 
amely most éppen nálunk van!
Minden családban létfontosságú ebben 
a vírusos idôszakban, hogy rendelkezzen 
egy olyan komfortos méretû, asztalra, 
polcra, akár a falra is helyezhetô, hordoz-
ható készülékkel, amely a teljes család 
egészsége védelmében alkalmazható!
Fontos, hogy a várandós kismama vagy 
a szoptatós anyuka ne kapja el az inf-
luenzát, hiszen gyógyszert nem ajánla-
tos szednie, ezt tudjuk.
Mindenkit aggodalommal tölt el, ha a 
csecsemôvel szaladni kell az orvoshoz, 
mert szörtyög, nem kap levegôt, vagy 
mert befulladt .
Vannak szülôk, akiknek megnyugvást 
jelent, ha tudja, hogy a gyerek játékait, 
cumiját, használati tárgyait is könnyen 
fertôtlenítheti.
Az se jó, ha a nagyobb gyerekek, anya, 
apa is ágynak dôl egymást lefertôzve.  
A táppénzes hiányzást sem nézi jó 
szemmel a munkáltató.
Sok háziasszony elmondja, hogy egész-
ségesen étkeznek, sok zöldséget, gyü-
mölcsöt fogyasztanak. Ha a nem kívánt 

vegyszermaradványokat is eltávolítja a 
felszínükrôl, akkor valóban figyelnek 
arra, hogy egészségesebben étkezze-
nek. 
Ezzel a zöldségek és gyümölcsök élvez-
hetôbbekké válnak, és tovább maradnak 
frissek. Ugyanez elérhetô a húsok ese-
tében is. Csak egyszer lássa meg, hogy 
mi minden „habzik ki” belôlük!
Az ivóvizünkkel sem vagyunk mindig 
megelégedve. Rossz az íze, agyon van 
klórozva. Úgy érezzük, hogy muszáj a 
boltban megvenni, de nehéz hazaci-
pelni. Ha a testünk 70% víz, nem mind-
egy, hogy milyet iszunk. A család 
egészséges
életmódjába  a víz is beletartozik. Itt a 
lehetôség inni, fürdeni, fôzni, teát készí-
teni, virágot locsolni....
Egyre gyakoribb, hogy a konyha, étkezô 
esetleg nappali egy légterû. Ha zavaró 
az ételszag, ez is megoldható már per-
cek alatt.
nem kell veszekedni, ha az egyik fél 
cigarettázik, a másik meg nem. A ciga-
rettafüst is eltüntethetô már a lakásból 
is, sôt az autóból is.
Ha már a szagoknál tartunk, ott vannak 
a cipôink. lábszaggal párosuló talpi 
izzadás, lábujjak közti kipállás, létezô 
gond. Kezelje a lábát is meg a család 
cipôit is!

AZ EgÉSZSÉgES ÉLET  
iNNEN KEZdôdiK!

Vásárolja meg a  TIEnS ÓzOnIzÁTOR 
KÉSzÜlÉKÉT / D31 gyümölcs - és 
zöldségtisztító/, amely az ÓzOn, mint 
negatív ion elônyös hatását felhasználva 
- a család sokrétû igényét elégíti ki. 
Ön el akarja kerülni a téli fertôzéseket, 
szeretné felerôsíteni a saját- és családja 
immunrendszerét és szervezete öngyó-
gyító képességét?
Manapság tekintetünk egyre inkább 
kelet felé fordul, ahol a kínai császárok 
korától fogva elképesztô eredményeket 
értek el és ahol óriási mennyiségû 
tapasztalatot gyûjtöttek össze az egész-
ségmegôrzés és a hosszú élet terén.
Ismerje meg és használja kúraszerûen 
ön is a kínai orvoslás alapkészítményé-
nek számító Természetes Antibiotikum 
és gyulladáscsökkentôként emlegetett 
TIEnS CORDyCEPSET! Hatását ötezer 
év / tapasztalata / tesztelte! Már besze-
rezhetô Családi Immuncsomag – akci-

