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Pályázati felhívás munkahelyteremtô támogatásra
Algyô nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete pályáza-
tot hirdet vállalkozások munka-
helyteremtô támogatására. A 
pályázati idôszak 2013. január 
1- február 28.

A pályázat célja: Algyô nagy-
község közigazgatási területén 
mûködô vállalkozások támogatása, 
a foglalkoztatottság, növelése és 
az álláskeresôk munkához jutásá-
nak megkönnyítése.

A pályázat tárgya: Algyô köz-
igazgatási területén mûködô vál-
lalkozásoknál új álláshelyek létre-
hozása, melyeket algyôi állandó 
lakhellyel – ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel- rendelkezô, re-
gisztrált munkanélkülieket alkal-
mazva kell betölteni. Amennyiben 
a területileg illetékes munkaügyi 
központ nem tud megfelelô – a 
benyújtott kérelemben elôre meg-
határozott – képesítéssel rendel-
kezô regisztrált munkanélkülit/
álláskeresôt kiközvetíteni, a vállal-
kozás a többletlétszámot a nem 
regisztrált algyôi állandó lakóhely-
lyel rendelkezô munkanélküliek/
álláskeresôk körébôl is betöltheti.

Csakis abban az esetben, amikor 
a kérelmezô nem tudja az állás-
helyet az elôzôeknek megfelelôen 
algyôi lakosok körébôl betölteni, 
más településen élô munkanélkü-
lit/álláskeresôt is alkalmazhat. 

Új álláshelynek minôsül a támo-
gatott kérelem benyújtását köve-
tôen létesített új olyan álláshely, 
melyet a munkavállaló kizárólagos 
munkaviszonyban lát el (kizárólagos 
munkaviszony alatt olyan munka-
viszonyt ért, mely esetén a foglal-
koztatott nem rendelkezik egyéb, 
a munka Törvénykönyv hatálya alá 
tartozó, teljes- vagy részmunkaidôs-
nek minôsülô munkaviszonnyal). 
Új álláshely létesítésének tekinten-
dô az a foglalkoztatási forma is, 
amikor a kérelmezô önmagát kí-
vánja foglalkoztatni egyéni, illetôleg 
társas vállalkozási formában, 
amennyiben a kérelmezô a pályázat 
kiírásának napja után alakult és 
megfelel a foglalkoztatottra vonat-
kozó, a pályázati kiírásban meg-
határozott feltételeknek.

A támogatás módja: Vissza nem 
térítendô támogatás.

A támogatás forrása: Algyô 
nagyközség Önkormányzata min-
denkori éves költségvetésében erre 
a célra elkülönített összeg.

A pályázók köre: A pályázaton 
részt vehetnek Algyô nagyközség 
Önkormányzatának közigazgatá-
si területén székhellyel vagy telep-
hellyel rendelkezô mikro-, kis- és 
középvállalkozások, amennyiben 
megfelelnek a rendeletben foglalt 
feltételeknek.

Folytatás: a 12. oldalon!

„Zöld Óvoda” címet nyert az algyôi intézmény

Az óvodák számára a „Zöld óvoda 
2012” cím elnyerésére pályázatot 
hirdettek, mely pályázaton az Al-
gyôi Szivárvány óvoda is indult, 
mivel fontosnak tartja a program 
céljait: a fenntarthatóságra nevelés 
szellemében történô nevelômun-
kát, a gyermekek környezettudatos 
szemléletének, magatartásának 
formálását élményalapú tevékeny-
ségekkel, a pedagógusok, szülôk 
és a településünk közösségeinek 
környezettudatosságának alakítá-
sát, értékeinek megismerését, azok 
védelmének tudatosítását.

Önértékelést készítettünk az el-
múlt három nevelési évi munkánk-
ról, a kritériumrendszer segítségé-
vel számot adtunk az óvodánkban 
folyó, fenntartható fejlôdés elvei 
szerinti tevékenységek tartalmáról, 
a környezeti nevelés szintjérôl, az 
innovációs tevékenységek jellemzô 
jegyeirôl, és az óvoda mûködésé-
rôl.

Örömmel értesültünk arról, 
hogy pályázatunk pozitív elbírá-
lásban részesült, de természetesen 
tudjuk, hogy van még bejárni va-
lónk bôven a „zöld úton”.

