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ALGYÕI HÍRMONDÓ

Tájékoztató az ôszi lomtalanításról
A Csongrád Megyei Településtisz-
tasági Kft. értesíti Algyô lakossá-
gát, hogy november 19-én (szom-
bat) lomtalanítást végez a község 
területén. 

A lomtalanítás zavartalan lebo-
nyolítása érdekében kérik, hogy 
az elszállításra szánt lomot, az 
adott ürítési napon LEGKÉSÔBB 
REGGEL 6 ÓRÁIG helyezzék ki 
az ingatlanok elé, úgy, hogy az a 
közlekedést ne akadályozza!

A gyûjtés szelektív módon 
történik, ezért lehetôség szerint 
kérik a papír, a mûanyag, a fém, 
illetve a vegyes lom hulladékot 
elkülönítve elôkészíteni. 

Felhívják a lakosság figyelmét, 
hogy a lomtalanítás kizárólag a 
lomok elszállítására szolgál (pél-
dául nagyobb méretû berende-

zési tárgy, bútor, ágybetét, ház-
tartási berendezés és készülék, 
rongy, edény, eszköz, ablaküveg). 
A késôn kihelyezett hulladék, 
valamint az építési törmelék, 
komposztálható hulladék, állati 
trágya, veszélyesnek minôsülô 
hulladék (például akkumulátor, 
autógumik, vegyszerek) elszállí-
tása nem áll módjában a szolgál-
tatónak. 

Lomtalanítással kapcsolatos 
információ a (06-62) 425-231-es 
telefonszámon kérhetô, illetve 
Budai Zoltán 30/563-15-11-es tele-
fonszámán. 

Dr. Koltainé Farkas Gabriella 
ügyvezetô igazgató
Csongrád Megyei 

Településtisztasági Kft. 

Iskolába csalogató rendezvénysorozat
Karácsonyi vásár

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola és a Junior Achievement 
Magyarország (JAM) szeretet-
tel meghívja Önt és családját 

a december 13-án 14.30 órától 
az új iskolánkban megrendezésre 
kerülô karácsonyi vásárunkra. 
Vendégeink a dél-alföldi ökoisko-
lák diákjai és a JAM diákvállalko-
zásai. Programjaink: a gyerekek 
által készített karácsonyi díszek, 
ajándékok vására; kézmûves fog-
lalkozások a helyszínen; a ven-
dégek és az algyôi diákok han-
gulatos elôadásai. Mindenkit sok 
szeretettel várunk!

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola diákjai

Képeslap – 
a szívinfarktusról

Félek az ismeretlen telefonszámok-
tól, kedves húgom. Azóta, hogy a 
nyár csúcspontját jelentô családi 
kiruccanás utolsó estéjén, a Balaton 
partján csilingelt a telefonom. Napi 
rutinból, de bosszúsan a késôi hívás 
miatt, belehallóztam. A választól – 
mint a filmeken – megdermedt körü-
löttem az idô és a tér: „Édesanyját 
mentôhelikopter szállította a szegedi 
klinikára. Infarktus miatt azonnal 
elkezdték szívkatéterezését…” Las-
san forogni kezdett velem a világ. 
Mit tegyek? Mit tehetek? Nehezen 
pörgött föl az agyam. A telefon 
kapcsolt vissza a külvilághoz. Te 
azóta az este óta félsz az ismerôs, de 
a mobilod kijelzôjén késôi órában 
megjelenô telefonszámomtól. 

Szívszorító egyedül matatni a 
szülôi házban. A kulcsok nehe-
zen engedelmeskednek. Mintha 
az ismerôs holmik gyanakodva 
figyelnének, ahogy köztük keres-
gélek. Sûrû a levegô. Megakadt 
az idô abban a pillanatban, amikor 
a rosszulléttel küzdô anyánkat a 
szomszéd orvos a kórházba mene-
kítette. A kedves foteljére, a félig 
elmosott edényekre, a szekrényben 
függô köntösére, a polcra hajtoga-
tott hálóingére, a fürdôszobai csap 
melletti fogkeféjére és fölötte a tége-
lyekre úgy nézek, hogy kimondha-
tatlanul örülök: azért teszek rendet 
a házban, gyûjthetem egybe anyu-
kám cuccait, mert a sír szélérôl 
visszaléphetett. Vihetem utána a 
kórházban szükséges ruháit, tár-
gyait. Mert vigyáztak rá (és ránk) 
az angyalok. Mert megmentették ôt 
a doktorok! Örök hála a szomszéd 
doktornônek és a kisvárosi ügyele-
ten határozottan döntô orvosnak, 
meg a mentôhelikopter gyors sze-
mélyzetének, aztán a sebészeti kli-
nika invazív kardiológiai szívkaté-
teres laborjában és a belgyógyászati 
rehabilitáción hatásosan dolgozó 

orvosoknak, és persze az ôket és a 
mi nagybetegünket támogató nôvé-
reknek – a gyógyító és ápolói csa-
patnak! Nekik köszönhetjük, hogy 
visszakaptuk az édesanyánkat.

Fölborult a világ eddigi rendje: 
anyáskodom az anyám fölött. 
Hiába, hogy túljutott a hetvenen, 
mégis maga rendezte a saját ügyeit 
– eddig. Vezette egyszemélyessé 
lett háztartását, mûvelte a kertet, 
intézte a kisrétbeli földet, sôt: más 
asszonyoknak is segített kisebb-
nagyobb munkákkal. A munka és 
a munka és a munka, meg az ezzel 
járó izgalom tempója már nehéz 
lett a szívének az augusztus végi 
rekkenô hôségben. Szorított és szúrt 
a szív, nehezen szuszogott a tüdô, 
a gyomor is tiltakozott a külsô és 
belsô terhek miatt. A szívinfarktus 
vészcsengô lett, figyelmeztetô kiál-
tás – édesanyánk esetében ugyan-
úgy, mint a kórházbeli szomszédjai, 
például az algyôi nagymama eseté-
ben –: változtasd meg az életed! Az 
életmódváltásba pedig beletartozik 
az is, hogy mást és másképp kell 
enni, a fizikai terheket le kell tenni, 
engedni kell, hogy a lányok anyás-
kodjanak az anyjuk fölött.  

A szív kerül középpontba az 
infarktussal. Nemcsak azért, mert 
a beteg szívizmok helyreállítása és 
táplálása lesz a testbe bevitt étel-
ital-gyógyszer elsôszámú küldetése, 
hanem azért is, mert megváltozik 
a mindennapi döntéseinket befo-
lyásoló „fontos” – „nem fontos” 
mérleg. Jel a szívinfarktus: figyel-
meztet a halál közelségére és az élet 
törékenységére. Egyik szerettünk 
szívinfarktusa pedig egy félelmetes 
pillanat alatt világossá teszi, ked-
ves húgom, hogy a legfontosabb az 
életben: a család, a barátok – a szív 
jelképezte szeretet.

Ölel szeretô nôvéred:
Ágnes

a tartalomból 
Megszépült a könyvtár ......................................................................  2. oldal

Tovább fejlôdhet a település  ............................................................  3. oldal

Algyô bevételeirôl, a szociális ellátásról  .....................................  9–12. oldal

Hirdetések  ...............................................................................  14–15. oldal

Az olvasó írta  .................................................................................  16. oldal

Orvosi rendelési idôpontok  .............................................................  18. oldal
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60. házassági évforduló

Németh Mihályt és Rovó Magdolnát 60. 
házassági évfordulójuk – e nem minden-
napi esemény –alkalmából szeretettel 
köszönti és jó egészséget kíván családjuk 
minden tagja!

Megszépülve vár a könyvtár

Kedves Olvasóink!

A közel 1 hónapig tartó renová-
lásnak köszönhetôen kívül-belül 
megújult az algyôi könyvtár. 
Nemcsak a külsô homlokzat, az 
új nyílászárókkal, hanem a belsô 
olvasóterek is új külsô kaptak. 
Belülrôl a függönyök, székek, 
szônyegek teljes cseréje valósult 
meg. Mindezt pályázati forrás 
tette lehetôvé.  Az épületet igye-
keztünk egy róla készült hiteles 
festmény alapján, mûemléki jel-
legét megôrizve, otthonossá tenni 
olvasóinknak.

Gyere el, nézd meg megújult 
könyvtárunkat, amelyet továbbra 
is ingyenesen használhatsz!

Keress minket a Facebook-on, 
ahol megtalálod újdonságainkat, 
rendezvényeinket! 

Idén is ellátogat hozzánk a 
Mikulás, az idôpontot figyeld a 
Facebook-on!

Nyitva tartási idônk: 
Hétfôn, kedden, szerdán, pén-

teken 9.30–12 és 13–18 óra között, 
csütörtökön 13–18 óra között, 
szombaton 9–12 óra között. Szere-
tettel várjuk régi és új olvasóinkat!

Adél és Noémi

Lakossági fórum
A Local Agenda 21. programterv 
kidolgozásához lakossági fórumot 
tartottunk október 18-án Nagykö-
zség Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának tanácstermében. 
Az elkészült munkarészeket vitat-
tuk meg az érdeklôdôkkel, hogy 
javaslataikat a terv elkészítésekor 
figyelembe vehessük. A társa-
dalmi egyeztetésen a komplex 
probléma-feltárás és megoldások 
kidolgozása, a korábban rejtett 
értékek felkutatása és hasznosí-
tása, a helyi párbeszéd élénkítése 

volt a cél. A terv elkészítésének 
fontos állomása volt, mely a lakos-
ság és a társadalmi szervezetek 
részvételével zajlott. A beérkezett 
észrevételeket megfogalmazzuk a 
Local Agenda 21. programterv-
ben, mely feltétele a hulladékle-
rakó – rekultiváció befejezésének. 
A program a további uniós és 
hazai pályázati lehetôségek köte-
lezô elemeként is szerepelhet a 
jövôben. 

Herczeg József  
polgármester

Polgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750 Algyô, Kastélykert 
u. 40.) minden héten szerdán 
14–17 óra között fogadóórán várja 

a polgárokat. Idôpontok: novem-
ber 9., november 16., november 
23. INFO: Polgármesteri Hivatal, 
telefonszám: 62/517-517, e-mail: 
ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu 

Községházi köszönet
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata ezúton mond köszönetet 
Kovács Sándorné Erzsikének, aki 
négy zsák nárciszhagymát aján-
lott fel a település javára. A virág-
hagymákat az új iskola elôtti park-

ban a Gyeviép Nkft. munkatársai 
elültették és reméljük tavasszal a 
gyermekek és a lakosság örömére 
köszönthetik majd a tavasz érke-
zését! 

Herczeg József polgármester

Új udvaros
A Gyevitur Kft. kert és udvarren-
dezésre négy órás munkaidôre 
rokkantnyugdíjas férfi  munkatár-
sat keresett. Horgosi Sándor algyôi 

lakos október 17-óta dolgozik a 
kft-nél 4 órás munkaidôben, kar-
bantartó munkakörben.
Márton Mária ügyvezetô, Gyevitur Kft.

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról
A Bursa Hungarica felsôoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójára a pályázatok 
benyújtásának határideje: 2011. 
november 14. 

A pályázatok elbírálási határ-
ideje a települési önkormányza-
toknál: 2011. december 5.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink 
fi gyel mét, hogy a pályázati kiírásról 
és egyéb részletekrôl a www.bursa.hu 
és a www.algyo.hu internetes oldalon 
bôvebben tájékozódhatnak.

INFO: Flender Erika szociális 
ügyintézô, telefonszám: 62/517-
513, e-mail: igazgatas@algyo.hu.

Bérletárusítási idôpontok
A Tisza Volán Zrt. tisztelettel tájé-
koztatja a lakosságot a legköze-
lebbi bérletárusítási idôpontokról: 
december 1., 2., 5., 9–17 óra között.

Helye: Szolgáltatóház (6750, 
Algyô, Kastélykert u. 49., telefon-
szám: 62/765-900), www.algyo.hu.

Halálozás
Kovács Ferencné született Mészáros 
Erzsébet  2011. 09.24-én elhunyt.

Béke poraira!
*

Köszönetet mond több algyôi lakos a 
Gyeviép Nkft. munkatársainak a temetô 
rendbetételéért! Így mindenki méltó körül-
mények között róhatta le kegyeletét halottai 
sírjánál.
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Tovább fejlôdhet a település – beruházási tervek és változatlan adóterhek Algyôn
37 napirendi pontot tárgyaltak 
október 26-i testületi az algyôi 
képviselôk. 

A 2011/2012. tanévre az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolában 
tanulók létszáma: 314 fô. Nap-
közi otthonos, tanulószobai ellá-
tást kért 175 fô, az étkezô diákok 
száma: 248. 

A 2011/2012. nevelési évben 
a Szivárvány Óvodába 179 óvo-
dás korú gyermek jár. Hátrányos 
helyzetû 35 fô, halmozottan hát-
rányos helyzetû 1 fô, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
35 fô részesül. 120 fô óvodás gyer-
mekétkeztetési kedvezményben 
részesül, 50%-os térítési díjked-
vezményt kap: 25 fô, ingyenes 
étkezik 35 fô, három gyermekes 
kedvezmény 44 fônek jár, tartós 
beteg gyermek kedvezményt 46 
fô kap, ebbôl 1 fô nem étkezik 
az óvodában. A sajátos nevelési 
igényû gyermekek száma 36 fô. 

A képviselôk elfogadták az 
Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola, valamint a Szivárvány 
Óvoda 2011/2012. tanévkezdési 
tapasztalatairól szóló beszámo-
lóit. A diákok és a pedagógusok 
nagy örömmel foglalták el az 
átadó ünnepség és a tanévnyitó 
után az új iskolát. Az új oktatási 
intézményben az idôközben fel-
merülô garanciális javítási mun-
kálatok elvégzése folyamatos, a 
használat során felmerült további 
igényekrôl a szakmai egyeztetése-
ket követôen novemberben dönt 
a testület, hasonlóan az óvoda és 
a további intézmények karbantar-
tási munkálataira vonatkozó meg-
állapodás-tervezetekrôl.

Algyô Nagyközség Önkor-
mányzata a 230/2009. (XI. 25) 
Kt. határozatával fogadta el Algyô 
Nagyközség Önkormányzat köz-
oktatási intézményrendszere 
mûködésének módosított Önkor-
mányzati Minôségirányítási Prog-
ramja (ÖMIP) 2009-2013. címû 
dokumentumot. A közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
módosításai, az új iskola megépü-
lése és átadása, valamint az idô-
közben megváltozott munkaügyi 
és szakmai jogszabályok figye-
lembe vételével szükségessé vált 
az ÖMIP aktualizálása. A szakmai 
anyag megtekinthetô: www.algyo.

hu/önkormányzat/ stratégiák/ kon-
cepciók menüpont alatt. 

A képviselô-testület elfogadta 
az AD HOC Bizottság határidô 
módosítására vonatkozó kérel-
mét. A döntés értelmében az 
Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola marketing és kommuni-
kációs stratégiája elkészítésének 
határideje a 2012. márciusi Kép-
viselô-testületi ülés.

A Képviselô-testület egyet értett 
továbbá azzal, hogy készüljön el 
szakemberek és az érintett intéz-
mények, társadalmi szervezetek, 
ill. a lakosság bevonásával a tele-
pülés átfogó marketing és kom-
munikációs stratégiája, melynek 
szerves részét képezné az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola mar-
keting és kommunikációs straté-
giája. Határidô: a 2012. március. 

Kültéri 50 méteres úszóme-
dence, öltözôbôvítés, nyári öltözô, 
élmény- és gyermekmedence, 
csúszdák, szauna park, kültéri 
büfé, sportpályák és parkosítás. 
Többek között ilyen elemekkel 
bôvülne a Borbála fürdô, mely-
nek fejlesztési tervét szakemberek 
bevonásával ismerhették meg a 
döntéshozók. A képviselôk megfo-
galmazták: a fürdô marketingterve 
épüljön be a település marketing- 
és kommunikációs stratégiájába, a 
novemberi testületi ülésre pedig 
elôterjesztés készüljön a meghí-
vásos pályázati kiírás a Borbála 
fürdô kivitelezési tervére. 

Az Algyôi Sportkör pályázatot 
kíván benyújtani a DAOP5.1.3.-
2011 ’A régió lakosságának egész-
ségtudatos életmódját támogató 
civil szervezetek infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése” tárgy-
körben. A tulajdonosi viszonyok 
és a pontos jogi háttér tisztázása, 
a fenntartási és a költségvetés-
kalkuláció, valamint a megvaló-
síthatósági szempontok miatt a 
benyújtási határidô rövidségére 
tekintettel a képviselôk 2011. 
november 3. csütörtökön rend-
kívüli testületi ülésen döntöttek 
a civil szervezet megkeresésérôl. 

A Gyevitur Kft. elkészítette 
2011. I-III. negyedéves beszámo-
lóját, melyet a képviselôk tudomá-
sul vettek. 

Belsô ellenôrzési jelentés készült 
az önkormányzat 100 %-os tulaj-

donában lévô GYEVITUR Kft. 
ellenôrzésérôl a 2006-2011. idô-
szakban, melyet a képviselô-testület 
tagjai elfogadtak. Összességében 
elmondható, hogy a szabadidôköz-
pont és a Borbála fürdô bevételei a 
2010. évtôl csökkentek, a szabad-
idôközpont vendég éjszakáinak 
száma 2009-rôl 2010-re közel a 
felére csökkent. Felújítással és fej-
lesztésekkel a vendégek a jövôben 
Algyôre csábíthatók. A szabadidô-
központ konyhájának étel adag-
száma 2009-tôl 2010-re viszont 
közel a duplájára ugrott, mely 
megerôsítheti a konyhabôvítés 
fejlesztési tervét. A Borbála fürdô 
2007. február 9-én került átadásra, 
forgalma azóta folyamatosan nô, a 
régióban betölthetô szerepe erôsít-
hetô, így javasolt a fürdô további 
– a település marketingstratégiájá-
val összehangolt – marketingstra-
tégiájának elkészítése, fejlesztése. 
A GYEVITUR Kft. munkatársai 
felkészült szakemberek. 