óban (december 17-ig) is!
Cordyceps kapszula: védheti a teljes 
testet, erôsítheti az immunrendszert     
Rágókálcium tabletta: a szájban fejti ki 
hatását, a torok védôpajzsát erôsíti, 
hiszen ez a kórokozók egyik" behatolási 
kapuja „ 
Tiens Teakeverékek: kellemes folyadék-
pótlás mellett, a kínai összetevôk spe-
ciális elônyökkel szolgálnak a teljes 
testnek külsôleg és belsôleg egyaránt. 
A TÁVOl-KElET BÖlCSESSÉgE ÉS 
TUDÁSA TERMÉKEInKBEn!

Vásárolja a 15 éves, megbízható TIEnS 
CÉg magas minôséget képviselô étrend 
kiegészítôit!
 
Sándorné Vasvári Katalin
Az Ön AlgyÔI, TIEnSES SzEMÉlyES 
VEVÔgOnDOzÓJA +36-20-5357-467
csabibuli@invitel.hu
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zölDiák – zöld hírek diákszemmel
Ökológiai katasztrófa

Mi is az a vörös iszap? Hogyan 
károsítja az egészséget? Hogyan 
lehet ezt megelôzni, ill. kezelni?

A bauxitból timföldet (alumí-
nium-oxidot), abból alumíniumot 
gyártanak. A vörös iszap a timföld-
gyártás mellékterméke. Az alu-
míniumgyártás során a bauxitot 
porrá ôrlik, majd magas hômér-
sékleten és nyomáson erôs lúg-
gal (nátriumhidroxid, más néven 
marónátron vagy nátronlúg) 
reagáltatják, hogy kioldódjanak 
az alumíniumvegyületek. Az így 
keletkezett alumíniumlúgot üle-
pítéssel és szûréssel szétválasztják 
a fel nem oldott, nagy vastartalmú 
maradéktól, a vörös iszaptól. 

Egy tonna timföld elôállítása-
kor 1,5–2 tonna vörös iszap kelet-
kezik. A vörös iszap erôsen lúgos 
állapotban kerül a tározókba. A 
vörös iszap 40-45% vas-oxidot 
tartalmaz, emellett egyéb fém 
vegyületeket is tartalmaz: 10-15% 
alumínium-oxidot és szilícium-
dioxidot, 10% kálcium-oxidot, 5% 
titándioxidot és kötött nátront. 
Erôsen lúgos kémhatású, 13pH-
val rendelkezik. 

A katasztrófa Ajkán történt, 
ahol a kiömlô iszap 800 hektáron 
árasztotta el a környezô terüle-
teket. Az iszapömlés oka az volt, 
hogy átszakadt a közeli timföld-
gyár tározójának gátja. Sokan 
fedél nélkül maradtak és minde-
nüket elvesztették a tragédiában! 
A vörös iszap szennyezôdés lúgos 
kémhatást okozva a környezô 
folyóvizekbe jutott. Megkezdték 
a folyók védelmét: a lúgos hatás 
csökkentésére és ezáltal a folyók 
vízminôségének védelme érdeké-
ben gipszet és bioecetsavat mos-
nak a Marcal folyó vizébe; fenék-

küszöbök épülnek azért, hogy 
csökkentsék a vízáramlási sebes-
séget, ezáltal ki lehet ülepíteni a 
víz által szállított nehézfémekkel 
szennyezett iszapot. 

Algyô környékén is elég nagy 
a veszélyforrás. Például a Prím-
agáz földgáz tárolói és a MOL Zrt. 
kôolaj tartályai. A legkisebb hiba 
esetén is katasztrófa történhet. 
Problémát jelent a fúrási iszap 
tárolása, ebben a témában meg 
fogjuk kérdezni az önkormány-
zat szakembereit és az elkészült 
riportunkat a januári számban 
olvashatják. 