Szerencsére nem vagyunk egye-
dül a településünkön a fenntart-
hatóságra nevelés szándékával, a 
gyermekek környezettudatos ma-
gatartásának formálásával. A szü-
lôk és a településünk közösségei 
többségében fontosnak tartják a 
környezettudatosság alakítását, 
értékeinek védelmét.

nagyon szép udvarral, környe-
zettel rendelkezünk a minden-
napos természetbúvárkodáshoz. 
Kirándulóhelyet, ahová különbö-
zô idônként (hetente, havonta, 
évszakonként, évente) visszatér-
hetünk, elérhetünk. Fenntartónk 
támogatja törekvéseinket, fontos-
nak tartja a fenntarthatóság szel-
lemiségét. Településünk immár 
az Örökös Ökoiskola címet viselô 
iskolája – Iván Zsuzsanna igazgató-
nô irányításával – segíti munkál-
kodásunkat. A szülôk, családok, 
a civil szervezetek is egyre nyitot-
tabbak üzenetünkre.

lelkesen szervezzük a természet-
búvárkodásokat, a „zöld programo-
kat”, reméljük, hogy elôbb-utóbb 
mindenki átérzi ennek a jelentôsé-
gét, és azonosulni tudnak a fenn-
tartható jövôképpel!

Óvoda pedagógusok

(További „zöld írásaink”  
a 4. és 5. oldalon.)

Újítások az algyôi autóbusz közlekedésben
Finomítja az autóbusz közlekedés rendjét 
a Tisza Volán, miután az algyôiek kéréseit 
tolmácsolta a helyi önkormányzat. A tár-
saság február 1-jétôl – kísérleti jelleggel 
– az 5003, 5006, 5110 és 5160 számú 
regionális autóbuszvonalakon menetrend 
módosításokat vezetett be. Így az 5003 
számú regionális autóbuszvonalon az 
„Algyô, Csónak utca” megállóhelyrôl in-
duló kezdô járatokat „Algyô, Radnai u.” 
megállóhelytôl közlekedtetik. Az 5006 
számú regionális autóbuszvonalon Al-
gyô-Ady major viszonylatban közlekedô 

járatokat Algyô belterületén módosított 
útvonalon, a Bartók utcától Téglás utca – 
Községháza – Csónak utca egyirányú út-
vonalon közlekedtetik. Az 5006 számú 
regionális autóbuszvonalon a településen 
belüli utazások biztosítása érdekében a 
Bartók utca – Községháza – Radnai utca 
- Bartók utca vonalon munkanapokon új 
járatokat helyeztek forgalomba. A kísérleti 
menetrend elérhetô Algyô honlapjáról 
http://www.algyo.hu/hasznos/images/
menetrend-2.pdf, illetve az autóbusz meg-
állókban is látható.
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„… ugye fiúk szép élet 
a katonaélet…” 

Az 1848/49-es Szabadságharc Sze-
gedi iii. Honvédzászlóalj Hagyo-
mányôrzô Egyesület 1998. március 
14-én alakult meg. 

Célunk: az egykori legendás 
hôsök tetteinek megismertetése, 
küzdelmeik, harcaik bemutatása, 

felszerelésük, mindennapi életük 
közelebb hozása a ma emberéhez. 
Ezzel minél több fiatalhoz szeret-
nénk közelebb vinni a katonaéletet, 
a történelmet és a szabadságharc 
eszményét. Ennek érdekében járjuk 
a történelmi magyarország egy-
kori csatahelyeit, a Trianoni hatá-
rokon innen és túl, lerójuk kegye-
letünket az elesett hôsök 
emlékmûveinél és a korabeli hely-
színeken próbáljuk meg átélni az 
egykori ütközeteket. Az elsôk között 
voltunk, akik hagyományôrzô egye-
sületként Erdély városaiban és fal-
vaiban ünnepeltük a március 15-ét, 
és jelentôs segítséget nyújtottunk 
Kézdiszék és Csíkszék katonai ha-
gyományôrzô egyesületeinek a 
megalakulásában. rSportlövész 
egyesületként is tevékenykedünk: 
tagjaink elsajátítják, a XiX. századi 
elöltöltôs fegyverek kezelését, mû-
ködtetését és használatát. Katoná-
ink, pisztolyban és karabélyban 
országos elsô helyezést értek el. 
Tüzérségünk, mely a tagok önfel-
áldozásából jött létre, 4 három-
fontos ágyúból áll, melynek csö-
veit a Hadtörténeti múzeum rajzai 
és vázlatai alapján, a szegedi öntö-
dében készítették. 

Hagyományôrzô Egyesületünk 
új tagokat vár soraiba! Elôrelátha-
tólag az idei algyôi Falunapokon 
bemutatkozót és toborzót tartunk: 
várunk minden érdeklôdô algyô-
it a fegyvernemek, a ruhák és fegy-
verek bemutatójára.