Üzemeltethetôségi és meg-
valósítási tanulmány készült a 
GYEVITUR Kft. által üzemel-
tett szálláshelyhez és konyhá-
hoz. A beruházásról a 2012. évi 
költségvetési koncepció kapcsán 
döntenek. A képviselôk az alábbi 
kiegészítéssel éltek: 2012. feb-
ruári határidôvel készüljön el 
külsô turisztikai szakemberek 
bevonásával a település turiszti-
kai koncepciója, a Borbála fürdô 
marketingterve, melyek szerve-
sen illeszkednek a továbbiakban 
a település marketing- és kommu-
nikációs stratégiájához. 

A Fiatalok egy Élhetôbb Környe-
zetért Egyesület együttmûködési 
ajánlatot nyújtott be a Kastély-
kert u. 63. sz. alatti, az edzôterem 
mögött elhelyezkedô ún. ifjúsági 
klub mûködtetésére. A civil szer-
vezet által elkészített üzemeltetési 
koncepció értelmében terveik 
között szerepel ifjúsági progra-
mok szervezése, a fiatalok kultu-
rált helyben történô szabadidôs 
tevékenységeinek biztosítása, az 
önkéntesség társadalmi beveze-
tése, közösségépítés, valamint a 
fiatalok környezettudatos élet-
módra nevelése. A képviselôk 
döntése értelmében az egyesület 
az „ifjúsági klubot” 2012. decem-
ber 31-ig használhatja, 20.000 Ft/

év bérleti díj ellenében. A szervezet 
1 millió Ft. támogatásban része-
sült, melyet a benyújtott igényé-
nek megfelelôen eszközök, játé-
kok beszerzésére kell fordítania. 
A megvásárolt eszközök az önkor-
mányzat tulajdonát fogják képezni. 

A testület elfogadta a 2011. I.–
III. negyedévi szociális ellátások-
ról szóló beszámolót, mely rész-
letesen a Hírmondó novemberi 
számában olvasható. 

Az Algyôi Faluház, Könyvtár és 
Tájház, valamint a Gyevitur Kft. 
tájékoztatót nyújtott be a 2011. 
évi nyári táborok tapasztalatairól. 

A településrendezési terv 
módosításához érkezett lakossági, 
vállalkozói igényeket jóváhagyta 
a testület, a rendezési terv módo-
sítása várhatóan 2012. év elején 
fejezôdik be. A mezôgazdasági 
területek ipari besorolású terü-
letté változtatás feltétele, hogy a 
területeken környezetszennyezô 
tevékenység nem valósulhat meg. 

A Téglagyári tó bôvítését az 
indokolja, hogy szükséges a terü-
leten a csapadékvíz kezelése, 
tárolása, biztonságos elvezetése. 
A bôvítéssel a tó üzemi vízszintnél 
8.788 köbméter csapadékvíz befo-
gadására lesz alkalmas, miközben 
az új iskola oktatóhelye, turiszti-
kai és pihenô terület is egyben. 
A beruházás jövôre valósulhat 
meg több mint 6 millió forintból. 

A Tüskevár utcai lakók kéré-
sére, valamint szakmai indokolt-
ság alapján a képviselôk egyet 
értettek a Tüskevár – és kiegé-
szítve a Boróka utca – útburkola-
tának állagmegóvásával, melynek 
felelôse a Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság. 

Lakossági kérelem alapján 
tárgyalta a testület a Tutaj utcai 
ivóvíz vezeték építésének ügyét. 
A Szegedi Vízmû Zrt. szakmai 
tájékoztatója és ajánlása alapján 
a képviselôk egyetértettek az ivó-
víz kiépítésével a Tutaj utca 323/2. 
hrsz-ú ingatlanig, tûzcsap létesíté-
sével, egyúttal megbízták a Tele-
pülésüzemeltetési Csoportot az 
árajánlatok bekérésére. A becsült 
költség 2.800.000 Ft összegben a 
költségvetés általános fejlesztési 
tartalék terhére lett megállapítva. 

Folytatás a 17. oldalon!
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Tehetségígéretek az algyôi ovisok között
Az algyôi Szivárvány Óvoda októ-
ber 10-én szakmai napot tartott, 
melynek témája a tehetséggondo-
zás volt. A meghívott szakembe-
rek, dr. Duró Zsuzsanna és Lendvai 
Lászlóné a gyerekkorban felismer-
hetô tehetségígéretekrôl, a tehet-
ségek fejlesztésérôl a családban és 
a közösségben témákban tartottak 
elôadást az érdeklôdôknek a Szi-
várvány Óvodában.

A „tehetségígéretek” azok a gye-
rekek, akik a meghatározott képes-
ségterületeken az átlagnál maga-
sabb fejlettségi szinten vannak. 
Az óvoda a gyerekek fejlôdésének 
érdekében „tehetségmûhelyek” 

létrehozását kezdeményezi, ahol 
az óvónôk által kiválasztott gye-
rekek kiscsoportos foglalkozáson 
vesznek részt, melynek alapja a 
siker, a sikerélmény megszerzése. 
A család szerepe is nagyon fontos, 
hogy támogassa ezeket a gyere-
ket. Mind pedagógusként, mind 
szülôként sok hasznos informá-
cióval gazdagodtam ezen a ren-
dezvényen. 

Köszönjük az óvoda vezetésé-
nek, hogy felkarolják tehetségígé-
reteinket, az ovisoknak pedig jó 
felkészülést kívánok!

Forgóné Canjavec Eszter  
szülô

Szülôi értekezletek az óvodában 
Értesítjük a kedves szülôket, hogy 
november hónap harmadik heté-
ben az óvó nénik csoport szülôi 
értekezleteket tartanak.

A Katica és a Pillangó csopor-
tokban a szülôk tájékozódhatnak 
az óvodába szoktatás sikerérôl, a 
várható programokról.

Macicsoportban és a Margaréta 
csoportban Montessori Pedagógia 
bevezetésében elért eddigi sike-
rekrôl számolnak be az óvónôk. 
A gyerekek eszközhasználatát pre-
zentáció segítségével mutatják be 

a szülôknek az interaktív táblán. 
Tájékoztatás kapnak a csoport 
fejlettségi szintjérôl.

Süni csoport szülôi értekezle-
tének témája: Szokás és szabály 
rendszer a csoportban. 

Méhecske csoportban a leendô 
elsô osztályos tanító nénik ismer-
kednek a szülôkkel. Beszélgetés az 
iskolába csalogató programokról.

Az értekezletek pontos idô-
pontját az óvodai hirdetôtáblán 
tekinthetik meg.

Közlekedésbiztonsági hét az oviban
Hagyományos közlekedésbiz-
tonsági hetünket október 24–28 
között rendeztük meg a Szivár-
vány Óvodában.

Hétfô délelôtt a Szegedi 
Újszülött Életmentô Alapítvány 
Szolgálat dolgozói bemutatták a 
„baba mentôautó” felszerelését és 
beszéltek munkájukról. A gyere-

kek kíváncsian hallgatták, hogy az 
orvosokkal együtt mennyi mûszer 
és „csipogó” vigyáz az újszülöttek 
életére.

Szerdán a méhecske csopor-
tos gyermekek zenés közlekedési 
jelenetével felavattuk az udvaron 
elkészült közlekedési pályát.

Csütörtökön a helyi körzeti 
megbízottak látogattak el hoz-
zánk. Ismertették a gyalogos köz-
lekedés szabályait. Jelzôtáblával 
játékos keretek között közleked-
tek a kicsik.

A nagyobbak rendôri karjel-
zés segítségével gyakorolhatták a 
kerékpáros közlekedést. 

A program zárásaként a Nagy-
fai Büntetés Végrehajtó Intézet 
munkatársai kutyás bemutatót 
tartottak, melyben bemutatták, 
hogy a kutya hûséges segítô tár-
suk-munkájuk során. 

Szivárványos hírcsokot
Nyílt nap

A Szivrvány Óvodában november 
11-én (pénteken) nyíltnapra vár-
ják az érdeklôdô szülôket és tanító 
néniket a Micimackó csoportba. 

A foglalkozást követôen a látot-
tak beszélgetésre várják a szülôket 
és a jelenlévô tanító néniket.

November végén, december 
elején a Gomba csoportba nyílt 
napot tartunk, mely után a szülôk-
kel konzultálunk a látottakról. 

*

Mikulás csalogató

December 1-jétôl Mikulás csalo-
gató programok lesznek az óvo-
dában. A Mikulás december 5-én 
(hétfô) délelôtt érkezik.

December 6. (kedd): „Várunk 
Téged Mikulás!” címmel mese-
jelenettel kedveskednek az óvó 
nénik a gyermekeknek.

Adventi készülôdés jegyében: 
„CSILLAGSZÓRÓ KARÁ-
CSONY” címmel programokkal 
készülnek az ovisok is az év végi 
ünnepekre.

*

Térítési díj

Az óvodai ellátás térítési díjá-
nak befizetési idôpontja: 2011. 
december 6. (kedd), 

2012. január 4. (szerda).

Egészségvédô szakkör
A Fehér Ignác Általános Iskola és 
az Ezerjófû Egészségvédô Egye-
sület szakkört indít az iskolában. 
Olyan tanulókat várunk ebbe a 
szakkörbe, akik érdeklôdnek a 
gyógynövények iránt, és fontosnak 
tartják az egészségük megôrzését. 
Ezen kívül  a tél folyamán fôzünk 
és kóstolunk gyógyteákat, foglal-
kozunk majd az egészséges táp-
lálkozással, készítünk egészséges 
ételeket és édességeket is. Jógagya-
korlatokkal, légzésgyakorlatokkal 
az iskolai stressz káros hatásait 
oldjuk, semlegesítjük, erôsítjük 
önbizalmunkat, hogy javuljon az 

iskolai teljesítményünk. Fô célunk, 
hogy tavaszra, mire elkezdôdhet-
nek a kerti munkák a gyógynö-
vénykert kialakításához egy aktív 
csapat jöjjön létre, akikre lehet 
számítani, mert a kertet nem elég 
betelepíteni, azt folyamatosan gon-
dozni is kell. Ha jól dolgoztunk, a 
következô ôszre már élvezhetjük 
munkánk gyümölcsét, következhet 
a gyógynövények, fûszernövények 
betakarítása szárítása, feldolgozása.

Iskolai mentorotok Ficsór Bar-
nabás tanár úr lesz, az Ezerjófû 
Egyesülettôl pedig Berek Ágota vár 
benneteket havonta egyszer.
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Iskolai határidô napló
November

10. 15.00 Nyílt nap a Déri Miksa 
Ipari Szakközépiskolában 8. osz-
tályosok részére.
14-tôl Órarendváltozás úszás miatt.
11. 14.00 Regionális ökoiskola 
találkozó az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskolában.
11. 16.00 Iskolába csalogató: Szí-
nes kémia – kémiai kísérletek.
14. 17.00 Ifjúsági Vöröskereszt 
programja: Fogászati elôadás.
15. 15.00 Nyílt nap a Szegedi 
Ipari, Szolgáltató Szakképzô és 
Általános Iskola Szeged- Móra-
városi Tagintézményében.
16. Füstmentes nap: beszélgetés 
osztályfônöki órák keretében.
17. 13.00 Nyitnikék – továbbkép-
zési nap Mórahalmon.
18. 8.00 Gyevi zsongás: kistérségi 
úszóverseny.
21–25. Iskolába csalogató: Nyílt 
napok az alsó tagozatban és a 
napköziben
21–25. Iskolabemutatót tart a Sze-
gedi Kereskedelmi Közgazdasági 
és  Vendéglátóipari Szakképzô 
Iskola Krúdy Gyula Tagintézmé-
nye a 8. osztályosoknak. Idôpont 
egyeztetése folyamatban van.

10. 10.00–15.00 Könyvtárosok 
találkozója az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskolában.
24. 14.30–16.00 Adventi koszorú 
készítése az iskolában.
25. 14.00 Napközis projektzáró: 
családi nap szervezése.
30. Negyedévi szöveges értékelés 
elkészítése, kiosztása.

December
9. 8. osztályosok jelentkezése a 
központi írásbeli felvételire.
5 – 9. Nyílt napok a felsô tagozatban.
6. 7.00–17.00 Ebédbefizetés 
december hónapra (15 nap).
7. 8.00–12.00 Ebédbefizetés 
december hónapra (15 nap).
13. 13.00 Karácsonyi vásár.
21. Téli szünet elôtti utolsó 
tanítási nap, iskolai karácsonyi 
ünnepség.
22–jan. 2. Téli szünet.
Tanítási hetek:
07–11. A hét
14–18. B hét
21–25. A hét
28–dec. 2. B hét

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

Regionális szôlô – ökovetélkedô 

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola a Szegedi Tudományegye-
tem Ságvári Endre Gyakorló Álta-
lános Iskolával közösen játékos 
vetélkedôt szervezett a Dél-alföldi 
Régió ökoiskoláinak. 2011. októ-
ber 14-én az általános és közép-
iskolások közösen töltöttek el egy 
kellemes napot, játékosan. Az ôszi 
ökoiskola találkozón úgy határoz-
tunk, hogy a májusi vetélkedôt 
ôszre tesszük át, ennek köszön-
hetôen 27 csapat jelentkezett. 100 
tanuló foglalta el az algyôi új isko-
lában a hatalmas tornacsarnokot. 
Az idei vetélkedôt is három kor-
csoportnak hirdettük meg: 2–4. 
évfolyamnak, 5–8. évfolyamnak 
és 9–10. évfolyamnak, témánk 
a szôlô volt. A diákok szôlôvel 
kapcsolatos különbözô elméleti, 
gyakorlati és játékos feladatokat 
oldottak meg, változatos formák-
ban, eszközökkel (pl. szavazógé-
pes-kvíz, titkosírás feladat, címer-
készítés, mágneses szôlôszem 
csipegetés). A versenyzôk szerint 
az egyik legérdekesebb feladat a 
természettudományi laborunkban 
volt, ahol a Szegedi Tudomány-
egyetem Fizikai Kémiai és Anyag-
tudományi Tanszék kémia szakos 
hallgatóinak segítségével a diákok 
szódabikarbóna oldattal festettek 
kurkumával átitatott papírra, volt 
kémhatás vizsgálat káposztalével 
és szôlôcukor kimutatás ezüsttü-
kör próbával. 

Az I. korcsoportban a 2–4. 
évfolyamon: I. helyezést ért el a 
Jerneys szôlôszemek csapata (Jer-
ney János Általános Iskola, Sze-
ged-Dorozsma), II. helyezett lett 
Mazsolák csapata (Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola), III. helye-
zett lett az Ezerjó csapat  (SZKTT 
Közoktatási Intézménye Kossuth 
Lajos Iskola, Szeged-Szôreg).

A II. korcsoportban az 5–8. 
évfolyamon: I helyezést ért el a 
Zuzmóra csapat (Móra Ferenc 
Általános Mûvelôdési Központ, 
Mórahalom), II. helyezett lett a 
Gyevi Leánykák csapata (Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola), 
III. helyezett lett a Bogyótermés 
csapat (SZTE Ságvári Endre Gya-
korló Általános Iskola, Szeged).

A III. korcsoportban a 9–10. 
évfolyamon: I. helyezést ért el a 
Süni 1. csapat (Bársony István 
Mezôgazdasági Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, Csong-
rádi Oktatási Központ Tagintéz-
ménye, Csongrád), II. helyezett 
lett a Biobanda csapat (Batsányi 
János Gimnázium és Szakközép-
iskola, Csongrádi Oktatási Köz-
pont, Gimnázium, Szakképzô 
Iskola és Kollégium Tagintézmé-
nye, Csongrád), III. helyezést a 
Bio szôlô csapat (Szegedi Ipari, 
Szolgáltató Szakképzô és Álta-
lános Iskola Szeged-Móravárosi 
Tagintézménye, Szeged).

A csapatok munkáinak értéke-
lésében segítségünkre volt: Hor-
váthné Kunstár Andrea a Mozaik 
Kiadó munkatársa, Varga Péter az 
Oktatáskutató és Fejlesztô Inté-
zet munkatársa, Németh László 
biológus, informatikus, Bojtos 
Ferenc a CSEMETE Természet és 
Környezetvédelmi Egyesület iro-
davezetôje és Ábrahám Krisztián a 
Kiskunsági Nemzeti Park mun-
katársa. Regionális öko-forgata-
gunkat egy jó hangulatú szüreti 
táncházzal zártuk.

Szivacski Angéla és Koczka Ágnes 
szervezô pedagógusok 
az Algyôi Fehér Ignác  
Általános Iskolából és 

Özvegy Judit szervezô pedagógus 
a SZTE Ságvári Endre Gyakorló 

Általános Iskolából 

Családi hétvége az új tornacsarnokban
A Honismereti hét keretében 
Iskolánk múltja – sport terüle-
tén rendezvény keretében régi 
tanítványok érkeztek az iskolába 
október 2-án.

Ezen a napon a családok közö-
sen kézilabdázhattak, kosárlab-
dázhattak és focizhattak az új 
iskolában – a tornacsarnokban. 
Közös beszélgetéssel és a múlt fel-
idézésével kezdôdött a délelôtt.  
A régi diákok üzentek is a mos-

tani diákoknak: „mozogjanak és 
tanuljanak sokat”; „sportoljatok 
heti 2-3-szor, mert a sport a test 
és a lélek harmóniáját teremti 
meg”; „mindegy mit sportoltok, 
csak rendszeresen mozogjatok!”

A hagyományteremtô rendez-
vényen kb. 50 kicsi és nagy együtt, 
közösen játszott. Szeretnék a jövô-
ben is többször megismételni a 
közös együttlétet.