Szûcs Lilla, Misku Péter és Rébék 
Nagy Dávid 8.b osztályos tanulók

 
*

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata is fontos feladatának tartja 
a gyors és hatékony segítségnyúj-
tást, éppen ezért a korábbi sikeres 
árvízi támogatás példáját követve 
bankszámlaszámot nyitott és újból 
gyûjtésre hívja Algyô lakosságát, 
a civil és vállalkozói szektort, a 
magánszemélyeket. 

A számla elnevezése: „Kataszt-
rófa segélyalap – Algyô” A számla 
devizaneme, száma: HUF, 
12067008-00190442-03800001

A befizetés megkönnyítése 
érdekében sárga csekkek is 
készülnek, melyeket a korábbi 
gyakorlat szerint a polgármesteri 
hivatal, a faluház, a könyvtár és a 
posta épületében helyeztek ki a 
segíteni szándékozóknak.

További információ: Herczeg 
József  polgármester, telefonszám: 
62/517-517, pm@algyo.hu; ügy-
intézô: Bereczné Lázár Nóra, T.: 
62/517-517/132, nora.kozokta-
tas@algyo.hu, www.algyo.hu 

Köszönet a segítségért!
Ahogyan mondani szokták, egy 
rendezvény sem jöhetett volna 
létre, ha nincs összefogás, segít-
ség. Így van ezzel a Nyugdíjas 
Klub is. Ezért köszönetet mondok 
segítôinknek, akik nélkül számos 
rendezvényünk, többek között 
az október 9-i Idôsek Napja sem 
jöhetett volna létre.

Elôször említem az algyôi 
önkormányzatot, akitôl az erköl-
csi és anyagi támogatást kaptuk,

a faluház vezetôjétôl és dolgo-
zóitól  pedig a szellemi és a tech-
nikai támogatást. A díszítésre 
Búzásné Nagy Anna több, mint 
háromszáz szál gerberát adomá-
nyozott. Ezeket Juhász Sándorné 
Évike álmodta és kötötte szebbnél 
szebb kompozícióba. A Nôegylet 
Kovácsné Budai Éva irányításával 
öltöztette ünneplôbe a faluházat, 
és finom süteményeivel gazda-
gította a kínálatot. A Szivárvány 
óvoda vezetôje, Ozsvát Lászlóné 
Valika eszközökkel sietett segít-
ségünkre. A Faluház Baráti Köre 
a színházterem berendezésében 
segítkezett Osváth Laci vezeté-
sével. Köszönöm Márton Máriá-
nak, akitôl Kurina Terhes Irén 
mûsorát kaptuk,

Juhász Sándornak, aki „ lélek-
emelôvel „ segítette a mûvészeket 
és a rendezôket. A Posta vezetôjé-
nek és dolgozóinak, akik a meghí-
vók széthordásában segítettek. A 
Szôke Tisza Nyugdíjasklub mind-

azon tagjának, akik sütöttek – fôz-
tek, szállítottak.

Köszönöm a mûvészeknek a 
fellépést: Oláh Ernô versmondó-
nak, Zakar Zsanett mesemondó-
nak (második osztályos tanuló 
), a néptáncosoknak (az Algyôi 
Általános Iskolából), Üveges 
László mesemondónak  (második 
osztályos tanuló ), Tormáné R. 
Nagy Máriának, a mesét mondók 
felkészítô tanárának, Bagi Szilvi-
nek, a néptáncosok vezetôjének. 
A Hagyományörzô Asszonykó-
rusnak és a Citera zenekarnak  a 
szép dalokat, Kiss Mihályné, Vidács 
Jánosné, Kukk Istvánné és Gonda 
Károlyné versmondóknak. A Hipp 
– Hopp táncegyüttes modern – 
táncosainak, Bakos József har-
monika mûvésznek, a Parlandó 
Énekegyüttesnek.

Köszönöm az önzetlen segítsé-
gét, támogatását mindenkinek, 
aki bármilyen formában hozzá-
járult az ünnepség sikeres lebo-
nyolításához, egyúttal remélem, 
hogy az Idôsek Világnapja jól 
sikerült, és hagyományt tudunk 
belôle teremteni!