Szabadságharc Szegedi III. 
Honvédzászlóalj Hagyományôrzô 

Egyesület

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák 
a községházán

Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mester Algyô nagyközség Polgár-
mesteri Hivatalában (Algyô, 
Kastélykert utca 40.) minden héten 
szerdán 14–17 óra között fogadó-
órát tart. idôpontok: 2013. febru-

ár 13., február 20.; március 6. 
A soros, nyílt képviselô-testületi 
ülés ideje: 2013. február 27. szer-
da 9 óra. inFo – a polgármesteri 
hivatal telefonszámán: 62/517-517; 
e-mail: pm@algyo.hu, alpm@algyo.
hu; honlap: www.algyo.hu.

Méhtartók, figyelem!
A méhállományok védelmérôl és 
a mézelô méhek egyes betegsé-
geinek megelôzésérôl és leküzdé-
sérôl szóló 70/2003. (Vi. 27.) FVm 
rendeletben foglaltak alapján, a 
méhészkedést (méhtartást) – nyil-
vántartásba vétel céljából – min-
den év február 28. napjáig, az 
újonnan kezdett méhészkedést 
pedig e tevékenység megkezdésé-
tôl számított nyolc napon belül 
kell bejelenteni a méhek tartási 

helye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzôjénél.

A méhtartás bejelentésére szol-
gáló nyomtatványt az algyôi pol-
gármesteri hivatal földszint 11. 
számú irodájában Angyal Zsolt al-
jegyzônél lehet átvenni, vagy a 
www.algyo.hu honlapról lehet le-
tölteni.

Köszönöm együttmûködésüket!

Dr. Varga Ildikó jegyzô

Megkérdezte a Hírmondó
olvasói levél érkezett az Algyôi 

Hírmondó szerkesztôségébe – 
„Egy Fazekas utcai lakos” aláírás-
sal, „Válasz” jeligével

„A levelemet azzal kezdeném, 
hogy a Fazekas utca nagyon, de 
nagyon rossz.

Azt szeretném kérdezni, hogy 
ez kire is tarozik?

már biciklivel is bele lehet sza-
ladni egy-egy lyukba, és ez élet-
veszélyes.

nemcsak a magam nevében ra-
gadtam tollat, de mindenki nevé-

ben is írok. minek is írna az egész 
utca? Ez az utca a falu központban 
van, mégis: egyenesen félelmetes 
rajta közlekedni.

*

megkérdeztük, mikorra várható a 
Fazekas utca útburkolatának fel-
újítása. Algyô nagyközség Önkor-
mányzati Hivatalában megtudtuk: 
a terv elkészült, az útjavítás hama-
rosan elkezdôdik.

AH

Anyakönyvi hírek
Halálozás:

Fári Jánosné 2012. 12. 09-én elhunyt.
Belovai György 2012. 12. 17-én elhunyt.
Vidács Jánosné 2012. 12. 18-án elhunyt.
Podonyi Károlyné 2013. 01. 11-én elhunyt.

Béke poraira!
Születések:

Gonda János – született: 2012. 12. 14., 
édesanyja: nemes Beáta Mária, édesapa: 
Gonda János Csaba.

BenKó CsenGe ViráG – született: 2013. 
01. 13., édesanya: Molnár Melinda, édes-
apa: Benkó norbert rajmund.

Bóta anna szulita – született: 2013. 
01. 21., édesanya: Bakó zsuzsanna, édes-
apa: Bóta Béla.

terhes Melitta – született: 2012. 12. 
13., édesanya: szász eszter zsuzsánna, 
édesapa: terhes János.

tóth BulCsú – született: 2013. 01. 03., 
édesanya: Papp dóra, édesapa: tóth tamás.

turi-KuCzora taMás – született: 2013. 
01. 14., édesanya: Kuczora renáta, édes-
apa: turi lajos zoltán.

Jó egészséget kívánunk!
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Kétszer is üléseztek januárban az algyôi képviselôk
Rendkívüli ülés 

Algyô nagyközség Képviselô-testü-
lete 2013. január 10-i rendkívüli 
ülésén döntött az önkormányzati 
intézmények napelemes rendszerek 
telepítésére kiírt pályázati lehetô-
ségrôl, melynek részeként a polgár-
mesteri hivatal, a Bóbita Bölcsôde, 
a Szivárvány óvoda, valamint a tá-
mogatási változás miatt a mázsaház, 
a faluház, a könyvtár és az edzôte-
rem tetejére is kerülhet napelemes 
rendszer. A tervezett beruházás 
teljes beruházási költsége 62 millió 
801.921 Ft, az önkormányzati saját 
erô 12 millió 001.922 Ft, a KEoP 
forrásból származó támogatás igé-
nyelt összege a pályázattal mege-
gyezôen: 50 millió 799.999 Ft. 