Varga Ágnes testnevelô
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Diákolimpiai sikerek
2011/2012. tanévi atlétika diák-
olimpia ügyességi és váltófutó csa-
patbajnokság III–IV. korcsoport 
Csongrád  megyei döntôjén isko-
lánk tanulói a következô eredmé-
nyeket érték el: magasugrásban a 
fiúknál II. lett iskolánk csapata: 

Szaniszló Varga Attila, Slebics Gábor, 
Szvetnyik Martin, Patay Adrián és 
Bakos Ferenc összeállításban, 
súlylökés a fiúknál IV. lett isko-
lánk csapata: Kneip Ádám, Bakos 
Ferenc, Bugyi János, Patay Adrián 
és Márton Dániel összeállításban, 
kislabda hajítás a fiúknál IX. lett 
iskolánk csapata: Bozóki Richárd, 
Szvetnyik Martin, Szekeres Bene-
dek, Nagy Berta Roland és Slebics 
Gábor összeállításban; magasug-
rás a lányoknál II. lett iskolánk 
csapata: Szekeres Dzsenifer, Kalcsú 
Tünde, Kecskeméti Zsanett, Varga 
Alexandra és Nyulas Imola összeál-
lításban, súlylökésben a lányoknál 
III. lett iskolánk csapata: Terhes 
Fanni, Bús Hajnalka, Rózsa Eve-
lin, Czine Renáta és Kalcsú Tünde 
összeállításban. Felkészítô testne-
velôk: Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás

Csongrád megye ôszi gyermek-
bajnokságán iskolánk tanulói által 

elért eredmények: 60 m síkfutás-
ban a 12 éves lányoknál III. lett 
Bakos Dorina, VIII. lett Portörô 
Dorina, 11 éves fiúknál I. helye-
zett lett Bodó János, V. lett Nem-
csok Balázs; távolugrásban 12 éves 
lányoknál III. lett Portörô Dorina, 
VI. lett Bakos Dorina, 10 éves 
lányoknál VI. lett Bukor Anna, 
9 éves lányoknál VI. lett Lantos 
Szabina; 12 éves fiúknál VIII. lett 
Kômûves Ádám, IX. lett Pál Máté, 
XI. lett Szekeres Benedek, 11 éves 
fiúknál I. helyezett lett Bodó János, 
III. lett Nemcsok Balázs, IX. lett 
Bálint Márk, 10 éves fiúknál X. lett 
Belovai Krisztián, XII. lett Szalontai 
Botond, XIV. lett Gyömbér Mihály, 
9 éves fiúknál IV. lett Major Ernô.

Távfutások: 11 éves lányok 
1000m III. lett Szekeres Anna, IV. 
lett Nagy Noémi, 10 éves lányok 
600m VI. lett Bukor Anna, 9 éves 
lányok 600m IV. lett Bura Ale-
xandra, 12 éves fiúk 1000m III. 
lett Pál Máté, 10 éves fiúk 600m 
VII. lett Belovai Krisztián, 9 éves 
fiúk 600m I. helyezett lett Major 
Ernô. Kislabda hajításban 9 éves 
lányoknál II. lett Lantos Szabina, 
12 éves fiúknál VI. lett Szekeres 
Benedek, VII. lett Kômûves Ádám, 
10 éves fiúknál V. lett Szalontai 
Botond, VIII. lett Gyömbér Mihály, 
9 éves fiúknál II. lett Szekeres Már-
ton.

Felkészítôk: Varga Ágnes, Retkes 
Zsolt, Ficsór Barnabás testnevelôk

BODÓ JÁNOS KÉTSZERES 
MEGYEBAJNOK!!!

A programokról beszámolt: 
Retkes Zsolt  

testnevelô

Nyert az FKSE-ALGYÔ
Az FKSE-Algyô NBII-es férfi 
kézilabda csapata októberben 
hazai pályán fogadta a Makó és a 
Martfû játékosait. A fiúk mindkét 
alkalommal színvonalas játékkal 
kápráztatták el a közel 150 fôs 
nézôközönséget. 

Eredmények: FKSE-ALGYÔ – 
MAKÓ SC 22–27 (ifjúságiak 35–30), 
FKSE-ALGYÔ – MARTFÛ 23–20 
(ifjúságiak 38-30).

Az Algyô SK nôi kézilabda csa-
pata idén a városi bajnokságban 
szerepel. Elsô hazai mérkôzésüket 
Sándorfalvával játszották. A lányok 

kemény csatát vívtak, de az ellenfél 
most erôsebbnek bizonyult. Vég-
eredmény: ALGYÔ SK - SÁN-
DORFALVA 25–30. Következô 
itthoni mérkôzésüket november 
19-én, szombat 16 órától játsszák.

A mérkôzéseket Algyô új tor-
nacsarnokában a Sport u. 5. sz. 
alatt tekinthetik meg. Minden 
érdeklôdôt szeretettel várunk! 
Szurkoljunk együtt Algyônek!

INFO: www.algyo.hu/sport és 
szabadidô /tornacsarnok

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

Véget ért az éves ladacross bajnokság: 
az algyôi Berkes István III. helyen végzett

Véget ért a 2011. évi ladacross 
bajnokság, melynek utolsó for-
dulóját szeptember 25-én, Tót-
komlóson rendezték meg.

Nagyon készültünk erre a 
napra és izgatott volt mindenki, 
hiszen ezek a pontok döntik el az 
éves bajnokság végsô sorrendjét. 

Algyôrôl indult különjára-
tunk szállította csapatunkat a 
helyszínre, mindenki felkészült 
buzdítani és támogatni verseny-
zônket: Berkes Istvánt. Izgalmas 
volt az egész nap, minden induló 
versenyzô megpróbálta a lehetô 
legtöbbet kihozni autójából. Saj-
nos volt, akinek idô elôtt be kel-
lett fejeznie a küzdelmet, és volt, 
aki kitartott a döntô futamokig. 
Így sikerült Istvánnak a dobogós 
harmadik hely megszerzése, ezzel 
pedig az éves összesítés harmadik 
helyezettje lett!

Akinek még nem volt elég a sok 
izgalomból, annak szórakoztatá-
sára a rendezôség indított szerelô-
futamot, amin a versenyautó jó 
állapotáról fáradhatatlanul gon-
doskodó szerelôk mutatták meg 

mi is rejlik a kaszni alatt. Ezen 
a futamon szerelônk a szatymazi 
Farkas Gábor indult 10 ellenfelével 
a legjobb díjért. Nem kevesebbet, 
mint a második helyet szerezte 
meg!  

November 12-én lesz Újkígyó-
son az évzáró bál, ahol kiosztják 
az éves díjakat.

Támogatóink: Algyô Nagy-
község Önkormányzat – Algyô, 
Rádió 7, www.promenad.hu 
– Hódmezôvásárhely, Farkas 
Gábor – Szatymaz – Szerelô, 
Varga Antal – Algyô, Délút Kft. – 
Algyô, Algyôi Faluház Könyvtár 
és Tájház – Algyô, Lecsó Pizzé-
ria – Algyô, Oláh Endre – Algyô, 
Bakos Mûhely-Karosszéria építés, 
Fényezés, Gumiabroncs szerelés 
– Algyô, Algyôi Halászcsárda – 
Algyô, Polip Mûanyag feldolgozó 
– Algyô, Hóvirág ABC – Algyô, 
Szívós és Portörô Bt. – Algyô. 
Köszönet a családnak és a bará-
toknak, akik felváltva gondos-
kodtak az ebédrôl és segítséget, 
támogatást adtak!

Gáli Ágota

Ovifoci torna az új tornacsarnokban
Az ISKOLA CSALOGATÓ 
RENDEZVÉNYSOROZAT elsô 
programjaként október 16-án 
vasárnap az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola és az Ovifoci Köz-
hasznú  Egyesület Szeged közös 
szervezésében ovifocizni vártak 
minden érdeklôdôt a szervezôk 
az új iskola tornacsarnokába.

Minden iskolába készülô óvo-
dást és szüleit szeretettel várt Iván 
Zsuzsanna iskolaigazgató, Makra 
Zsolt labdarúgóedzô, Podonyi Nor-
bert labdarúgóedzô, valamint az 
iskola testnevelôi: Varga Ágnes 

és Retkes Zsolt; valamint Magosi 
Krisztina.

A gyermekek szüleikkel elôször 
az iskolát nézték meg, majd a 
csarnokban a játék kapta a fôsze-
repet. Izgalmas mérkôzéseket ját-
szottak az ovifocisok, a program 
végén pedig minden kis óvodás 
egy aranyérmet kapott az iskola 
logójával ellátva. 

A hagyományteremtô ovitorna 
keretében a szervezôk remélik, 
legközelebb is találkozhatnak a 
jövô sporttehetségeivel!

Makra Zsolt, Magosi Krisztina
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Hírcsokor az ESZI-tôl
Adománygyûjtés

Az Egyesített Szociális Intézmény 
(ESZI) Gyermekjóléti és családse-
gítô szolgálata folyamatosan gyûjti 
a gyermekruhákat és játékokat. 
Ezúton kérjük az adományozókat, 
hogy adományaikat a Algyô Piac 
tér 17. szám alá hozzák reggel 6 
órától este 6 óráig. (Plüss játé-
kokat már nem kérünk.) Mese-
könyveket, gyermekjátékokat és 
gyermekruhákat várunk. Segítô 
szándékukat elôre is köszönjük.

*

Szûrôvizsgálatok
Településünkön népszerûek a 
szûrôvizsgálatok. Ezek a követ-
kezô szakterületeken történtek 
meg három alkalommal ebben 
az évben: nôgyógyászat, uroló-
gia, szemészet, ortopédia, hallás, 

bôrgyógyászat, légzésfunkció, 
csontsûrûség, szívultrahang és 
fül-orr gégészet. 602 fô vett részt 
a vizsgálatokon, mára már többen 
is meggyógyultak.

A lakosság nevében ezúton 
is köszönjük az önkormányzat 
támogatását, hogy lehetôséget 
biztosít a helyben történô ingye-
nes szûrôvizsgálatokon való rész-
vételre.

*

Élelmiszeradomány
A Gyermekétkeztetési Alapítvány 
ismét 250 fô részére biztosít élel-
miszeradományt november máso-
dik felében. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy a csomagok kiosz-
tása értesítés alapján történik. 
A kiosztás helye változatlan lesz 
(Algyô Szabadidôközpont). 

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Madárvédelem a kertekben

Sokan teszik fel a kérdést: szük-
ség van-e téli etetésre? A válasz 
igen, bár az is igaz, hogy mada-
raink megléte, vagy nemléte nem 
az ablakpárkányra szórt, vagy 
az etetôbe helyezett magoktól 
függ. Madaraink évmilliók óta 
léteznek és a legtöbbjük emberi 
segítség nélkül is áttelel, bár az 
is igaz, hogy éppen az emberi 
tevékenység nyomán természe-
tes táplálékuk sok helyen erôsen 
megfogyott és így nagy örömmel 
veszik a kiegészítô téli eleséget. 
Segítünk tehát a téli madáretetés-
sel, ám e tevékenység legnagyobb 
jelentôsége mégis abban rejlik, 
hogy szélesebb körben szeretteti 
és ismerteti meg a tollas világot. 
Gyakran megtörténik, hogy amint 
valaki etetni kezd a kertjében, 
nyomban követôi is akadnak, és 
egyre-másra lógatják ki a szalon-
nabôrkéket, faggyúdarabokat, 
vagy akasztanak napraforgóval 
teli flakonokat a gyümölcsfák 
ágaira. Szinte versengenek egy-
mással a madarakért. A forgalmas 
téli etetô nemcsak látványosságot 
kínál, ami bárki számára kikap-
csolódást, felüdülést nyújt, ugyan-
akkor különösen alkalmas arra, 
hogy az apró gyerekekkel a mada-

rakat és rajtuk keresztül az egész 
természetet megszerettessük. 

Néhány hasznos tanács azok-
nak, akik szívesen bekapcsolód-
nának ebbe a hasznos és szép 
munkába. Etessünk idôben és 
folyamatosan! A hazai viszonyo-
kat figyelembe véve december és 
február között indokolt a mada-
rak etetése. Korábban nem sza-
bad elkezdeni, mert az etetéssel 
elvonjuk ôket gyümölcsfáinkat 
tisztogató, hasznos munkájuktól. 
Ami az eleséget illeti, a legjobb a 
napraforgó, amit érdemes faggyú-
val keverni. Gyûjthetünk ôsszel 
tökmagot, azt is nagyon szeretik 
a cinegék. A magevôk részére a 
napraforgón kívül ocsút, vagy az 
üzletekben kapható kanárielesé-
get, de kölest, muhart és fényma-
got is adhatunk. Már most állítsuk 
fel a madáretetôket és töltsük fel 
ôket napraforgó, cirok, kender-
maggal. Nagyon fontos az itatás is, 
mert szegény madaraink a befa-
gyott vályúból, itatóból, vödörbôl 
nem képesek a szomjukat oltani. 
És persze már most fel kell újítani, 
kihelyezni a madárodúkat is. Ne 
maradjon ez tavaszra!

Bezdán Dóra és Tóth Adrienn  
7.a osztályos tanuló

Iskolánk múltja – honismereti témahét 
A TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0049 
pályázat keretében minden tanév-
ben honismereti témahetet szerve-
zünk. Ebben a tanévben Iskolánk 
múltja címmel rendeztünk progra-
mokat a tanulóknak, hiszen szept-
emberben új épületbe költözhet-
tünk, és iskolánk Fehér Ignác, Algyô 
elsô iskolaigazgatójának nevét 
viseli. Szeptember 30-án a Fehér 
iskola falán Fehér Ignác tiszteletére 
emléktáblát helyeztek el a község 
vezetôi, s ezt az eseményt a 7. b 
osztályos tanulók mûsora színesí-
tette, melyet Nagyné Szabó Andrea 
tanárnô állított össze és tanított be.
Október 2-án Varga Ágnes tanárnô 
rendhagyó spotnapot szervezett 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola sportcsarnokában jelenlegi 
és volt tanítványokkal. A program 
nagy érdeklôdést keltett, hiszen 
sok-sok régi diák jött el gyerme-
keikkel együtt. Az egész vasárnap 
fergeteges hangulatban zajlott.

Baghyné Makra Ilona, iskolánk 
volt igazgatónôje két alkalommal 
is megtisztelt bennünket látogatá-
sával. Elôször október 3-án, ami-
kor két nyolcadik osztályos tanuló, 
Mandász Vivien és Szekeres Dzsenifer 
interjút készített Ica nénivel Papp 
Leonóra tanárnô útmutatásával. 
A tanulók kérdéseire válaszolva 
mesélt Fehér Ignác munkájáról, 

és arról, hogy hogyan született 
meg a Fehér Ignácról szóló könyve. 
Végezetül azt tanácsolta a diákok-
nak, hogy tanuljanak, mert az a 
legfontosabb most az ô életükben.

A régi iskolai életrôl beszél-
getett Malustyik Mihályné és a 6. 
b osztály három meghívott ven-
déggel. Ez volt a második alka-
lom, amikor Baghyné Makra Ilona 
ellátogatott hozzánk. Vendégünk 
volt még Szaniszló-Varga Attila és 
Belovai Péter is, akik szintén isko-
lánk tanulói voltak. Mindannyian 
meséltek a régi élményekrôl, 
emlékekrôl.

A napközis gyerekeknek a 7. b 
osztály egy vetélkedôt szervezett 
Fehér Ignácról Janek Erzsébet és 
Nagyné Szabó Andrea vezetésével.

A tanórákon is foglalkoztunk 
az iskolánk múltjával. A tanulók 
power point-bemutatót láttak 
Fehér Ignác munkásságáról, ellá-
togattak a régi iskolaépületekhez, 
Fehér Ignácot és a régi iskolákat 
ábrázoló szobrokat és rajzokat 
készítettek, plakátokat alkottak a 
kedves emlékeikrôl.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy 
tanulóinkkal sikerült megismer-
tetni és felismertetni Fehér Ignác 
munkájának jelentôségét, kinek 
nevét méltán viseli iskolánk.

Papp Leonóra tanár

Iskolakerülô futás
Új lehetôséggel bôvült az iskolai 
sportélet. Alsósok és a felsôsök 
részvételével megrendeztük az új 
iskola elsô futóversenyét. A követ-
kezô eredményeket érték el tanu-
lóink az alsó tagozatban: 1–2. 
osztályos lányoknál I. lett Juhász 
Enikô 2.a, II. lett Pál Vivien 2.a és 
III. lett Igaz Nikolett 2.a, 1–2. osz-
tályos fiúknál I. lett Major Szabolcs 
2.a, II. lett Igaz Roland 2.a és III. 
lett Tápai Roland 2.a; 3–4. osztá-
lyos lányoknál I. lett Bukor Anna 
4.b, II. lett Bura Beatrix 4.a és III. 
lett Nagy Noémi 4.b, 3–4. osztályos 
fiúknál I. lett Major Ernô 4.a, II. 
lett Belovai Krisztián 4.a és III. lett 
Szekeres Márton 4.b. A felsô tago-
zatban: az 5–6. osztályos lányok-
nál  I. lett Portörô Dorina 6.a, II. 
lett Csiszár Krisztina 6.b és III. lett 
Tóth Vanessza 5.osztály, az  5–6. 
osztályos fiúknál I. lett Nemcsok 

Balázs 5. osztály, II. lett Pál Máté 
6.a és III. lett Szilágyi Ákos 6.b; a 
a 7–8. osztályos lányoknál I. lett 
Gyôrfi Kinga 7.b, II. lett Korponai 
Dzsenifer 7.a és III. lett Szekeres 
Dzsenifer 8. osztály, a 7–8. osztá-
lyos fiúknál I. lett Slebics Gábor 
7.a, II. lett Bakos Ferenc 8. osztály 
és III. lett Nagy Berta Roland 8. 
osztályos tanuló. 

Számítógépes tanfolyam
Számítógépes tanfolyam indul 
a Könyvtárban kezdô és haladó 
szinten. Jelentkezés és idôpont 
egyeztetés, valamint megbe-
szélés november 14-én, hét-
fôn, 17 órakor a könyvtárban. 
Érdeklôdni: telefonon az 517-170 
számon vagy e-mailben a szabono-
emi@mail.com címen.
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Ahol kétszer kel fel a nap
Várva várt ôszi kirándulásunk 
napja is elérkezett, és bár igen 
koraira sikeredett az indulás, meg 
volt az oka, várt ránk Erdély, a 
csodák földje.

Idegen-honismereti vezetônk 
idén is Magyar Istvánné Berta 
Rozika volt, aki „bekapcsolva” a 
Rozi-rádiót, érdekességekkel és 
történelmi ismeretekkel szórakoz-
tatta a csapatot.

A nagylaki határátkelô után a 
napfelkelte köszöntött bennün-
ket, és míg futott velünk a busz a 
Maros völgyében, elgyönyörköd-
tünk a dombok színpompás ôszi 
takaróján.