Ugyanakkor engedjék meg, 
hogy megragadjam az alkalmat és 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újesztendôt kívánjak 
mindenkinek a Nyugdíjas Klub 
nevében:

Kneip Ferencné
nyugdíjasklub - vezetô

Kisült-e már a kalácsom?
Már október végén elkezdtünk 
készülni a karácsonyra: a Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete helyi 
csoportja a tájház kemencéjében 
sütött kalácsot, amit jóízûen elfo-
gyasztottunk. Ezúton is köszönet 
Hegedûs Mihálynak a fûtésbeli 
közremûködésért. 

Novemberi klubfoglalkozá-
sunkon felköszöntöttük az aktu-
ális névnaposokat, majd jövô évi 
munkatervünk elôkészítésérôl 
beszélgettünk.

December 15-én (szerdán) 15 
órai kezdettel a faluház nagyter-
mében kerül sor a vezetôség éves 
beszámolójára, ezt követôen egy 
kis mûsorral majd uzsonnával 

ünnepeljük meg a karácsonyt és 
búcsúztatjuk az óévet.

A Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete Algyôi csoportjának tagjai a 
nagyközség apraja-nagyjának kel-
lemes ünnepeket,  boldog új évet 
kívánnak erôben, egészségben.

Sermann József, vezetôségi tag

Anyakönyvi hírek
szÜlETés:

Daru Mátyás – született 2010. 11. 03-án, 
édesanyja Vígh Andrea,  édesapja Daru 
László.

Jó egészséget!

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17. • Tel.: 267-048  

INTÉZMÉNYVEZETÕ: JANKOVICSNÉ VERES KATALIN

BÓBITA BÖLCSÕDE 675 ALGYÕ, KASTÉLYKERT U. 15. IDÕSEK NAPKÖZI OTTHONA 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17.

TEL.: 517-368 TEL.: 267-048 • ÜGYELET: 06/20-55-48-612

VEZETÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KORNÉLIA KLUBVEZETÕ: KOVÁCSNÉ LOSONCZ MAGDOLNA

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

6750 ALGYÕ, PAC TÉR TEL.: 267-866 6750 ALGYÕ,  Tel.: 267-237
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DR. KOVÁCS ÁgnES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között

Péntek: 9.00–14.00 óra között
Szájsebészeti beavatkozások • mûgyökér beültetés (implantáció)  

• fogpótlások minden fajtája • fogászati röntgen • ultrahangos fogkô 
eltávolítás • fogfehérítés, fogékszer • tömések minden fajtája • góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/267-202
UnIQA és MOl-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ IlDIKÓ
December 1-tôl 3-ig: 0:00–12:30 óra között.

December 6-tól 10-ig: 12:30–16:30 óra között.
December 13-tól 17-ig: 8:00–13:30 óra között.
December 20-tól 23-ig: 12:30–16:30 óra között.
December 27-tôl 31-ig: 8:00–12:30 óra között.

 zsurkáné Makai Évi telefonszáma megváltozott, elérhetôség: 30/960-28-17

 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag új esztendôt kívánunk!

lAKATOS AlBERTnÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

REnDElÉSE MInDEn HÉTEn
Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség 267-707, 06-30/638-1863

Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván:  
Dr. Tóth Mária és minden munkatársa!

TÖRÖKnÉ DR. KÁlMÁn AnTÓnIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl: 
December 1-tôl  3-ig: 12.30–16.30 óra között.
December 6-tól 11-ig: 7.30–12.00 óra között.

December 13-tól 17-ig: 12.30–16.30 óra között.
December 20-tól 23-ig: 7.30–12.00 óra között.
December 27-tôl 31-ig: 12.30–16.30 óra között.

2011.
Január 3-tól 07-ig: 7.30–12.00 óra között.

Január 10-tôl 14-ig: 12.30–16.30 óra között.
Telefonszám: 62/267-909 • 30/249-5708

DR. SzÍJ ÁR TÓ MÁR TA
fog- és száj be teg sé gek szak or vo sa

Ren de lõ: Algyõ, Bar tók B. u. 76. I. em. 5. 
Ren del: Hét fõ tõl – csü tör tö kig.

Be je lent ke zés: +36-20/965-0997

• Fog pót lás min den faj tá ja
• zirkon ke rá mia ko ro nák, hi dak

• Fém re ége tett por ce lán ko ro nák
• Ult ra han gos fog kõ el tá vo lí tás

• Fog fe hé rí tés, fog po lí ro zás
• Fog ék szer fel ra ká sa ga ran cia idõ vel

• lé ze res nyál ka hár tya ke ze lés
• In gye nes fog- és száj ápo lá si ta ná csok.

Ér dek lõd jön ak ci ós ára ink fe lõl !
MOl, OTP, AXA egész ség kár tyát el fo ga dunk !

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

nyITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek: 8–18 óra között •  szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

HOgy nyUgODTAn TElJEnEK Az ÜnnEPEK: 
ÜgyElETI REnDSzER 

 2010. december 11. (szombat) MUNkANAP:
Orvosi rendelés (dr. Bakó Ildikó) Algyô, Egészségház u. 42.  

12:30–16:00 óra között. Telefonszám: 62/267-202.
A legközelebbi központi orvosi ügyelet: Szeged, Kossuth lajos sgt. 15–17. 

16:00 órától. Telefonszám: 62/474-374, vagy 104 (bejárat a Szilágyi utca felôl).


gyevi Patika: 6750 Algyô, Egészségház u. 42. 8:00–16:00 óra között.  

Telefonszám: 62/517-261.
Szeged gyógyszertári ügyelet: dr. Hella Patika, 6722 Szeged, Szentháromság u. 6.  

22:00 órától másnap 7:00 óráig. Telefonszám: 62/542-630. 

2010. december 24. (péntek)–2010. december 25–26.  
(karácsony, szombat - vasárnap):

Algyôn orvosi rendelés: nInCS.
A legközelebbi központi orvosi ügyelet: Szeged, Kossuth lajos sgt. 15–17.  

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104 (bejárat a Szilágyi utca felôl).


gyevi Patika 6750 Algyô, Egészségház u. 42.: zÁRVA 

Szegedi gyógyszertári ügyelet: Hárs Patika, 6724 Szeged, Körtöltés u. 8/A. 
Telefonszám: 62/491-785.

2010. december 31. (szilveszter napja, péntek):
Orvosi rendelés (dr. Kálmán Antónia) Algyô, Egészségház u. 42.  

12:30–16:00 óra között. Telefonszám: 62/267-909.
A legközelebbi központi orvosi ügyelet: Szeged, Kossuth lajos sgt. 15–17. 

16:00-tól. Telefonszám: 62/474-374, vagy 104 (bejárat a Szilágyi utca felôl).


gyevi Patika 6750 Algyô, Egészségház u. 42. 8:00–16:00 óra között.  

Telefonszám: 62/517-261.
Szegedi gyógyszertári ügyelet: Kabay Patika, 6722 Szeged, Tisza lajos krt. 95. 

Telefonszám: 62/550-995.

A FONTOsABB TElEFONszÁMOk: 
NEMZETKÖZI SEGÉLYHÍVÓ: 112 • MENTÔK: 104

TÛZOLTÓSÁG: 105 • RENDÔRSÉG: 107

 DR. MOl nÁR MÁ RIA 
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11-15 óra között.
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Agyõi FALuHÁZ, KÖNyVTÁR ÉS TÁjHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. • Telefon: 517-172, 517-173 • E-mail: faluhaz@algyonet.hu • www.algyofaluhaz.hu 

Igazgató: Bene Zoltán • Kulturális munkatársak: Lele istvánné, gál Boglárka
Könyvtárosok: Szabó Noémi, Dudásné Molnár Adél • gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Nem lila köd, hanem valóság
November 11-én mutatkozott be 
a szegedi Somogyi-könyvtárban 
a Garbo Kiadó, melynek egyik 
résztvevôje Szilágyi Perjési Katalin, 
algyôi tollforgató volt. 