Érintve Aradot és Dévát, Gyu-
lafehérvár, Erdély ôsi történelmi 
fôvárosa, egyben az erdélyi érsek-
ség székhelye volt utunk elsô meg-
állója. Itt, a 13. században épített 
érseki székesegyházban megko-
szorúztuk a Hunyadiak síremlékét 
valamint fejet hajtottunk Izabella 
királyné és János Zsigmond feje-
delem gazdagon díszített kôszar-
kofágjai elôtt.

A Fôtér átépítése miatt csak 
messzirôl volt alkalmunk rápillan-
tani az ortodox székesegyházra 
illetve a Román Egyesülés Múze-
umára.

A ragyogó napsütésben Nagye-
nyeden folytattuk utunkat, hol fel-
kerestük az egyetemes magyarság 
egykor leghíresebb és legrégibb 
oktatási intézményét, a nagyhírû 
református Bethlen -kollégiumot, 
amelyet a nagyfejedelem alapított 
1662-ben. A jelenleg is mûködô 
kollégium udvarán meghallgattuk 
Szôcs Ildikó igazgatóasszony tájé-
koztatását az iskola és a bentlakó 
diákok hétköznapjairól, a harcról, 
amit fennmaradásukért vívnak. 
Aztán a kollégium híres egykori 
diákjairól szólt, ezután megte-
kintettük az iskola múzeumát 
és egy korabeli tanterem mását, 
majd megkoszorúztuk az alapító, 
Bethlen Gábor fejedelem szobrát.

Az Északi Szigethegység hegyei 
között folytattuk utunkat, majd 
késô délután megérkeztünk a 
kicsiny, alig 600 lelkes Torockóra. 
Erdély egyik legvonzóbb, Europa 
Nostra Éremmel jutalmazott tele-
pülése az Aranyos folyásával pár-
huzamos szûk medencében fek-

szik, egyik oldalon a Székelykô 
1128 m. magas kopár szikla-
tömbje, másik oldalon az Ordaskô 
és a Tilalmas erdôs csúcsai ölelik 
körül.

Vendéglátónk, Király Melinda 
igazi erdélyi vendégszeretettel és 
finom házi pálinkával fogadott 
minket, majd, miután elfoglaltuk 
szálláshelyeinket és rövid sétát 
tettünk a környéken, elfogyasz-
tottuk ízletes vacsoránkat, tejfölös 
tárkonyos pityókalevest, töltelékes 
káposztát és torockói szilvás pitét. 
Kellemesre fûtött szobáinkban 
pihentetô volt az alvás, így más-
nap a bôséges reggeli elfogyasz-
tása után kipihenten indultunk 
Tordára.

Tordára tartottunk, a híres ôsi 
városba, hol a világon elôször 
mondta ki a János Zsigmond 
fejedelem uralkodása alatt 1568 
januárjában összehívott erdélyi 
országgyûlés, hogy vallási nézetei 
miatt senkit üldözni nem szabad.

A bánya bejáratánál egy szim-
patikus fiatalember, Nemes 
Árpád várt ránk és vezetett. Tôle 
tudtuk meg a következôket. Már 
a római idôkbôl ismert volt az a 
sóbánya, amelyet írásban elôször 
1075-ben említenek, „…a vár 
mellett, melynek neve Torda, az 
Aranyas folyó völgyén”. A kiváló 
minôségû só kitermelését egé-
szen 1932-ig folytatták, majd 
gazdaságtalanná válva a munka, 
a bánya bezárásra került. A tavalyi 
évben fejezôdtek be a munkála-
tok, melyek a só által konzervált 
és épp ezért rendkívül jó állapot-
ban megmaradt termelési eszkö-
zök, lépcsôk, tárnák bemutatását 
teszik lehetôvé egy turisztikai köz-
pont létesítésén belül. A látvány 
lenyûgözô, 80 méterrel a föld 
alatt egy egészségoázis fogadja a 
gyógyulni vágyókat, óriáskerék, 
csónakázó tó, színházi nézôtér, 
sportpálya várja a közönséget, 
kiket egy futurisztikus üvegfalú 
lift repít a felszínre.

Folytatva utunkat felkerestük 
a legendás Tordai hasadékot, 
mely a népmonda szerint akkor 
keletkezett, mikor Szent László 
királyunk az országra törô kunok 
egyik katonáját üldözte.  A kb. 
két kilométer hosszú mészkôha-
sadékon az Aranyosba ömlô Hes-
dát-patak folyik át, a hasadék 
két oldalán a Peterdi gerinc és a 
Köves bérc húzódik, ezek a szikla-
falak 250–300 méter magasak és 
számos barlangot rejtenek, ked-
venc kiránduló helyként funkcio-
nálva a helyieknek.

Már esteledett, mire elfáradva 
látnivalóktól elfogyaszthattuk 
a Melinda konyháján készült 
vacsorát, ami ezúttal savanykás 
húsgombóc levesbôl, hagymás 
tokányból pulickával, illetve fahé-
jas kalácsból állt. Vacsora után fel-
kerestük a falu egyik kocsmáját és 
együtt nótáztunk a helybeliekkel. 
Meglepetésünkre szinte minden 
általunk ismert dalt velünk éne-
keltek, bizonyítva ezzel az egykor 
volt Magyarország máig élô közös 
kulturális gyökereit, melyek szét-
téphetetlenek, dacára minden 
határvonalnak.

Torockó fölött kétszer kel fel 
a nap, a falucska sajátságos fek-
vése folytán, és vasárnap a mi 
indulásunkat is a napfelkelte 
köszöntötte. Elbúcsúztunk ven-
déglátóinktól, Torockótól és az 
Aranyos folyótól, várt ránk a kin-
cses Kolozsvár.

Ragyogó napsütéssel köszön-
tött a város, dacára a reggeli csí-
pôs idônek, míg végig sétáltunk 
a Farkas utcai református temp-
lom elôtt, hol megtekintettük a 
Kolozsvári testvérek Szent György 
szobrának mását, melynek az ere-
detije Prágában látható. Tovább 
sétáltunk és benéztünk a 450 éves 
Református Kollégiumba, megke-
rültük a Babes-Bólyai Egyetemet 
és így jutottunk el Erdély kultikus 
helyének számító Szent Mihály 
templomhoz, ami elôtt Fadrusz 
János híres alkotása, Mátyás 
király lovas szobra látható. Mátyás 
szülôházát is felkerestük, ahol az 
európai hírû uralkodó született 
1443-ban.

A sok évszázados magyar írás-
beliség nagyjainak nyughelye és 

egyben az emlékezések kegyhe-
lye a híres Házsongárdi temetô, 
hol megkoszorúztuk Dsida Jenô 
sírhelyét, fejet hajtottunk a híres 
erdélyi polihisztor, Kós Károly 
sírjánál.

Búcsút véve Kolozsvártól már 
gurultunk is tovább, legközelebbi 
megállónk Körösfô volt, a Sebes 
Körös eredôhelye, hol a környék 
míves kézmûves termékeibôl, 
szôtteseibôl, cserépedényeibôl, 
fafaragványaiból vásárolhattunk.

Elhagyva Csucsát, a Bonczák 
domboldalról felsejlô kastélyát, 
épp csak szusszantunk a Királyhá-
gón, elgyönyörködve a Rézhegy-
ség völgyein, majd Nagyváradig 
meg sem álltunk.

Az idô rövidsége folytán csak 
kis idôt töltöttünk Szent László 
városában, a római katolikus 
székesegyház impozáns épületét 
csodáltuk meg, amit II. Pál pápa 
basilica minor rangra emelt. Meg-
koszorúztuk Szent László király 
aranyozott hermájának másola-
tát, majd megtekintettük a román 
államtól nemrég visszakapott püs-
pöki palota egy részét. Az egyház 
1996-ban kezdte meg törvényes 
úton visszaszerezni a palotát, mely 
tevékenységben jelentôs érdeme 
volt Tempfli József nyugalma-
zott nagyváradi római katolikus 
megyéspüspöknek. Külön örö-
münkre szolgált, hogy módunk-
ban állt üdvözölni az idôs fôpapot, 
ki a bazilikában éppen elkezdôdô 
misére érkezett.

Búcsúzva Nagyváradtól Nagy-
szalontán át folytattuk utunkat, 
s Rozika pár szóban megidézte a 
város nagy szülöttét, Arany Jánost.

Sofôrünk, Kurucsai László 
ügyességét dicséri, hogy este 8-ra 
a faluház elé kanyarodtunk.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindenki munkáját, aki 
hozzájárult kirándulásunk sike-
réhez, valamint Rozikának a lel-
kiismeretes, részletes és szívhez 
szóló idegenvezetést, a dalokat és 
a verseket. Mindent!

Külön köszönet illeti a Mágori-
busz sofôrjét, aki ügyességével, 
türelmével és nem utolsósorban 
humorával mindannyiunk szívébe 
belopta magát.

sz.p.k.

Torockó fölött kétszer kel fel a nap, 
a falucska sajátságos fekvése foly-
tán, és vasárnap a mi indulásunkat 
is a napfelkelte köszöntötte.
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Algyô ez évi adóbevételeirôl és a szociális ellátások alakulásáról
Nagyító alatt 
az adóügyek

Herczeg József polgármester az 
Algyôi Hírmondó októberi szá-
mában értékelte az elmúlt egy 
év beruházásait és fejleszté-
seit. A lakosság tájékoztatása a 
novemberi lapszámban is foly-
tatódik, ahol a település ez évi 
adóbevételeirôl és a szociális 
ellátások alakulásáról adunk 
részletes felvilágosítást. 

Az októberi Képviselô-testületi 
ülésen beszámoló hangzott el a 
2011. III. negyedévi adóügyi fel-
adatok ellátásáról. 

A Magyar Köztársaság Alkot-
mánya szerint az önkormányzatok 
gazdasági önállósulásának egyik 
eszköze a helyi adók rendszere. 
A helyi adóztatás biztosítja az 
önkormányzat önálló gazdálkodá-
sához a saját pénzügyi forrásának 
jelentôs részét, a kötelezô és az 
önként vállalt feladatok ellátását. 

1. Gépjármûadó
Az adózók száma: 1570. A helyi 
adóztatás biztosítja az önkor-
mányzat önálló gazdálkodásához 
a saját pénzügyi forrásának jelen-
tôs részét. A gépjármûadó bevétel 
teljes egészében az önkormányzat 
bevétele.

Gépjármûadóban az 59 millió 
forintos elôirányzathoz képest 
65 171 982 Ft lett elôírva. Ennek 
oka az adózók számának illetve a 
jármûvek számának növekedés-
ében és a gépjármûadó mértéké-
nek növekedésében keresendô. 
Mozgáskorlátozottság miatti 
mentességben 80 fô részesült 
2011 évre.

A befizetett adó összege 2011. 
06. 30-ig 32. 494. 026 Ft, a befi-
zetett adó összege 2011.09.30-ig: 
24 847 918 Ft. Fennálló hátralék 
(elôzô évrôl áthozott és folyó és 
09.30-ig): 19 642 650 Ft. 

2. Helyi iparûzési adó
Az adózók száma: 371. 

Algyô Nagyközség Képviselô-
testületének a helyi iparûzési 
adóról szóló többször módosított 
33/1999 (XII.19.) sz. Önk. rende-
lete értelmében a helyi iparûzési 

adó célja, hogy a vállalkozók 
a helyben végzett vállalkozási 
tevékenységük nagyságához iga-
zodóan járuljanak hozzá a helyi 
közösségi feladatok megoldásá-
hoz. Ez az adó a legjelentôsebb 
bevételi forrás településünkön. 

A hatályos jogszabályok alapján 
adómentesség, adókedvezmény 
csak azt a vállalkozót illetheti 
meg, akinek/amelynek a 39. § (1) 
bekezdés, illetôleg a 39/A. § vagy 
39/B. § alapján számított (vál-
lalkozási szintû) adóalapja nem 
haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. 

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola építése során 41 vállal-
kozó részére került felhívás pos-
tázásra ideiglenes, illetve állandó 
iparûzési adó hatálya alá való 
bejelentkezésre.
A bevallások beérkezése folyama-
tos.

 Költségvetésbe tervezett elô-
irányzat:  1 200 000 000 Ft
Adóelôírás:  1 623 350 160 Ft
 Befizetett adó összege 2011. 06. 
30-ig:  853 963 470 Ft
 Befizetett adó összege 2011. 09. 
30-ig:  923 394 062 Ft
 Fennálló hátralék (elôzô évrôl 
áthozott és folyó és 09.30-ig): 
 59 587 135 Ft

3. Építményadó
Az adózók száma: 110, az adókö-
teles terület nagysága: 101 966 m2 

Algyô Nagyközség Képviselô-
testületének az építményadóról 
szóló többször módosított 20/2000 
(XII.12.) sz. Önk. rendelete értel-
mében az építményadót az önkor-
mányzat a helyi vagyoni érdekelt-
séghez kapcsolódóan vezetheti be 
az illetékességi területén (kül- és 
belterületen) fekvô építmények 
(épületek, épületrészek) után. 

A hatályos jogszabályok szerint 
a vállalkozó üzleti célt szolgáló 
épülete után meg kell fizetni az 
építményadót, ezekre az önkor-
mányzat nem adhat adómentes-
séget. 

2009. 01.01-tôl hatályos jog-
szabály szerint Algyô Nagyközség 
közigazgatási területén az adó évi 
mértéke 600 Ft / m2 –re módosult.

 Költségvetésbe tervezett elô-
irányzat:  58 000 000 Ft
Adóelôírás:  60 905 280 Ft

 Fennálló hátralék (elôzô évrôl 
áthozott és folyó és 09.30-ig): 
 8 505 844 Ft

4. Vállalkozók kommunális adója
Az adózók száma: 292. 

Algyô Nagyközség Képviselô-
testületének a vállalkozók kom-
munális adóról szóló többször 
módosított 3/1997 (XII.19.) sz. 
Önk. Rendeletét 2011. február 05. 
napjával hatályon kívül helyezte a 
törvényi változás értelmében.

5. Talajterhelési díj
Algyô Nagyközség Képviselô-testü-
letének a talajterhelési díjról szóló 
7/2005 (II.05.) sz. Önk. rendelete 
értelmében talajterhelési díjfize-
tési kötelezettség azt a kibocsátót 
terheli, aki a mûszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt 
rá és helyi vízgazdálkodási ható-
sági, illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvízel-
helyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. 

A Szegedi Vízmû Zrt. 94 fo gyasztó 
2010. évi fogyasztási mértékét 
küld te meg, akik még nem kötöt-
tek rá a kiépített csatornarend-
szerre. A kiszámított díj 100 %-át 
kellett megfizetniük. 56 db beval-
lási nyomtatvány lett kiküldve a 
fogyasztók részére.  A bevallások 
feldolgozása megtörtént.

Adóelôírás (múlt évi-folyó évi):
 191 520 Ft

 Befizetett adó összege 2011. 09. 
30-ig: 191 560 Ft

Adóbefizetések, elôírások alakulá-
sáról összesen elmondható, hogy a 
2011. évi költségvetési elôirányzat: 
1 317 000 000 Ft, a 2011. évi elôírt 
adó: 1 749 427 422 Ft, a 2011.06.30 
adóbefizetés: 915 917 576 Ft, a 
2011. szeptember 30. adóbefize-
tés: 976 146 094 Ft. A 2011. évi 
adóelôírás és a 2011. szeptember 
30-ig befolyt összegek összeve-
tése során megállapítható, hogy 
az éves elôírás jelentôs része befi-
zetésre került. Az adószámlákra a 
befizetések folyamatosak.

A Képviselô-testület megfogalmazta 
és kiemelte, hogy tervei között nem 
szerepel adóemelési szándék, vala-
mint új adónemek bevezetése. 

Az idézett hatályos önkormány-
zati rendeletek megtekinthetôk a 

www.algyo.hu/önkormányzat/rende-
letek menüpont alatt. 

*

Nagyító alatt  
a szociális ellátások

Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tülete októberi ülésén tárgyalta és 
fogadta el a 2011. évi I–III. negyedévi 
beszámolót a szociális ellátásokról. 

A Képviselô-testület által pol-
gármesteri hatáskörbe átruházott 
szociális és gyermekvédelmi ellá-
tások a következôk: 

Eseti ellátások: átmeneti segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás, temetési segély, adósság-
csökkentési támogatás, közteme-
tés.

Rendszeres ellátások: ápolási 
díj (méltányos), lakásfenntartási 
támogatás (normatív, méltányos), 
gyermekintézményi étkezési térí-
tési díj, hulladékszállítási díjked-
vezmény, bérlettámogatás.

1. Átmeneti segély
A nyugdíjminimum 2011-ben az 
elôzô évhez képest nem változott, 
továbbra is 28 500 Ft. 

Jelenleg hatályban lévô szociá-
lis rendeletünk szerint átmeneti 
segély adható egyedül élô ese-
tén a nyugdíjminimum kétsze-
resénél kevesebb jövedelemmel, 
azaz 57 000 Ft alatt, családban 
élô személyeknél az egy fôre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg a 
nyugdíjminimum 150%-át, azaz 
42 750 Ft-ot. Az átmeneti segély 
adható alkalmankénti összege a 
2011. évi februári rendeletmódo-
sítás óta maximum 10 000 Ft. 

2008. január 1. napjától hatá-
lyos rendeletünk azon rendelke-
zése, melyben igazolt havi gyógy-
szerfogyasztás esetén magasabb a 
jövedelemhatár, egyedül élô ese-
tén a nyugdíjminimum háromszo-
rosa, családban élô személyeknél 
a nyugdíjminimum két és félsz-
erese. Ezt lehetôséget többnyire 
az egyedül élô idôs lakosok veszik 
igénybe.  Az igazolt gyógyszervá-
sárlásra adható átmeneti segély 
alkalmankénti összege maximum  
28 500 Ft. 

Folytatás a 10. oldalon!
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Folytatás a 9. oldalról!

Átmeneti segély kérelem 328 
db volt a fent nevezett idôszakban, 
melybôl 306 db megállapító és 19 
db elutasító határozat született. 
Ebbôl gyógyszertámogatásként 
kb. 10–15 fônek került kiutalásra 
átmeneti segély. A 2011. évi elô-
irányzat: 5 700 000 Ft, az eddig 
felhasznált összeg: 2 959 500 Ft.