Szecsôdy Péter, a többkötetes  
fôszerkesztô elmondta, hogy a 
Garbo Kiadó elsôsorban kortárs 
szépirodalmi mûvek kiadását 
részesíti elônyben, ezért folya-
matos határidôvel internetes iro-
dalmi pályázatot ír ki. A nyertes 
pályamûvekbôl áll össze az Igéretek 
címû antológia, melynek immáron 
a harmadik kötete jelent meg ez 
évben. A kötetek mindegyikében 
negyvenegynehány ember legmé-
lyebb gondolatait, érzéseit olvas-
hatjuk novellák, versek formájában. 
Olyan írások ezek, melyeket bûn 
lenne az íróasztal fiókjában hagyni.

Szilágyi Perjési Katalin egy-egy 
írásával kapott helyet az elsô és 
a második kötetben. A bemutat-
kozó délutánon Kati elmondta, 
hogy milyen nagy segítséget jelent 
neki az írásban a kiadóval való 
kapcsolata, részvétele a kiadó 
irodalmi kávézójában, mely a 
Lilaköd mûvésznevet viseli. Itt 
találkozhat, kicserélheti tapaszta-
latait az ország különbözô része-
ibôl összegyûlt „írópalántákkal”. 
Ezt követôen egy részletet olvasott 
fel a második kötetben megjelent 
novellájából.

A rendezvényen még mások is 
bemutatkoztak, de mi Katira vol-
tunk a legbüszkébbek, és az Ô írá-
sát találtuk a legígéretesebbnek.

Tollforgatók

Csíksomlyói búcsú
Immár tizedik alkalommal 
szervezzük meg a kirándulást, 
ami magába foglalja a Cíksom-
lyói Pünkösdi Búcsút. 5 nap, 4 
éjszaka félpanziós ellátással (reg-
geli, meleg vacsora) kb. 37.000 

forintba kerül. Jelentkezni 20.000 
forint elôleg befizetésével január 
15-ig lehet. Információ: a +36-
20-555-2975-ös és a 62-267-988-
as telefonon az esti órákban.

Karácsonyi vásár
Szeretettel meghívjuk önt és csa-
ládját december 14-én 14.30-tól 
17 óráig az algyôi faluházban 
megrendezendô karácsonyi vásá-
runkra. Vendégeink a dél-alföldi 
ökoiskolák diákjai és a JAM 
diákvállalkozásai. Programjaink: 

a gyerekek által készített kará-
csonyi díszek, ajándékok vására; 
kézmûves foglakozások a hely-
színen; a vendégek és az algyôi 
diákok hangulatos színpadi elôa-
dásai. 

Az Algyôi Általános Iskola diákjai

Ünnepi nyitva tartás
A Tájház december 27. és 30. 
között rendes nyitva tartása sze-
rint várja látogatóit, december 
31-tôl 2011. január 2-ig zárva 
tart. A Könyvtár december 27. 
és 29.között rendes nyitva tartása 

szerint várja látogatóit, decem-
ber 30-tól 2011. január 2-ig zárva 
tart. A Faluház december 27–29. 
között 10–18 óráig, 30-án 8–20 
óráig tart nyitva, 31-én a rendez-
vény idején.

HOgyAN KÉSZÜLjÜNK A KARÁcSONyRA?
Grandpierre Atilla fizikus, csillagász, a Vágtázó Csodaszarvas frontembere „Kará-
csony” címû könyve alapján elôadást tart december 13-án 18 órakor a könyv-
tárban.

BETLEHEm A TEmPLOm mELLETT  
December 18-án reggel 8 órakor 
építik föl a Betlehemet az Országzász-
lónál a Faluvédô Egyesület tagjai és 
segítôik: a nôegylet, a Természetvédô 
Horgászegyesület, a Hagyományôrzô 
Citerazenekar, a Borbarátnôk és a Bor-
barátok. A Faluvédô Egyesület és a 
Borbarátok lelkes tagjai december 
24-én SzEnTESTE 23 órakor forralt 
borral kínálják az éjféli szentmisére 
érkezôket a templom melletti téren, 
ahol mûsor is várja majd a templomhoz 
érkezôket!

Bai István
a Faluvédô Egyesület elnöke

SOK-miNdENT-TudÁS EgyETEmE
Az algyôi Sok-mindent-tudás Egyetemének hátralévô elôadásai:

idôpont Téma Elôadó

2010. 
december 14. kedd, 
18:00

570 éve történt 
– nándorfehérvár 
elsô, 1440. évi török 
ostroma

Szabó Pál történész 
(SzTE BTK Történet-
tudományi Doktori 
Iskola Medievisztika 
Program)

2011.  
január 11. kedd, 
18:00

A vörösiszap nyo-
mában
Vásárlói szokások, 
szemléletformálás

Ábrahám Krisztián 
környezeti nevelô 
(Kiskunsági nemzeti 
Park)

2011. 
január 18. kedd, 
18:00

Kalandozás törté-
nelmi Magyarország 
borvidékein

Mód lászló et-
nográfus (SzTE BTK 
néprajzi Tanszék)

2011.  
január 25. kedd, 18:00

Az elhízás, a XXI. 
század járványa

Dr. Cs. Szabó zsu-
zsanna orvos

2011.  
február 2. szerda, 
18:00

A Hawai-szigetek 
világa
képes útibeszámoló 
érdekességekkel

Bardócz Attila tanár, 
fotós, világjáró

2011. 
február 8.
kedd, 18:00

A serdülôkor érzelmi 
problémái

Dr. Vasadi Anna 
pszichiáter fôorvos 
(SzTE)



16 M i ?  H o l ?  M i k o r ? 2 0 1 0  d e c e m b e r  H í r m o n d ó

Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelõs szerkesztõ: Bene zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné lázár nóra, Újszászi Ilona 

Harcsás gizella, Karsai lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!

A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com

Telefon: 517-170, 517-172 • nyomdai munkák: s. Paw Bt.

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSz, Kastélykert u. 38.):
DEcEMBEr 13. (hétfô) 9–12 óra: Vegyes, aprócikk vásár;
DEcEMBEr 15. (szerda) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár;
DEcEMBEr 17. (péntek) 9–15 óra: Cipôvásár;
DEcEMBEr 20. (hétfô) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk.
Vásárok más helyszíneken:
MInDEn HÉTEn HÉTFÔn, SzERDÁn ÉS SzOMBATOn 7–12 óráig a faluház elôtti  
parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.
DEcEMBEr 14. (kedd) 13–15 óra: Termékbemutató a faluház emeleti klubter-
mében
DEcEMBEr 16. (csütörtök) 8–12 óra: Katonai- és munkaruha vásár a faluház 