Kamatmentes kölcsön formájá-
ban nyújtható átmeneti segélyben 
ezen idôszak alatt 14 fô részesült, hat 
havi részletfizetéssel, melyre össze-
sen 757 000 Ft került kifizetésre. 

2.  Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás

Elsôsorban azokat a gyermekeket 
kell alkalmanként támogatásban 
részesíteni, akik szülei anyagi 
segítségre szorulnak gyermekük 
iskoláztatása, ellátása és gondo-
zása terén. Jellemzôen iskoláz-
tatási (tanszervásárlás, ballagás, 
erdei iskola) kiadásokra kérik a 
szülôk ezt az ellátást, de krízis-
helyzetben elôfordul, hogy élel-
miszervásárlásra kerül kifizetésre. 

Az elmúlt évben 19 kérelem, 
2011-ben már 27 kérelem került 
pozitív elbírálásra, mely összegbôl 
a családonkénti átlag 11 800 Ft. Két 
kérelemnél született elutasító döntés, 
a jövedelemhatár túllépése miatt. 

Elôirányzat: 800 000 Ft, az eddig 
felhasznált összeg 341 500 Ft

3.  Temetési segély
A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Sztv.) fel-
hatalmazza az önkormányzatokat, 
hogy rendeletben szabályozzák 
azokat a feltételeket, mely alap-
ján temetési segélyt állapít meg 
annak, aki a meghalt személy elte-
mettetésérôl gondoskodott.

A már hivatkozott önkor-
mányzati rendeletünk a temetési 
segélyre jogosultság jövedelem 
feltételét az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
háromszorosában állapítja meg, 
mely jelenleg 85 500 Ft.  A teme-
tési segély mértékét jövedelem 
kategória szerint szabályozza arra 
figyelemmel, hogy testtemettetés 
vagy hamvasztásos temetés volt.

A 2011.évi elôirányzat: 1 000 
000 Ft, a felhasznált összeg: 348 
000 Ft.

A vizsgált idôszakban 28 kére-
lem érkezett, melybôl 2 eljárás 
zárult elutasító határozattal.

4. Adósságcsökkentési támogatás
Az adósságcsökkentési támogatás 
egy része csak az adósságkezelési 
szolgáltatásnak, mely mellé járul 
még az adósságkezelési tanács-
adás is, melyet csak képzett adós-
ságkezelô végezhet. Az Egyesített 
Szociális Intézmény Családsegítô 
Szolgálatának munkatársa Har-
csás Gizella végzi a családsegí-
tés mellett az adósságkezelési 
tanácsadással járó feladatokat.  
A tanácsadó javaslatára és segít-
ségével kerül kitöltésre a kérelem 
és az ügyfelek a családgondozó-
val együtt beszélik meg az adós-
ság ütemezését. Az adósságke-
zelésbe bevont adósságtípusok 
rendeletünk alapján a vezetékes 
gázdíj tartozás, áramdíjtartozás, 
táv hôszolgáltatási díjtartozás, 
víz-és csatornahasználati díjtar-
tozás. 

Eddig az év folyamán 16 kére-
lem érkezett, melybôl 14 meg-
állapító, 2 elutasító határozat 
született. Tapasztalataink szerint 
jellemzôen gázdíj és áram tartozás 
megfizetésére születtek a határo-
zatok.

A 2011.évi elôirányzat: 2 900 
000 Ft., a felhasznált összeg: 1 497 
375 Ft.

5. Ápolási díj (méltányos)
Ápolási díj a tartósan gondozásra 
szoruló személy otthoni ápolását 
ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére igényelhetô, amennyiben 
a kérelmezôvel egy háztartásban 
élôk egy fôre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 150%-át (mely 42 750 Ft). 

2007. január 1. napjától az 
Sztv. módosításával jegyzôi hatás-
körbe került az alanyi, valamint az 
emelt összegû ápolási díj. 2011. 
január hónaptól az ápolási díj 
havi összege az éves központi 
költségvetési törvényben megha-
tározott alapösszeg, mely 2011-
ben 29 500 Ft. Így a méltányos 
ápolási díj havi összege ennek 80 
%-a, azaz bruttó 23 600 Ft. 

A 2011. évi elôirányzat: 7 500 
000 Ft, melybôl felhasználásra 
került 5 379 120 Ft.

Jelenleg 30 fô részesül ápolási 
díjban. 

6.  Lakásfenntartási támogatás 
(normatív, méltányos)

Az Sztv. szeptember 1. napjától 
hatályos rendelkezése ennél az 
ellátási formánál (úgy mint az 
aktív korúak ellátásánál) is beve-
zette a fogyasztási egység fogal-
mát. Így már nem egy fôre jutó 
havi jövedelmet, hanem fogyasz-
tási egységre jutó jövedelmet szük-
séges a háztartásban vizsgálni. 

Az Sztv. alapján normatív támo-
gatásra jogosult az a személy, aki-
nek a háztartásában az egy fogyasz-
tási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 250%-át, mely 71 250 Ft.  A 
támogatást a törvény alapján 12 
hónapon keresztül folyósítjuk, 
melyhez saját forrásból a szeptem-
beri rendeletmódosítással kiegé-
szítô lakásfenntartási támogatást 
biztosítunk 6 000 Ft-ig. 

A 2011. évi elôirányzat: 3 500 000 
Ft, melybôl felhasználásra került 2 
554 400 Ft, melynek normatív része 
90 %-ban visszaigényelhetô.

A korábbi méltányos lakásfenn-
tartási támogatást felváltja – igaz 
más jövedelemhatárral- az ener-
giaköltség támogatás, mely olyan 
családoknak nyújt rendeletünk-
ben meghatározott összeget, akik-
nek az egy fogyasztási egységre 
jutó jövedelmük a 76.950,- Ft 
alatt van és az egyéb feltételeknek 
megfelelnek. 

A 2011. évi elôirányzat: 2 500 
000 Ft, melybôl 1 816 100 Ft 
került felhasználásra. Ez a támoga-
tási forma nem igényelhetô vissza.

7.  Gyermekintézményi étkezési 
térítési díj támogatása

Rendeletünk szerint, aki nem 
jogosult rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre, de család-
jában az egy fôre jutó jövedelem 
a nyugdíjminimum 150%-át (mely 
jelenleg 42 750 Ft) nem haladja 
meg, gyermekintézményi térítési 
díjban részesülhet, mely az általá-
nos, középiskolai, valamint óvo-
dai térítési díjakhoz egységesen 
egy- és kétgyermekes családoknál  
gyermekenként 3 000 Ft havonta, 
a három –illetve több gyermeket 
nevelô családokban gyermeken-
ként 1 500 Ft, mert ezek a csa-
ládok alanyi jogon eleve 50 %-os 
kedvezményben részesülnek. 

Évek óta egyre kevesebb azon 
családok száma, akik ezt az ellá-

tást igénybe tudják venni. Jel-
lemzôen óvodás, illetve általános 
iskolás gyermek részére igénylik 
ezt az ellátást, a felsô tagozatosok 
valamint a középiskolások nem 
veszik igénybe az iskolai étkezést. 
Az óvodások július 31-ig, az isko-
lások június 30-ig vehetik igénybe 
ezt a támogatást. 

Jelenleg 2011. szeptember 
hónapjától 10 család 11 gyerme-
kére került az ellátás megálla-
pításra. 3 család kérelme került 
elutasításra. 

A 2011. évi elôirányzat: 550 
000 Ft., melybôl  164 570 Ft. került 
felhasználásra.

Az állami költségvetésbôl nem 
visszaigényelhetô.

8.  hulladékszállítási díjkedvez-
mény

Az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló 17/2009./
VII.28./ Ör. 30. § szabályozza 
a hulladékszállítási díjkedvez-
ményre jogosultság feltételeit. 
A szabályozás alapján a 62. élet-
évet betöltött nyugdíjasok jogo-
sultak a kedvezményre egyéb 
feltételek megléte esetén / jöve-
delem és más lakóhellyel bejelen-
tett személy az ingatlanban nem 
lehet /. A támogatás 50 és 70 %-os 
mértékû, annak megfelelôen, 
hogy a kérelmezô betöltötte-e a 
70. életévét.

Régen felmerült igény került 
kielégítésre azzal a rendeletmó-
dosítással, melyben 2011. áprili-
sától 100 %-os hulladékszállítási 
kedvezményben részesülnek a 
75. életévüket betöltött személyek 
azzal a feltétellel, hogy a házastár-
son, élettárson kívül más személy 
nem él az ingatlanban.   

A 2011. évi elôirányzat meg-
bontva: 

50 %-os kedvezmény  370 000 Ft, 
ebbôl felhasznált összeg 132 496 Ft 

70%-os kedvezmény 1 450 000 Ft, 
ebbôl felhasznált összeg 397 425 Ft

100%-os kedvezmény 2 500 000 Ft, 
ebbôl felhasznált összeg 638 026 Ft

9. Köztemetés
Az Sztv. alapján a haláleset helye 
szerinti önkormányzatnak kell 
gondoskodni az elhunyt személy 
közköltségen történô eltemette-
tésérôl, ha az elhunytnak nincs, 
vagy nem lelhetô fel az eltemet-
tetésére köteles személy, vagy az 
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eltemettetésre köteles személy 
az eltemettetésrôl nem gondos-
kodik. A költségeket az önkor-
mányzat hagyatéki teherként a 
közjegyzônél bejelenti. A beszá-
molási idôszakban köztemetés 
elrendelésére 2011-ben 1 személy 
temettetésénél került sor. 

*

Törvény által jegyzôi hatáskörbe 
telepített szociális és gyermekvé-
delmi ellátások: aktív korúak ellá-
tása, ápolási díj (alanyi és az emelt 
összegû), idôskorúak járadéka, 
közgyógyellátás, mozgáskorláto-
zottak közlekedési támogatása, 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultság megálla-
pítása, óvodáztatási támogatás, 
egészségügyi szolgáltatásra jogo-
sultság. 

1. Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátására jogosult-
ság, az az ellátási forma, mely az 
utóbbi években gyakran változott. 
Az aktív korúak ellátására való 
jogosultságnak két alapvetô fel-
tétele közül az egyik, hogy az aktív 
korú személy együttmûködjön az 
illetékes Munkaügyi Központ-
tal. Az ellátás igénylése elôtti 24 
hónapon belül legalább egy év 
együttmûködést szükséges iga-
zolni. Az együttmûködés rövidebb 
(legalább 3 hónap) is lehet abban 
az esetben, ha az álláskeresônek 
korábban lejárt vagy megszûnt 
valamilyen nyugdíjszerû (pl. gyes, 
gyet, rendszeres szociális járadék, 
rokkantsági nyugdíj) ellátása.  A 
másik feltétel, hogy családjában 
az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíjminimum 90 
%-át és vagyona nincs. 

2011-tôl hatályon kívül helyezte 
a törvény azt a lehetôséget, mely 
szerint az 55. életévüket betöl-
tött személyek is részt vehettek 
a közmunkában, ha munkaképe-
sek voltak, így ez évtôl már nem 
lehetett a közmunkaprogramban 
55. évet betöltött személyt foglal-
koztatni. Ezek a személyek rend-
szeres szociális segélyben részesül-
nek, jellemzôen egyedülállók, az 
ellátásuk havi összege a nyugdíj-
minimum 90%-a azaz 25 605 Ft. 
10 fô részesül ebben az ellátásban.  

A törvény lehetôséget biztosít 
arra, hogy az aktív korúak ellátá-
sára jogosult személyek egészségi 

vagy mentális állapotára tekintet-
tel helyi rendeletben megállapí-
tott szabályok alapján felmentést 
kapjanak. Rendeletünk alapján 4 
fô részesül a rendszeres szociális 
segélynek ebben a formájában. 

A közcélú munkában részt vevô 
aktív korú ellátottak ellátási for-
mája 2010-ben a rendelkezésre 
állási támogatás (RÁT), 2011. 
januárjától bérpótló juttatás (BPJ), 
2011. szeptemberétôl foglalkozta-
tást helyettesítô támogatás (FHT) 
elnevezést kapta. A havi összege 
változatlan, a nyugdíjminimum 
havi összege, azaz 28 500 Ft, napi 
950 Ft. A törvény 2011. januárjá-
tól hatályos rendelkezései alapján 
legalább 30 napot minden ellátás-
ban részesülônek dolgoznia kell. 

Hosszú távú közcélú munkán 
2011. februárjától az Alsó-Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság Sze-
gedi Szakaszmérnökségénél, vala-
mint a Tisza-Maros Menti Vízügyi 
Társulásnál dolgozik kb. 15 fô, 
melybôl nem mindenki részesül 
aktív korúak ellátására. 

A Polgármesteri Hivatal Algyô 
Nagyközség Önkormányzatának 
intézményeinél 5 fô hosszú távú 
44 fô rövid távú közcélú mun-
kán dolgozott, illetve dolgozik. 
Mindenkinek sikerült munkát 
biztosítanunk, 4 fô nem fogadta 
el a felajánlott munkát vagy nem 
mûködött együtt.  Számukra a 
segély 36 hónapig nem állapít-
ható meg, kivétel akkor, ha önál-
lónak álláskeresési ellátásra lesz-
nek jogosultak.

A 2011. évi elôirányzat: RSZS 
2 500 000 Ft, melybôl eddig 
2 851 745 Ft került kifizetésre.  
BPJ 14 000 000 Ft, melybôl eddig 
8 748 955 Ft került kifizetésre.

2. Idôskorúak járadéka

A megélhetést biztosítva, a jöve-
delemmel nem rendelkezô idôs-
korú személyek részére nyújtható 
támogatás. Azok részesülhetnek a 
járadékban, akik a 62. életévüket 
vagy a rájuk irányadó nyugdíjkor-
határt betöltötték. Havi összege 
aszerint változik, hogy a kérel-
mezô egyedül él-e illetve betöl-
tötte –e a 75. életévét. 2011-ben 
2 fô részesül idôskorúak járadéká-
ban. Mindketten betöltötték a 75. 
életévüket, így a nyugdíjminimum 
130%-a azaz 37 050 Ft havi támo-
gatásban részesülnek.

A 2011. évi elôirányzat: 1 000 
000 Ft, melybôl 722 475 Ft került 
kifizetésre. 

3.  Ápolási díj (alanyi és az emelt 
összegû) 

Az alanyi ápolási díj tartósan beteg 
kiskorú vagy fogyatékos személy ápo-
lójának alanyi jogon biztosított ellá-
tása, melynek összege 2011. január 
hónaptól az ápolási díj havi összege 
az éves központi költségvetési tör-
vényben meghatározott alapösszeg, 
mely 2011-ben bruttó 29 500 Ft. 

Az emelt összegû ápolási díj a 
fokozott ápolást igénylô ápolt sze-
mély gondozójának ellátása, mely-
nek bruttó összege a mindenkori 
nyugdíjminimum 130%-a. Az ellá-
tás csak a területileg illetékes Szo-
ciális Módszertani Intézmény szak-
értôi javaslata alapján állapítható 
meg, melynek díja szakvélemé-
nyenként 20 000 Ft. A szakértôi díj 
100 %-ban, a fent említett ápolási 
díjak 90 %-ban visszaigényelhetôk. 

Az alanyi jogon járó 100%-os 
támogatás 2011. évi elôirányzata: 
2 700 000 Ft., a felhasznált összeg 
összesen: 1 948 500 Ft. Az összeg 
átlagosan 9 fôt érint.

Az alanyi jogon járó emelt összegû 
130%-os ápolási díj elôirányzata: 
3 000 000 Ft, a felhasznált összeg 
összesen: 1 982 560 Ft. Az összeg 
átlagosan 8 fôt érint.

Az ápolási díj után nyugdíj-
biztosítási járulékot kell fizetnie 
a kifizetôknek, mely 2011-ben a 
bruttó összeg 24%. 

4. Méltányos közgyógyellátás 
Az Sztv. szabályozza a közgyógyel-
látásra jogosultság feltételeit. Meg-
határozza a közgyógyellátásnak, 
mint – természetbeni ellátásnak 
– funkcióját, mely szerint olyan 
speciális támogatási forma, mely 
a szociálisan rászorult személy 
egészségi állapota megôrzésé-
hez, helyreállításához kapcsolódó 
kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. A szükségletekhez 
igazodó felhasználás érdekében 
gyógyszerkeret kerül megállapí-
tásra. A gyógyszerkeret két részbôl 
tevôdik össze: krónikus betegség-
bôl adódó egyéni gyógyszer keret 
és az évközben bármikor jelent-
kezô akut megbetegedés kiadá-
saihoz kapcsolódó eseti keretbôl

A törvény a jogosultság feltéte-
leit alanyi jogon / emelt összegû 

családi pótlékban részesülôk és I. 
II. csoportba tartozó rokkantsági 
körre/ és normatív alapon jogo-
sultak körére szabályozza. Az ala-
nyi jogon megállapított jogosult-
ságnál a jogosultság ideje 2 év.

A települési önkormányzatok-
nak lehetôséget ad a törvény arra, 
hogy rendeletben meghatározhatja 
azokat a feltételeket, hogy kik tar-
tozhatnak a szociálisan rászorultak 
körében. A normatív és méltányos 
alapon történt megállapításoknál a 
jogosultság 1 évre állapítható meg.

Az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló 23/2011./
VIII.3./ Önkormányzati rendelet 
– a méltányosságból megállapít-
ható közgyógyellátásra jogosultak 
körét – az egy fôre jutó jövedelem 
alapján szabályozza, mely meg-
emelkedett jövedelemhatárokkal 
2011. szeptember 1. napjával 
lépett hatályba. Így a családban 
élô személy jövedelem jogosultság 
feltétele az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének két-
szerese, mely jelenleg 62 700 Ft, 
míg egyedülálló személynél a 
nyugdíjminimum összegének 
270%-a, mely jelenleg 76 950 Ft. 