RENdEZVÉNyNAPTÁR
DEcEMBEr 14. (kedd) 14 óra: az Algyôi Általános Iskola karácsonyi vására.
DEcEMBEr 14. (kedd) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – 570 éve történt 
– nándorfehérvár elsô, 1440. évi török ostroma Elôadó: Szabó Pál történész (SzTE 
BTK Történettudományi Doktori Iskola Medievisztika Program).
DEcEMBEr 15. (szerda) 14 óra: a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi cso-
portjának karácsonyi ünnepsége.
DEcEMBEr 16. (csütörtök) 16 óra: az Algyôi nyugdíjasklub karácsonyi ünnepsége.
DEcEMBEr 16. (csütörtök): Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô vezetésével.
December 17. (péntek) 16 óra: „Karácsonyi nagyhajtás és Filléres Kirakodó 
Jellegû Vásár” az Algyôi Kerecsen Egyesület szervezésében.
DEcEMBEr 17. (péntek) 19 óra: KOnCERT a Civil Szervezetek Házában (a volt 
Vadász, Kastélykert u. 38.). Fellépnek: SUn CITy, majd Süli Tibi és barátai. 
DEcEMBEr 18. (szombat) 8–11 óra: A Kormorán Horgász Egyesület gyûlése 
az emeleti klubteremben.
DEcEMBEr 18. (szombat) 16 óra: Hírmondó Karácsony. Kilyén Ilka Karácsonyi 
rege címû mûsora. Tombolasorsolás.
DEcEMBEr 21. (kedd) 9 óra: Falukarácsony a színházteremben.
DEcEMBEr 21. (kedd) 11 óra: az Algyôi Általános Iskola karácsonyi ünnepsége.
DEcEMBEr 21. (kedd) 17 óra: a Fit Feeling Fitness Klub karácsonyi mûsora.
DEcEMBEr 22. (szerda) 18 óra: a Ritmus Tánc Stúdió karácsonyi mûsora.
DEcEMBEr 29. (szerda) 18 óra: az ÖBK évzáró gyûlése a kisteremben
DEcEMBEr 31. (péntek) 20 óra: Szilveszteri bál a faluházban! Svédasztalos 
vacsora, éjfél után büféasztal – Tombola, értékes nyereményekkel – Az est vendége 
a Caliana hastánccsoport – gyermekeknek igény szerint játszóházat biztosítunk! 
– A kitûnô hangulatról és a gazdag zenei kínálatról a Voc-Art’ zenekar gondoskodik.
jANUÁr 8. (szombat) 16 óra: Újévi koncert a Faluházban. zenél a naningo 
ütôegyüttes greksa Tibor vezetésével és az Ad Hoc Tuba Quartet.
jANUÁr 11. (kedd) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – A vörösiszap 
nyomában. Vásárlói szokások, szemléletformálás. Elôadó: Ábrahám Krisztián kör-
nyezeti nevelô (Kiskunsági nemzeti Park.

HíRmONdó-HíREK
korábbi lapzárta decemberben
Decemberben a Hírmondóba szánt írásokat, hirdetéseket 20-áig kérjük leadni a 
Könyvtárban vagy elküldeni e-mail-címünkre (algyoihirmondo@gmail.com). 
A lapzárta tehát nem 2010. december 25-e, hanem 20-a! (2011. január-
jában visszatérünk a 25-i lapzártához!)
Elôfizetés 2011-re
Eddigi elôfizetôink a 2011. januári számot, a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen 
anélkül megkapják, hogy elôfizettek volna a 2011-es esztendôre. Azoknak azonban, 
akik 2010-ben még nem volt elôfizetôink, csak akkor tudjuk a január 10-én meg-
jelenô számot eljuttatni, ha január 8-áig a Könyvtárban elôfizetnek az újságra. Eddigi 
előfizetőinknek 2011. február 4-ig kell rendezniük az újabb 12 lapszám díját. 

HíRmONdó KARÁcSONy
Kilyén Ilka mûsora: december 18. 16 óra, faluház. A karácsonyról szóló népi dalok-
ból és a magyar irodalom gyöngyszemeibôl összeállított zenés kaleidoszkóp gyermek-
kori emlékeket, mesebeli, regés, szép teleket, varázsos ünnepeket idéz fel. A mûsor 
különbözô helyszínekre kalauzol el: alföldi pusztán, székely havasokon, lágerben, 
ostromgyûrûben vagy meghitt családi hangulatban eltöltött karácsonyokat idéz. A mûsor 
után tombolasorsolás lesz, a kivágott szelvényeket hozzák magukkal!

Hírmondó karácsony 2010.
Tombolaszelvény:

(Az olvasónál marad)

Hírmondó karácsony 2010.
Tombolaszelvény:

(A sorsoláson vesz részt)

  