Abban az esetben, ha a kérel-
mezônek nincs havi rendszeres 
gyógyszerszükséglete, de gyógyá-
szati segédeszközre (hallókészü-
lék, tolókocsi, protézis) szorul, 
ezen eszközök magas költségére 
tekintettel rendeletünkben bizto-
sítottuk magasabb (85 500 Ft/fô) 
jövedelemhatárt, úgy hogy a gyó-
gyító ellátása költsége a 2850 Ft-ot 
meghaladja. Ilyen igénnyel kére-
lem évente kb. 1–3 esetben kerül 
benyújtásra Hivatalunkhoz.

A méltányosságból megállapított 
jogosultság esetén az önkormány-
zat az egészségbiztosítási pénztár-
nak térítési díjat fizet a kérelmezô 
részére megállapított gyógyszerke-
ret 30 %-át képezô összegben. 

A 2011. évi elôirányzat: 3 100 
000 Ft, az eddig felhasznált összeg: 
1 877 115 Ft.

5.  mozgáskorlátozottak közleke-
dési támogatása

A mozgáskorlátozottak közleke-
dési támogatás iránti kérelmének 
beadási határideje a Kormányren-
delet szerint a tárgyév április 30. 
napja. 

Folytatás a 12. oldalon!



12 Ö n k o r m á n y z a t 2 0 1 1  n o v e m b e r  •  H í r m o n d ó

Folytatás a 11. oldalról!

A rendelet által megjelölt idôszak-
ban 33 kérelem érkezett, melybôl 
11 elutasító határozat született, a 
súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeirôl 
szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendeletben megállapított jövede-
lemhatár (71 250 Ft/fô) túllépése 
miatt.  

A 2011.évi elôirányzat: 450 000 Ft.

6.  rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultság 
megállapítása

A gyermekek védelmérôl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló több-
ször módosított 1997. évi XXXI. 
tv. (továbbiakban Gyvt.) szerint a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény megállapításának célja 
annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult 
a törvény által meghatározott 
gyermekétkeztetés normatív ked-
vezményének, az egyszeri támo-
gatásnak és külön jogszabályban 
meghatározott egyéb kedvezmé-
nyeknek az igénybevételére.

A Gyvt. 148. § (5) bekezdése 
alapján a gyermekétkeztetés ese-
tén

a)  a bölcsôdés, óvodás, az 1–8. 
évfolyamon nappali rendszerû 
iskolai oktatásban részt vevô és 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülô 
gyermek  részére az intéz-
ményi térítési díj 100%-át,

b)  az a) pont alá nem tartozó, 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülô 
gyermek és tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-
át, normatív étkezési ked-
vezményként kell biztosítani 
az étkeztetô gyermekintéz-
ménynek a központi költség-
vetés terhére.

A Gyvt. 20/A § szerint a tele-
pülési önkormányzat jegyzôje 
annak a gyermeknek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultsága a 
tárgyév augusztus 1. napján fenn-
áll, a tárgyév augusztus hónapjá-
ban, a tárgyév november 1. nap-
ján fennáll, a tárgyév november 
hónapjában egyszeri támogatást 
folyósít. Az egyszeri támogatás 
gyermekenkénti összege 201-ben 
is gyermekenként 5 800 Ft. 

A jogosultság egy évre kerül 
megállapításra, mely települé-
sünkön 2009-ben átlagosan 150 

gyermeket érintett ez az ellátás, 
2010-ben számuk 177-re növeke-
dett, 2011-ben 188 gyermek jogo-
sult rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre.

A 2011. évi elôirányzat: 2 500 
000 Ft, melybôl az eddig felhasz-
nált összeg: 1 090 400 Ft.

7. óvodáztatási támogatás
Annak a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülô 
gyermeknek a szülôje részére jár 
az ellátás, aki a három-, illetve 
négyéves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá gondoskodik 
gyermeke rendszeres óvodába 
járatásáról, és akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága fennáll, vala-
mint egyéb feltételeknek megfe-
lel. A támogatás évente két alka-
lommal – hasonlóan a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez 
– kerül kifizetésre. Mindaddig 
jár a támogatás, amíg a gyermek 
óvodába jár és megfelel az egyéb 
feltételeknek. Elsô alkalommal 
20 000 Ft majd a további alkal-
makkor 10 000 Ft kerül megál-
lapításra gyermekenként. Három 
gyermekre tekintettel folyósítottuk 
ezt az ellátást június hónapban. 

A 2011. évi elôirányzat: 100 
000 Ft, az eddig felhasznált összeg: 
50 000 Ft.

8.  Egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság

A jegyzô az egészségügyi szol-
gáltatás igénybevétele céljából 
annak a személynek állapítja meg 
a szociális rászorultságát, akinek a 
családjában az egy fôre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
120 %-át (34 200 Ft), valamint 
egyedülálló személynél a 150%-
ot (42 750 Ft) nem haladja meg 
és családjának vagyona nincs. 
A szociális rászorultság igazolá-
sáról hatósági bizonyítvány kerül 
kiadásra 1 évre. 

2011-ben 29 személy részesült 
hatósági bizonyítványban, melyrôl 
bejelentési kötelezettséget teljesí-
tünk az egészségbiztosítási szerv 
felé. 

Az idézett hatályos önkormány-
zati rendeletek megtekinthetôk a 
www.algyo.hu/önkormányzat/rende-
letek menüpont alatt. 

Herczeg József  
Polgármester

Meghívó –
A közbeszerzésirôl és pályázati lehetôségekrôl  

az Algyôi Vállalkozói Klubban
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata kiemelt feladatának tekinti 
az algyôi vállalkozók munká-
jának segítését és támogatását. 
Az érintett vállalkozók korábban 
igényelték: alakuljon egy Algyôi 
Vállalkozói Klub, mely segítheti 
a szféra érdekérvényesítését, a 
pályázati munkát, egyéb feladato-
kat. A Klub alakuló ülésére 2010. 
november 25.-én került sor, az 
érdeklôdôk kérésére elkészült egy 
névlista, valamint minden aktuális 
pályázati lehetôségrôl és a vállal-
kozókat érintô információkról 
e-mail hírlevélben tájékoztatjuk 
az érintetteket. 

Tisztelettel  meghívjuk Önt és 
Munkatársait az Algyôi Vállalkozói 
Klub következô ülésére az Algyôi 
Faluház emeleti klubtermébe 
(6750, Algyô, Búvár u. 5.) novem-
ber 16. (szerda) 17.30 órára. 
TÉMÁK: 

2012. január 1-jétôl válto-
zik a Közbeszerzési törvény.  
Elôadó: dr. Gézci József közbeszer-
zési tanácsadó 

Bemutatkozási lehetôségek 
ismertetése az Algyôn mûködô 
vállalkozások számára. 

Az aktuális pályázati lehetôsé-
gek ismertetése. 

Koordinátor: Katona Antal, a GYE-
VIÉP NKFT. ügyvezetô igazga-
tója. (Telefon: 62/267-567, gye-
viep@algyoktv.net)

Kapcsolattartó: Bereczné Lázár 
Nóra (Polgármesteri Hivatal, 
Algyô) (T.: 62/517-517/932, nora.
kozoktatas@algyo.hu)

Amennyiben érdekli kezdemé-
nyezésünk, kérjük, legkésôbb 2011. 
november 14.-ig (hétfô) jelezze 
részvételi szándékát a nora.kozokta-
tas@algyo.hu elérhetôségen. 
Katona Antal ügyvezetô, koordinátor

Elindult  
az EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012

Magyarország egyik legnagyobb 
hagyományokkal és a legtöbb 
résztvevôvel rendelkezô sza-
badidôs sporteseménye, az EDF 
DÉMÁSZ Ötpróba London 2012 
program. A 2011. október elsején 

lezajlott olimpiai ötpróba tömeg-
sport versenysorozat kerékpá-
ros túráján iskolánk állította ki 
a legnagyobb létszámú csapatot 
Csongrád megyében.

Felhívás
Ha szeretsz énekelni, kéz mû-
ves kedni vagy néha tollat 
ragadsz, s leírod gon-
dolataidat, köztünk a 
helyed!

Várunk a Gyevi 
Art  Kulturál is 
Egye sület 3 szak-
mai csoportjába, 
a Parlandó Ének-
együttesbe, a Toll-
forgatók és az Alkotók 
Körébe.

Köztünk nemcsak az ismere-
teidet gyarapíthatod, nemcsak 

barátokra lelsz, hanem mások 
örömére is alkothatsz!

Várunk!

*

Elérhetôségünk:
Gyevi Art  
Kulturális Egyesület

6750 Algyô,
Búvár u. 5.

Elnök:  
Ménesi Lajosné,  

telefon: 06/30/254-4632;  
e-mail: mjuszti@gmail.com
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Köszönet az elismerésért
Ezúton szeretném megköszönni 
az Algyôi Sportkörnek, a Polgár-
mester Úrnak és a Képviselô Tes-
tületnek, hogy „Algyô legbátrabb 
ejtôernyôs hölgye” elismerésben 
részesítettek. Algyô napján, az 
ünnepi testületi ülésen vehettem 
át a gyönyörû ajándékokat / virág, 
serleg, fafaragás/.

Igen büszke vagyok erre az elis-
merésre, nem is hittem volna, 
hogy 55 év távlatából még emlé-
keznek rám, a  régi  sportolóra. Mi  
magunk között csak úgy említjük 

ezt az idôt, hogy „ hôskorszak”mert 
más volt a technika, a felszerelés.
Például a a faluk közötti atlétikai 
versenyeken szögescipô nélkül 
futottunk, de azért tudtunk nyerni.

A mai fiataloknak is csak azt 
tudom ajánlani, hogy sportol-
janak, versenyezzenek, mert a 
sport, a küzdés egész életre meg-
edzi az embert.A késôbbiekben is 
könyebben veszik az akadályokat, 
amelyeket a nagybetûs ÉLET állít 
eléjük.

Borosné Bozóki Ágnes

Télen is közlekedés biztonságáért
A megváltozott közlekedési kör-
nyezet váratlan helyzet elé állít-
hatja a jármûvezetôket, éppen 
ezért idôben fel kell készülni arra, 
hogy egyik pillanatról a másikra 
olyan idôjárási és útviszonyokkal 
találkozhatunk, amelyek a nyári 
vezetéstechnikától lényegesen 
eltérô vezetéstechnikát igényel-
nek. 

Esôben, ködben a jármûvezetô 
által belátott távolság csökken. 
A levegô kevésbé átlátható a 
páratartalom miatt. A jármûvek 
körvonalai elmosódnak, a való-
ságosnál távolibbnak látszanak. 
A közlekedô jármûvek távolságát 
sokan túl-, sebességét viszont alul-
becsülik. Egyes utakon számítani 
kell arra, hogy megjelenhet állati 
erôvel vont jármûvek, mezôgaz-
dasági gépek által felhordott sár, 
amely csúszóssá teheti az utakat! 
Semmit ne csináljunk hirtelen! 
Haladásunk során az autó sta-
bilitása csúszós útszakaszra való 
ráfutáskor váratlanul megválto-
zik. Ebben az esetben minden 
hirtelen mozdulat a kormányon, 
féken, gázon balesethez vezethet. 
Gázlevétellel és motorfékkel csök-
kentsük a sebességet!

Alaposan vizsgáltassa át jár-
mû vének mûszaki állapotát. 
A nyári gumiköpenyek tapadási 
tulajdonságai hideg idôjárási 
viszonyok között jelentôs mér-
tékben csökkennek, cserélje le 
téli gumikra! Már +7° C külsô 
környezeti hômérséklet alatt a 
téli gumiabroncsok elônyösebb 
tulajdonságokkal rendelkeznek, 
mint a nyáriak. Ne használjon 4 

mm-nél kisebb mintázat mélységû 
téli gumiabroncsot! Fordítson 
különös figyelmet a gumiabron-
csok levegônyomására, amelynek 
általában 0,2 barral többnek kell 
lennie, mint az azonos méretû 
nyári abroncsénak. A már futott 
téli abroncsainak pozícióját cse-
rélje meg, így viszonylag egyenle-
tes lesz az abroncsok természetes 
elhasználódása.

Fontos tudni, hogy a légzsák 
nem helyettesíti a biztonsági övet! 
A légzsákot az üléshez biztonsági 
övvel rögzített emberekre tervez-
ték. Ütközés esetén a tehetetlen-
ségi erô miatt elôre csapódó testet 
az ellenkezô irányból nagy erôvel 
berobbanó légzsák nem védi meg, 
sôt további sérüléseket okozhat.

Mivel az ôszi-téli átállás nem 
csak a személygépjármûveket 
érinti, ezért gondolnunk kell 
azokra is, akik kerékpárral és 
gyalog közlekednek. 

A téli idôszámítással nô azon 
órák száma, mely során korláto-
zott látási körülmények között és 
sötétben történik a közlekedés, 
ezért felhívom a figyelmet a látni-
látszani elvre. Nem elég, ha gya-
logos v. kerékpáros látja a tgk-t, 
ahhoz, hogy ôt idôben észleljék ki 
kell világítania magát, továbbá a 
láthatósági mellény használatára 
hívom fel a figyelmet.

Kis odafigyeléssel nagyon nagy 
tragédiát elôzhetünk meg!

Csongrád Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság

Csongrád Megyei Balesetmegelôzési 
Bizottság

Rendôrök Algyôn
Algyô körzeti megbízottainak 
neve és elérhetôsége minden helyi 
lakos számára fontos információ.

Tóth Gábor rendôr fôtörzsôr-
mester telefonszáma: 06 20 209 
5319,

Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôr-
mester telefonszáma: 06 20 209 5318,

Magyar Béla rendôr törzsôrmes-
ter telefonszáma: 06 20 852 0673.

A körzeti megbízottak Algyôn 
a Kastélykert utca 44. szám alatti 

KMB irodában tartanak fogadó-
órát hétfôn: 14-tôl 16.00 óráig, 
szerdán: 16-tól 18.00 óráig.

A rendôrségi segélyhívó szá-
mok: 107, 112. 

A Tiszai Vízi Rendészeti 
Rendôrkapitányság Szolnoki 
Rendôrkapitányság telefon-
száma: 56/375-145, honlapja: 
www.police.hu A szegedi vízi ren-
dészeti rendôrôrs telefonszáma: 
62/420-528

ÖBK: Dalok szárnyán
26.

Szeged felôl…

Szeged felôl jön egy halász,
Kalapjánál fekete gyász.
Ki van a két szeme sírva, 

a babáját tette sírba.

Alacsony ház, füstös kémény.
Ott lakik egy cigánylegény.

Búsan szól a hegedûje,
Elhagyta a szeretôje.

Élet, élet betyár élet,
Mivel vagyok adós Néked?

Lerovom az adósságom,
S ha meghalok azt sem bánom.

27.
Van egy ház a Tisza-parton…

Van egy ház a Tisza parton, ott 
becézett szelíd hangon, 

Dalolt anyám régen;
Nincsen rajta cifra torony, egyszerû 

kis szerény otthon,
Mégis legszebb nékem.

Abban élt az édesanyám, elringatott 
sok éjszakán, 

Ha került az álom;
Szíve elsô édes vágya, ott ébredt a 

boldogságra, (és)
Sírt az elsô fájó csalódáskor.

Szomorúfûz lombos ága, ráhajolt a 
kedves házra, 

Öreg Tisza- partra.
Halkan síró falevelek, szinte látom, 

hogy peregnek, 
Elmerengek rajta.

Az a ház még most is ott áll, minden 
emlék, úgy muzsikál,

Úgy mesél, mint régen;
Amikor még anyám dalolt, szép 

mesékkel fölém hajolt,
Gyermekkorom boldog idejében.

Rangos díj az Algyôi Halászcsárdának
Csongrád Megye Gasztronómiájá-
ért Díjat adományozott az Algyôi 
Halászcsárdának a Csongrád 
Megyei Közgyûlés.

A rangos elismerést a Szegedi 
Paprika Fesztivál megnyítóján 
adtak át a tulajdonos Barta Lász-
lónak.
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Apróhirdetés
Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos, kertes magánház eladó, vagy – érték-
egyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5 szo-
bás lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió 
forint. Érdeklôdni: a 30/380-2139.

*

Kerékpárok teljes körû javítását rövid 
határidôvel vállalom. Használt jó állapot-
ban lévô kerékpárok értékesítése. Telefon-
szám: 06-20/431-8503

*

Parkosított környezetben, frekventált 
helyen, iskola és óvoda mellett, Szege-
den az Ûrhajós utcában átlagos állapotú, 
3. emeleti, 2+2 szobás, 77 m2-es lakás 

eladó. A lakás jó adottságai miatt kitûnôen 
alakítható. Irányár: 9,5 M Ft.
Érdeklôdni: 30/606 28 75 vagy a laszlo.
eniko5@gmail.com e-mail címen.”

*

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes családi ház kerttel 
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb 
algyôi házra vagy szegedi lakásra cserél-
hetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni: 
a 30/38-02-139 számú mobilon.

*

Használt, jó állapotú téli autógumik eladók 
Telefonszám: 20/431-8503

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 0630/9874060as  

te le fon szá mon.

„REKVIEM”  
TEMETKEzÉSI  

Az AlgyõI TEMETõbEn. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyõi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

Dr. Major józsef

JOGOSULT  
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

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 16,30 órakor
Részvétel ingyenes

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

Email: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséretet Fróna Mihály vezeti

www.ksze.erg, Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.

ElôjEgyzés csirkérE!
Fehér húshibrid 2,20 kg 430 Ft/kg
Érkezik: 2011. november 16-án 15 órakor
Fehér húshibrid 2,60 kg 430 Ft/kg
Vörös és babos húshibrid 2,20 kg 490 Ft/kg
Érkezik: 2011. december 2. péntek 14 óra
Koppasztás 100 Ft/db
Érdeklôdni Algyô, Berek u. 22.
Telefonszám: 62/267-093

tûzifa eladó

tölgy, bükk

érdeklôdni: 

20/4557231

Hízó eladó élve 
és hasítva

Hóvirág u. 34.
tel.: 267108, 

0630/3092205

OLASZ, LATIN nyelvbôl
MAGYAR NYELV 

és IRODALOMBÓL
érettségire, nyelvvizsgára 
felkészítést, korrepetálást
Vállal diplomás tanárnô 

Algyôn.
Érdeklôdni:  

06-30/ 511-80-34

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön15-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: 06-30/477-91-32
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MINDEN HÉTEN  
HÉTFÔN, SZERDÁN  

ÉS SZOMBATON  
7–12 óráig 

a Faluház elôtti parkolóban:  
Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár!

Gumiszervíz és futómûbeállítás
— ITT A SZEZON —

Földmunkagép, traktor, kamion és személy autó 
gumiabroncsok javítása, szerelése, cen tírozása.
Motor és robogó gumi javítása, szerelése és 
centírozása. Új és használt gumi értékesítése 
(személyautóra és motorokra is).
Új és használt felnik, alufelnik forgalmazása.

Cím: 6750 Algyô, Géza u. 15.
Telefonszám: 06-20/455-83-00

Berkó Autószervíz
AutóvillAmosság, Autóklímák töltése- jAvításA

Kisteher- és személyautók SZERVÍZELÉSE, VIZSGÁZTATÁS. 
Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa, olajszûrô 
CSERE, ABS , haladás jeladók, injektor, elektronikus gyújtás, 
önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.
ÜZLET ÉS MÛHELY:  Szeged, Algyôi út 51.,  

Tel/fax: 62/452-750,   
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27/A  
Tel/fax: 62/557-758, 557-769

NYITVA TARTÁS:  h.–p.: 8–17 • szo.: 8–12  
RÁdIóTELEFoN: 20-925-8386

EGÉSZSÉG KUCKÓ ALGYÔN!
2011 November 14-én megnyitjuk egészségmegörzô 

üzletünket.
kinálatunkból:
• gluténmentes termékek lisztérzékenyeknek,
• laktózmentes termékek tejérzékenyeknek
• tej és szójamentes termékek
• diabetikus készítmények
• bió-reform élelmiszerek és étrendkiegészítôk
• wellnes és fogyasztószerek
• vitaminok-teák kicsiknek és nagyoknak
• himalájai sótermékek
• méregtelenítô készítmények
• kozmetikumok
• ajándéktárgyak

Étkezés és életmódtanácsadás az üzletbe!

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8–12 és 14–18-ig 
szombat–vasárnap: 8–12-ig

megtalál minket a Búvár utcán, a takarékkal szemben,
a pagoda kisbólt mögött!!!

Mindenkit szeretettel várunk!

Jóga a mindennapi életben – Jógatanfolyam indul Algyôn
A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület szervezésében 
kezdô (1. szint) jógatanfolyam indult keddenként 
18-20 óra között az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában (6750, Algyô, Sport u. 5.). Jelentkezni a 
tanfolyam helyszínén és idôpontjában lehet. Kényelmes 
gyakorlóruha és polfioam matrac ajánlott!

TovÁbbI InForMÁcIó KAphATó A JógAoKTATóKTól 
Az  AlÁbbI ElÉrhETôSÉgEKEn: 

Mobil: 30/958-22-48 •20/448-09-09.

InFo: 
Jóga a Mindennapi Életben Egyesület, 

6724, Szeged, Kálvária tér 16. 
www.jogaszeged.hu • www.joga.hu 

yoga.szeged@gmail.com.
Tel.: 0630/5920847
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A gyûjtôszigetekrôl
Az Algyôi Hírmondó legutolsó 
októberi számában nagyon sok 
jó hírrôl beszámolt polgármester 
úr. Számomra azonban nagyon 
lehangoló az a cikk, amelyet 
Ludányi Attila írt: „Átmatricáz-
zák a gyûjtôszigeti konténereket” 
hulladékszigetek kihasználat-
lanságáról, ill. a hulladéktároló 
konténerbe tárolt szemét össze-
vonásáról. Azt írja, hogy költség-
megtakarítás miatt szükséges, 
hogy egy – egy konténerbe több-
féle hulladék kerüljön egyszerre. 
Nem tudom ez mitôl lesz költség-
takarékos, hiszen az így gyûjtött 
hulladékot még szét kell válo-
gatni. Milyen költségkímélés az, 
hogy gyártatni kell egy csomó új 
tájékoztató feliratot minden kon-
téner oldalára? Én úgy gondolom, 
hogy a lakosok már megszokták 
a szelektíven gyûjtött hulladék 
kihelyezést. Miért kell visszafelé 
haladnunk? Miért nem lehet 
megszervezni tárgyalásos úton 
vagy egy kis emberséggel, hogy 
aki elszállítja a hulladékot, elôtte 
nézzen bele a gyûjtôedénybe, és 
ha csak félig van tele, ne szállítsa 
el és ne is számlázza ki. Következô 
szállításkor majd elszállítja. Ez 
csak egy kis odafigyelés, becsület 
kérdése, amennyiben szükséges, 
esetleg a szolgáltatóval szerzôdés-
módosítás. Környezettudatos élet-
vitelünk kialakításának egyik fon-
tos kérdése a hulladékgazdálkodás, 
ahol fô szempont a hulladékok 
újrahasznosítása, környezetünk 
minél kisebb mértékû szennye-
zése. Inkább azon kellene elgon-
dolkodni és az irányba lépéseket 
tenni, hogy milyen módon lehetne 
megvalósítani a háztartások szelek-
tív módon gyûjthetô, hasznosítható 
hulladékgazdálkodását. 

Kovács Józsefné”
*

Tisztelt Olvasó!

Örömmel vettem, hogy figyelem-
mel kíséri a település életét, kör-

nyezettudatos szemlélete példa-
értékû lehet.

Sajnálatos módon, nem min-
denki a megfelelô gyûjtô edény-
zetbe helyezi el a szelektív hulla-
dékot, az üveg hulladék részére 
fenntartott edénybe nejlon zacs-
kóba kötött sörös dobozok is talál-
hatóak, vagy a papír részére fenn-
tartott edényzetben PET palackok 
is vannak. Tehát a begyûjtés után 
válogatni kell.

A Településtisztasági Nonprofit 
Kft. a gyûjtés megszervezésénél a 
beszállítás gazdaságosságát és a 
feldolgozás rendjét veszi alapul. 
A beszállítás elôre meghatározott 
útvonalak alapján, meghatározott 
idôszakonként történik. Nincs rá 
mód, hogy a begyûjtést végzô 
gépjármû kihagyjon egyes szige-
teket, egyrészt közegészségügyi 
szempontból sem hagyható ott a 
gyûjtô edényzetben a hulladék, 
mivel nyári idôszakban ez olyan 
bûzhatást és fertôzés veszélyt 
jelent, ami nem megengedett, 
másrészt az ürítés ellenértékét 
az Önkormányzat fizeti és az 
Önkormányzatnak sincs kapaci-
tása minden egyes szigetet min-
den alkalommal ellenôrizni, hogy 
elszállították-e, vagy sem. 

A feldolgozás során a szolgál-
tatónál az üveg hulladék kivé-
telével az összes hulladékot egy 
szállítószalagra helyezik, mely egy 
válogatómûbe kerül. Itt szelektálják 
hulladékcsoportonként, majd ezen 
belül hulladék fajtánként. Ez bevált 
gyakorlat volt eddig, és a szolgálta-
tónak nincs módja változtatni ezen.

Reméljük, hogy az új Hulladék-
gazdálkodási Törvény lehetôsé-
get és forrást biztosít arra, hogy a 
háztartásokban történô szelektív 
hulladékgyûjtés megszervezésre 
kerül, ezáltal a lakosság még 
nagyobb szerepet vállalhat a kör-
nyezet védelmében.

Ludányi Attila  
mûszaki elôadó

Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 97,6 
MHz-es frekvencián, ahol a hagyo-
mányteremtô mûsorral: Algyôi 
Magazinnal jelentkezik a szerkesz-
tôség. A magazin minden hónap 
második hetének pénteki napján 

lesz hallható 13.15 és 13.45 óra 
között. A rádiómûsorban beszá-
molunk a nagyközség életének 
legfontosabb híreirôl, eseménye-
irôl, rendezvényeirôl.
Ajánlott oldal: www.promenad.hu

Rendezze pénzügyeit!
Születésem óta algyôi vagyok. Itt 
jártam óvodába, általános iskolába. 
Már az iskolai közéletben is aktí-
van részt vettem. A középiskolát 
a Kôrösy József Közgazdasági és 
Külkereskedelmi Szakközépiskolá-
ban végeztem, majd pénzügy sza-
kos közgazdász diplomát szerez-
tem. Családommal együtt itt élek. 

Mindig érdekelt az, hogy mi 
miért történik a gazdasági élet-
ben, és mi van akkor, ha az ember 
nem hiszi el feltétel nélkül, amit 
a híradóból, innen – onnan hall. 
Szerettem volna tudni, hogy 
valójában hogyan mûködik a 
pénzpiac, milyen mozgatórugói 
vannak. A gyakorlati dolgokra saj-
nos a fôiskolán nem tanítják meg 
az embert, ezért amikor egy volt 
osztálytársam elkezdett pénzügyi 
közvetítôként dolgozni és felke-
resett engem is, esélyem lett arra, 
hogy megértsem ezeket. Ennek 
már lassan 6 éve. Akkor még nem 
gondoltam, hogy életem további 
részét ez a beszélgetés fogja meg-
határozni. Hiába kerestem a mun-
kahelyemen jól, elismerték és tisz-
telték a munkám, valami mégis 
hiányzott. De csak akkor jöttem 
rá, hogy mi, amikor elkezdtem 
én is pénzügyi közvetítôként dol-
gozni. Nehezen hittem elôször 
én magam is, hogy tényleg pénzt 
„kereshetek” az embereknek, és 
hogy manapság van olyan cég, aki 
nem azon munkálkodik, hogy 
megszabadítsa az ügyfele-
ket a pénzüktôl, hanem 
az a célja, hogy segítsen 
nekik eligazodni ebben 
a „pénzügyi rengeteg-
ben”.  Nagyon gyorsan 
rájöttem, hogy itt tény-
leg úgy mûködnek a dol-
gok, ahogyan egyébként 
is kellene. Tehát megta-
láltam a célom: segíteni 
az embereknek. Nem úgy, mint 
egy orvos vagy ügyvéd, de vallom, 
hogy minden embernek szüksége 
van szakértô pénzügyi segítôre is 
élete során. Ezt persze csak akkor 
tapasztalják meg az emberek, 
amikor már kapcsolatba kerülnek 
velünk, úgyhogy nekem sem kell 
elhinni, csak azért mert mondom, 
ki kell próbálni. 

Szóval pénzügyi közvetítô let-
tem, ebben a szellemben munkál-

kodunk a munkatársaimmal nap 
mint nap. Én az egyik szegedi 
iroda vezetô pénzügyi közvetítôje 
vagyok.  Azért dolgozunk, hogy a 
szociális modellváltásból fakadó 
országszintû problémákat meg-
oldjuk, és az emberek életszínvo-
nalát emeljük értékálló pénz meg-
teremtésével. Ez lefordítva azt 
jelenti, amit az emberek manap-
ság a saját bôrükön is tapasztal-
nak. Lényegében az állam lassan 
kivonul a szociális szférából, hogy 
helyét a privát feltöltse. Ezt jelen-
leg leginkább a nyugdíj területén 
érezzük, de tovább fog terjedni 
az egészségbiztosítási és oktatási 
rendszerre is. Nagy gondot jelen-
tek az embereknek a devizahite-
lek is. Azért hogy ezeket a prob-
lémákat az ügyfelekkel együtt 
orvosolni tudjuk, egy pénzügyi 
tervezést készítünk együtt, és 
kijelöljük a további lépéseket. Ha 
tudunk segíteni, és az ügyfél is sze-
retné, végigvisszük a folyamatot, és 
függetlenül, csakis az ügyfél érde-
keit szem elôtt tartva, személyre 
szabott megoldást dolgozunk ki. 
Közremûködésünk az ügyfélnek 
nem kerül pénzébe. Ezek után 
pedig minden évben átbeszéljük 
a pénzpiaci változásokat, hogy 
azokat az ügyfeleink javára mene-
dzselhessük. Vagyis hosszú távú, jó 
kapcsolat kialakítására törekszünk.

A sok éves munkám során 
nagyon sok ügyfelem lett az 

ország minden tájáról. Leg-
többjük szegedi, de van szép 
számmal vásárhelyi, kecske-

méti, budapesti, gyôri meg 
sorolhatnám. Viszont egy keze-

men meg tudom számolni, 
hogy hány algyôi. Ezért 
nagyon jó lenne, ha az évek 
alatt megszerzett tapaszta-
latom és tudásom a szülô-

falum számára is tudnám 
hasznosítani. Nagyon szívesen 
segítek akár magánszemélynek, 
akár cégnek, aki nem igazodik el 
a pénzügyek területén, a pénz-
ügyi kultúráját fejleszteni sze-
retné vagy egyszerûen csak nincs 
rá ideje, energiája, és hajlandó 
tenni és cselekedni is azért, hogy a 
pénzügyei rendben legyenek. 

Kerekes Tímea
allfinance pénzügyi közvetítô, 

20/2148029
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Tovább fejlôdhet a település – beruházási tervek és változatlan adóterhek Algyôn
Folytatás a 3. oldalról!

Lakossági kérések és bejelenté-
sek alapján az intervenciós alap 
felhasználásáról döntöttek a kép-
viselôk. Az ingatlanok esetén az 
életveszély elhárítása érdekében 
szükséges intézkedésekrôl döntött 
a testület. 

Algyô Nagyközség Önkor-
mányzata alapító tagja a Déli 
Napfény Nkft-nek, mint LEADER 
akciócsoportnak, melynek célja a 
regionális fejlesztéspolitika intéz-
kedéseinek és azok pályázatainak 
megvalósítása. Egy minisztéri-
umi rendelet értelmében 2011. 
december 31-ét követôen az 
akciócsoportok egyesületi formá-
ban mûködhetnek tovább, mely 
változás értelmében az algyôi 
önkormányzat tagként belépett 
a Déli Napfény LEADER Egye-
sületbe. 

Az önkormányzat pályázatot 
kíván benyújtani az EMVA Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEA-
DER fejezeteirôl szóló 76/2011. 
(VII.29.) VM rendelet alapján az 
alábbi célterületekre: települési 
rendezvények és táborok támoga-
tása, települési média fejlesztése, a 
Déli napfény Nkft. tervezési terü-
letén brikettáló gép beszerzése, 

valamint helyi civil szolgáltatások 
fejlesztésére. A szükséges önerôt a 
képviselôk megszavazták. 

A Déli Napfény Nkft. helyi 
akciócsoport a LEADER prog-
ram keretében pályázatot hirde-
tett helyi termékek forgalmazá-
sához illô terméktér kialakítására. 
A pályázatot a GYEVIÉP Nkft 
nyújtja be 1 db. 20X20 méteres 
sátorra. A szükséges önerôt a tes-
tület biztosítja a 2012. évi költség-
vetés terhére. 

A Gyeviép Nkft. pályázatot 
nyújt be a Déli Napfény Nkft. 
helyi akciócsoport LEADER prog-
ram keretében bemutató gazda-
ságok támogatása célterületre. A 
tervek szerint egynyári virágok 
termesztésére fóliaház épülne, 
a beruházás 2-3 fô helyben tör-
ténô folyamatos foglalkoztatását 
biztosítaná. A szükséges pályázati 
önerô rendelkezésre áll. 

A testület jóváhagyta a szabad-
idôközponttal szembeni 01772/4 
hrsz-ú terület feltöltésének Gye-
viép Nkft. által történô többlet-
munkáját, biztosítva 2.012.500 
Ft-ot a feladat elvégzésére. 

A képviselôk tájékoztatást hall-
gattak meg a helyi mûsorkészítési 
ajánlatokról. Cél a lakosság, 
valamint a környezô települések 

lakóinak széleskörû tájékozta-
tása a helyi hírekrôl, lehetôleg 
helyi szakemberek közösségi 
mûsorkészítésének bevonásával. 
A testület felkérte a Pénzügyi 
és Humán Bizottságot, hogy az 
AKTV Kft. ügyvezetôjével egyez-
tetve a további lehetôségeket, a 
mûsorkészítés variációit, illetve 
a helyi stúdióra vonatkozó szak-
mai ajánlatokat 2012. februári 
határidôvel terjessze a döntésho-
zók elé. 

Bene Zoltán igazgató a képvi-
selô-testület kérésére tájékozta-
tót készített a Kastélykert u. 106. 
sz. alatti ingatlan alkotóházként 
történô felhasználásáról. A kép-
viselôk megfogalmazták: az 
ingatlan funkciójával a települési 
turisztikai koncepciót összeál-
lító szakemberek is foglalkozza-
nak, valamint fogalmazzák meg, 
milyen funkcióval, költségvetés-
sel és kondíciókkal szolgálhatja 
az épület a település turisztikai 
– közmûvelôdési – kulturális és 
egyéb jövôjét. 

Beszámoló hangozott el az új 
iskola tornacsarnokának eddigi 
üzemeltetési tapasztalatairól is. A 
testület 2011. november 3-i rend-
kívüli ülésén a napirendi pontot 
újratárgyalja.

A képviselôk elfogadták az 
önkormányzat polgármesteri 
hivatalát, valamint intézményeit 
érintô 2012. évi belsô ellenôrzési 
programját.

A testület döntött az önkor-
mányzat intézményei, valamint a 
polgármesteri hivatal munka- és 
tûzvédelmi feladatainak ellátásá-
ról pályázatot ír ki. 

A település belterületén található 
zöldfelületek, valamint a levegô-
tisztaság javítása miatt a képviselôk 
elfogadták a fásítási programot, 
melynek részeként közel 4 millió Ft 
összegben a Gyeviép Nkft. a Piac-
tér, a Bartók Béla utcai játszótér, a 
Sirály utca, a szabadidôközpont, a 
Sport utca, a Borbála fürdô terü-
letén összesen 130 db. fát ültet el. 

Herczeg József polgármester tájé-
koztatót tartott az elôzô ülés óta 
történt fontosabb eseményekrôl. 

A képviselôk zárt ülés kereté-
ben döntöttek az Algyôi Faluház, 
Könyvtár és Tájház tûzvédelmi 
bírságának ügyérôl, a Kastélykert 
62. sz. alatti ingatlan bérleti díjá-
nak megállapításáról, a 1474/1 
helyrajziszámú ingatlan érték-
becslési és adásvételi ügyérôl, 
valamint a Kastélykert u. 28. sz. 
alatti lakos ingatlanvételi szán-
déknyilatkozatáról.  B.L.N.

Nyílt nap a Tájházban: Felavattuk az Ezerjófû Gyógynövény Kertet
Október 14-én az Ezerjófû Egész-
ségvédô Egyesület a tájház udva-
rán nyílt napot tartott. A hûvös 
idô ellenére sokan összejöttünk, 
egyesületi tagok és érdeklôdôk. 
Bár a nap fényével felvidított 
bennünket, melegével nem 
kényeztetett el, a meghirdetett 
programok, a csere - bere, a 
gyógynövény-felismerô verseny, a 

fûszeres bor készítés megvalósul-
tak, és  jókedvû, színes kavalkáddá 
alakultak. Nagy örömünkre 
meglátogatott bennünket Pulics 
Júlianna, a Füvészkert nyugalma-
zott igazgatója, aki megnyerte 
a gyógynövény felismerô verse-
nyünket. Elismerését fejezte ki a 
kertünk színvonaláért, és vállalta, 
hogy szakmai tanácsaival segíti 

a továbbfejlesztését, és a Fehér 
Ignác Általános Iskola gyógynö-
vény kertjének kialakítását. 

Ezután „komolyra” fordultak 
az események. Herczeg József, pol-
gármesterünk kedves és elismerô 
szavaival felavatta az Ezerjófû 

Gyógynövény Kertet és ezáltal 
hivatalosan is integrálta azt közsé-
günk életébe. Nagyon örültünk, 
hogy a Polgármester úr meglá-
tásai, törekvései milyen sok pon-
ton kapcsolódnak az egyesületünk 
céljaihoz. 
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DR. bAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

november 14–18. 08,00–12,30
november 21–25. 12,30–16,30

november 28.–december 2. 8,00–12,30
December 5–9. 12,30–16,30

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám: 62/267- 202 • 06-30/635-47-17

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

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

Kedd, csütörtök, péntek 07.30 órától 11.30 óráig (délelôtt).

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

DR. MOlnÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

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

TÖRÖKnÉ DR. KÁlMÁn AnTÓnIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl:
november 7–11. 7,30–12,00

november 14–18. 12,30–16,30
november 21–25. 7,30–12,00

november 28.–december 2. 12,30–16,30
December 5–9. 07,30–12,00

December 12–16. 12,30 - 16,30

Tel.: 06-30/249-57-08

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. • Új telefonszám: 62/765-920
UnIQA és MOl-utalványt elfogad!

DR. SzÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, bartók b. u. 76. I. em. 5. 
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.

bejelentkezés: +36-20/965-0997

• Fogpótlás minden fajtája • zirkon kerámia koronák, hidak
• Fémre égetett porcelán koronák • Ultrahangos fogkõ eltávolítás
• Fogfehérítés, fogpolírozás • Fogékszer felrakása garancia idõvel

• lézeres nyálkahártya kezelés • Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
MOl, OTP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

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

nyITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

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 

NOVEMBER 13. – A MAGYAR NYELV NAPJA
Az Országgyûlés a 66/2011. 
(IX.29.) OGY határozatában dön-
tött arról, hogy november 13-át a 
magyar nyelv napjává nyilvánítja. 

1. Az Országgyûlés, felismerve 
azt, hogy a magyar nemzet 
összetartozását legfôbb szellemi 
kulturális örökségünk, nemzeti 
nyelvünk fejezi ki legjobban – 
tiszteletben tartva hazánk hagyo-
mányos nyelvi sokszínûségét, 
egyben felelôsséget vállalva a 
kisebbségek nyelvhasználatának 
jogáért –, a nemzet fejlôdését és 
hagyományainak ôrzését egyaránt 
szolgáló magyar nyelv iránti meg-
becsülésének kifejezése érdeké-
ben a magyar nyelvet hivatalossá 
tevô törvény, a magyar nyelv és 
nemzetiségrôl szóló 1844. évi II. 
törvénycikk elfogadásának napját, 
november 13-át a magyar nyelv 
napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyûlés felhívja az 
intézményeket, szervezeteket, 
és egyúttal felkéri a polgárokat, 
hogy a nemzeti kulturális örök-
ségünk talpkövének számító 
nemzeti nyelvünk megbecsülésé-
nek kinyilvánításaként 2011-tôl 
kezdve ezt a napot közösen, méltó 
keretek között ünnepeljék meg.

3. Az Országgyûlés felkéri a 
Kormányt, hogy a hazai és a kül-
honi magyar tudományos élet sze-
replôi, az egyházak és a civil szer-
vezetek bevonásával vizsgálja meg 
nemzeti nyelvünk használatának 
helyzetét, ennek alapján készítsen 
elô intézkedési tervet nyelvünk 
értékeinek védelme, korszerû 
továbbfejlesztése és népszerûsítése 
céljából, s errôl 2012. június 30-ig 
tájékoztassa az Országgyûlést.

www.kormany.hu, www.magyar-
orszag.hu

Az állatorvos válaszol
Kedves Gazdi!
Gondja akadt kedvencével? A leg-
jobbat szeretné háziállatának? Vagy 
csak egyszerûen tájékozódna? A 
Szögedi ló- és kisállat ambulancia 
orvosai állnak rendelkezésére. 
Tegye fel kérdését egészséggel, 

betegséggel, állattartással kap-
csolatban, és a következô havi 
számban válaszolunk Önnek! 
Kérdezzen, hogy segíthessünk! 
(A kérdéseket a Könyvtárban lehet 
leadni, vagy e-mailben elküldeni az 
algyoihirmondo@gmail.com címre.)
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Ezerjófû hírek
Ezerjófû programok
Téli programjainkat kétheten-
ként kedden 16 órától 19 óráig 
tartjuk a tájházban.
November 15.: Hogyan készül-
jünk a télre? Teakeverékek készí-
tése.
November 29.: Hogyan használ-
hatjuk még a gyógynövényeket? 
Nemcsak teaként…
December 13.: Felkészülés a 
karácsonyi vásárra.

*

Tanfolyamok
Még lehet jelentkezni mindhárom 
meghirdetett tanfolyamunkra!

Talpmasszázs otthon 8x2 óra, 
hetenként kétszer

Gyógynövényismeret 8x2 óra, 
hetenként kétszer 

8 hét az egészségért 8x2 óra, 
hetenként egyszer

A tanfolyamokat a faluházban 
tartjuk. 

További információk: Berek Ágota 
06306053978 berekagota@gmail.com

Színek az „Algyôi palettáról”

Kicsit borongós kora este volt, de 
mi tizenegyen napsugaras szívvel 
gyûltünk össze a faluházban. Mert 
adhattunk. Adhattunk a gondola-
tainkból, az érzéseinkbôl, a vágya-
inkból és álmainkból. Remélhetô-
leg nem csak annak a harminc 
embernek, aki kíváncsi volt a 
nyáron meghirdetett irodalmi 
pályázatra beérkezett mûvekbôl 
született kis kötetre, melynek 
címe, Algyôi paletta.

Algyôrôl, a világról, a Tiszáról 
vallanak az írók és költôk, kik 
közül többnek most jelent meg 
elôször nyomtatásban mûve. 
Ménesiné Jusztika, a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület elnökének 
felvezetésében pár mondatban 
elmondhatták történeteik, verseik 
születését és ajánlhatták azokat az 
olvasók szíves figyelmébe.

Álljon itt a szerzôk neve: Baghyné 
Makra Ilona, Bakó Tibor, Belo-
vainé Bakos Erika, Farkas Sán-
dorné, Gaáli Zsolt, Kormányos 
Ilona, Kovács Antal, Molnár 
Péterné, Oláh Ernô,Szilágyi Per-
jési Katalin, Török Rita

Kedves algyôiek, jönnek a 
hideg, ôszi napok. Olvassanak. 

Emeljék le a polcról ezt a kis köte-
tet és ismerjék meg a fafaragó, a 
fodrásznô vagy a nyugdíjas tanár 
úr gondolatait, emlékeit. 

Hála és köszönet illeti Algyô 

Nagyközség Önkormányzatát, 
hogy az antológia kiadását támo-
gatta, valamint Ménesi Lajosné 
Jusztikát, aki a beküldött írásokat 
válogatta és szerkesztette.

A kötet 500 forintért megvásá-
rolható a könyvtárban.

Tollforgatók

Algyôi kézmûvesek a vásárhelyi kirakodóvásárban
Hódmezôvásárhely Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal, vala-
mint a Tornyai János Múzeum 
és Közmûvelôdési Központ szer-
vezésében idén október 6–10-e 
között került megrendezésre a 
Vásárhelyi Ôszi Hetek 2011. prog-
ramsorozat. Az irodalmi, kulturá-
lis, képzômûvészeti seregszemle 
mellett a hagyományos népi 
iparmûvészeti tevékenység is szere-

pet kapott. A szervezôknek köszön-
hetôen így az október 8-i Kossuth 
- téri kézmûves vásáron bemutatko-
zási lehetôséget kaphattak az algyôi 
kézmûvesek is: Balasi Marianna tex-
til, Szalmáné Simon Éva kosárfonás, 
valamint az Algyôi Tojásmûhely 
tagjai: Bereczné Lázár Nóra, Bakos 
Dorina és Pigniczki Kata. Ezúton 
köszönjük a szervezôknek a megje-
lenési lehetôséget! 

Megalakult a KDNP algyôi szervezete
Október 17-én megalakult a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Algyô Nagyközségi Szervezete. 
Az alakuló ülésen a párt megyei 
választmányának képviselôje, a 
KDNP megyei alelnöke, Miklós 
Péter is részt vett, Dr. Gonda János 
megyei választmányi tag mellett. A 
jelenlévôk megállapították, hogy 
megfelelô számú belépni kívánó 
tagjelölt jelent meg a szervezet lét-
rehozásához. A helyi szervezetbe 
belépett tagok Szûcs Szilvesztert 

választották meg  elnökké, aki egy-
ben képviseli az algyôi szervezetet 
a KDNP megyei választmányában. 
A megválasztott elnök beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a KDNP 
új algyôi csoportja aktív közéleti 
szerepet fog betölteni, szoros 
együttmûködésben a FIDESZ 
helyi szervezetével. Javaslatokkal, 
elképzelésekkel segíteni kívánják 
a helyi döntéshozók munkáját.

Dr. Gonda János alpolgármester, 
aki szintén tagja lett az újonnan 
létrehozott csoportnak, reményét 
fejezte ki, hogy a szervezet további 
kereszténydemokrata érzelmû 
algyôiekkel gyarapodik majd.



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

Felelõs szerkesztõ: bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: bakosné Fekete Mária, bereczné lázár nóra,  
Dr. gonda János, Harcsás gizella, Karsai lászlóné, Kis Mihályné,  

Koczka Ágnes, némethné Vida zsuzsanna, Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 

A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63. • E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • nyomdai munkák: s-Paw bt.
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Jótékonysági est 
Lele Krisztián, valamint az Algyôi 
Faluház, Könyvtár és Tájház 

jótékonysági koncertet szervez 
november 12-én, szombaton, 18 
órától a Faluház színháztermében 
Németh Zorka Sára gyógyulásának 
megsegítésére.

Németh Zorka Sára 2004 szept-
emberében született, teljesen 
egészséges kisbabaként. Beteg-
ségek nélkül teltek el életének 

elsô évei. Egészen 3 és fél éves 
koráig. Ekkor derült ki ugyanis, 
hogy a kislánynak tumora van. Az 
orvosok mûthetetlennek nyilvá-
nították, de ô még most is küzd 
az életéért! – Ebben a küzdelem-
ben szeretnénk Zorka segítségére 
lenni jótékonysági estünkkel, 
amelyen fellép az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar, Lele 
Krisztián nótaénekes, Molnár 
Péterné versmondó, a Parlandó 
Énekegyüttes, Pataki Andrea tanít-
ványaival, valamint Tamon Erika 
nótaénekes és a Juniolds Zenekar. 

Akik közvetlenül nem érintettek, 
talán nem is gondolják, hogy pár 
száz forint is mekkora segítséget 
jelenthet, milyen nagy szükség van a 
támogatásra, hiszen Zorka édesanyja 
egyedül neveli a beteg kislányt…

rendezvénynaptár
NOVEMBEr 9. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete algyôi csoportjának találkozója a Faluház elôcsar-
nokában.
NOVEMBEr 9. (szerda) 17 óra – VKKK – Világ Körüli 
Kalandok Klubja – Úti élménybeszámolók a Faluház emeleti 
klubtermében. Téma: A Hawai-szigetek világa. Utazó: bardócz Attila fotós, tanár, 
világjáró.
NOVEMBEr 12. (szombat) 18 óra – Jótékonysági Est a színházteremben.
NOVEMBEr 14. (hétfô) 16 óra – Tojásmûhely a Tájházban (Bereczné Lázár Nóra).
NOVEMBEr 16. (szerda) 17 óra 30 perc – Vállalkozói Klub az emeleti klub-
teremben (Katona Antal).
NOVEMBEr 18. (péntek) 18 óra – liszt Ferenc, az abbé. – Dr. Benyik György 
plébános atya elôadása liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. 
Az elôadást elô zenei illusztrációk színesítik! A belépés ingyenes!
NOVEMBEr 19. (szombat) 19 óra – Színházi este. Spiró györgy: Prah címû 
darabját játsszák: Müller Júlia (Asszony) és Korognai Károly (Férj). Rendezte: 
Korognai Károly. A jegyek elôvételben 500 Ft-ért válthatók a Faluházban, a 
helyszínen 600 Ft-ért kaphatók.
NOVEMBEr 23. (szerda) 17 óra – Életreform Klub az emeleti klubteremben.
NOVEMBEr 24. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves foglalkozás a Tájházban. 
DEcEMBEr 1. (csütörtök) 17 óra – balasi Mariann kiállításnak megnyitója a 
Faluház galériában. A tárlat megtekinthetô december 22-ig.
DEcEMBEr 3. (szombat) 16 óra – Játszóház és Mikulás-várás a Faluház elô-
csar nokában.
DEcEMBEr 3. (szombat) 19 óra – „Karaoke Mikulás Party”
DEcEMBEr 5. (hétfô) 16 óra – Tojásmûhely a Tájházban (Bereczné Lázár Nóra.)
DEcEMBEr 7. (szerda) 17 óra – VKKK – VilágKörüliKalandokKlubja – Úti 
élménybeszámolók a Faluház emeleti klubtermében. Téma: Izrael. Utazó: 
Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus (SzTE).
DEcEMBEr 10. (szombat) 14 órától 18 óráig – Dél-Amerika nap a Faluház ban.

vásárnaptár
Vásárok a civil szervezetek Házában (a volt VADÁsz, kastélykert u. 38.):
NOVEMBEr 18. (péntek) 9–11 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár (Fortuna); 
NOVEMBEr 21. (hétfô) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár;
DEcEMBEr 9. (PéNTEk) 9–11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.

Vásárok más helyszíneken:
NOVEMBEr 17. (csütörtök) 8–12 óra Katonai-és munkaruha vásár a Faluház 
elôtti parkolóban
MiNDEN HéTEN HéTFôN, szErDÁN és szOMBATON 7-tôl 11 óráig a 
Faluház elôtti  parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, papucsok és cipôk 
széles választéka!
TErMékBEMUTATÓ
NOVEMBEr 9. (szerda) 9–12 óra bimbók bT.

Fitness nap Algyôn
November 19-én, szombaton 9 
órától „Mozgásra fel!” – indul az I. 
Algyôi családi és fitness nap Algyô 
új tornacsarnokában a Sport u. 5. 
sz. alatt.

Ízelítô a programból:
• HOT-IRON Kovács Krisztával
• ZUMBA Ménesi Mariannal
•  gyermekfitness bemutató, 

ajándéksorsolás
• Sztárvendég: KATUS ATTILA

Sok mozgás, szórakozás és aján-
dék várja a sportolni vágyókat, a 
gyerekeket pedig játszókuckó. 
Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk!  Frissítsük fel testün-
ket és lelkünket együtt! További 
információ kérhetô Forgóné Can-
javec Eszter sportmenedzsertôl a 
06-20/226-0445 telefonszámon.

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser

Színházi est 
Az algyôi Faluház szeretettel 
meghívja önt, családját és min-
den kedves ismerôsét november 
19-én (szombaton) 19 órára az 
Algyôi Faluház színháztermébe 
Spiró György: Prah címû komé-
diájának bemutatójára.

Asszony: Müller Júlia,
Férj: Korognai Károly.
Jegyek elôvételben a Faluház-

ban vásárolhatók 500 forintért, a 
bemutató napján 600Ft-ért.

A szerzô a legismertebb és a 
legelismertebb kortárs magyar 
színpadi író. Több színmûve, 
mint a Csirkefej, az Imposz-
tor, a Kvartett bejárta nem csak 
Magyarországot, de rengeteg kül-
honi színház is a mûsorára tûzte. 

Úgy tûnik, legújabb szerzemé-
nye, a „Prah”valamennyi korábbi 
mûvének karrierjét felülmúlja. 
2007-es ôsbemutatója óta, ezen 
rövid idôszak alatt is már több 
magyarországi színház bemutatta. 
A történet egy szegény házaspár-
ról szól, akik megütik az ötös lot-
tón a fônyereményt. A tervezgetés, 
hogy mi is legyen tovább, tehetet-
lenkedésük finom, mégis helyen-
ként harsány humorral kerül 
bemutatásra. A nézôk könnyedén 
tudnak haladni a storyval, nem 
fulladoznak a filozófiai mélységek-
ben, miközben a darab mégis tele 
van igazi emberi filozófiával.

Mindenkit érdeklôdôt szeretet-
tel várunk!

Adventi vásár
December 17-én 15 órától 20 
óráig Adventi vásárt rendezünk a 
Fôtéren, a szökôkút melletti terü-
leten. Ezúton kérjük mindazon 
algyôi kézmûvesek, vállalkozók, 
civil szervezetek jelentkezését, 
akik (egy adventi vásár szelle-

méhez illô) termékeket kívánnak 
árusítani a megjelölt napokon. A 
jelentkezéseket e-mailben (falu-
haz@algyoktv.net), telefonon 
(517-172) és személyesen várjuk a 
Faluházban (Búvár u. 5.) novem-
ber 25., péntekig!