Január 30-án 29 napirendi pont 
került a képviselôk elé 

Beszámoltak és terveznek az 
önkormányzat cégei

A képviselôk tárgyalták a gyeviép 
nkft. 2013. évi üzleti tervét. Számos 
új szolgáltatással és feladattal bôvült 
az önkormányzati cég üzletpoliti-
kája. A társaság a közhasznú fel-
adatok mellett sikeres és eredmé-
nyes vállalkozói tevékenységet is 
végez, így többek között a  zöldte-
rület kezelés, a hulladékudvar és 
mázsaház fenntartása, intézményi 
mûködtetési feladatok, közterü-
let-karbantartás, eb rendészeti fel-
adatok ellátása, árok-átereszek tisz-
títása, térkô-elemgyártás és 
járdaépítés, térfigyelô kamerarend-
szer mûködtetése, önkormányzati 
ingatlanok kezelése és takarítása a 
feladata. 2013. január 1-jétôl az 
nkft. –nek kell ellátnia az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskola üze-
meltetését. A képviselôk kérésére 
a februári testületi ülésre elkészül 
az nkft. módosított SZmSZ-e, rész-
letes költségvetés készül a telepü-
lési sporttevékenységgel összefüggô 
kiadásokról. A Jogi és Ügyrendi 
Bizottság felülvizsgálja a Búvár u. 
9. számú ingatlan takarítását, vala-
mint a helyi társadalmi szervezetek 
és intézmények esetében külön kell 
feltüntetni az nkft. által kért szol-
gáltatást az egyes rendezvények 
esetében. megvalósulhat a mûhely-
csarnok fûtési, elektromos rendsze-
rének kiépítése, valamint a mûkö-
dés szempontjából fontos egyéb 
eszközök beszerzése. A gyeviép 

nkft. végleges üzleti tervét a febru-
ári ülésén tárgyalja a testület. 

A tavalyi fejlesztések alapján 
megfelelô, versenyképes szolgál-
tatást nyújt az AKTV Kft. – derült 
ki az önkormányzati cég beszámo-
lójából és a 2013. évi üzleti tervé-
bôl. A Kft. továbbra is biztosítja az 
önkormányzat, a helyi intézmé-
nyek, valamint a társadalmi szer-
vezetek részére az ingyenes rek-
lámfelületet a képújságban. A Kft. 
végleges üzleti tervét a februári 
ülésén tárgyalják a képviselôk. 

Számos jelentôs változás, fejlesz-
tés és intézményátszervezés elôtt áll 
a gyEViTUr Kft.: bôvülhet a fürdô 
és a konyha, kialakításra kerül a 
haditechnikai park, megtörténhet 
a meglévô ifjúsági szálló felújítása. 
A testület a Kft. részére elôfinanszí-
rozásként az idei évre 29 millió Ft 
összeget határozott meg, mely tar-
talmazza az intézmények állagmeg-
óvását, az óvodások és az iskolások 
úszásoktatását, valamint az egyéb 
mûködési költségeket. A cég rész-
letes üzleti tervét egy hónap múlva 
tárgyalják a döntéshozók.

Az élelmiszerárak növekedése, 
a rezsiköltségek emelkedése indo-
kolja, hogy a gyEViTUr Kft. által 
biztosított szociális étkeztetés dí-
jait emelni kell. A változások ér-
telmében 2013. március 1-jétôl a 
legmagasabb személyi térítési 
díjak étkeztetés esetén: tízórai – 
111 Ft+ÁFA/adag (br. 140 Ft), 
ebéd: 289 Ft+ÁFA/adag (br. 367 
Ft), uzsonna: 111 Ft+ÁFA/adag 
(br. 140 Ft) költségre emelkedtek. 
A teljes áru étel ára 650 Ft+ 50 Ft 
házhoz szállításról 700 Ft+ 50 Ft 
házhoz szállításra emelkedik. 

Bôvülô Bôlcsöde
Hamarosan befejezôdik a Bóbita 
Bölcsôde pályázatból megvalósu-
ló férôhelybôvítése. Az emelkedô 
gyermeklétszámnak köszönhetôen 
volt szükség a bôvítésre, melynek 
február hónapban a mûszaki át-
adása is rendben meg fog történ-
ni. Az intézmény 3 csoportjában 
az eddigi 26 fôrôl 36 fôre nô a 
férôhely szám, valamint a létszám-
növekedés miatt 1 fô gondozónô 
és 1 fô technikai személyzet alkal-
mazására kerülhet sor. Az intéz-
mény alapdokumentumaiban a 
változások módosításra kerülnek. 

Adósságátvállalás, jutattások
Törvényi jogszabályváltozás miatt 
a Kormány átvállalja a magyar-
országi önkormányzatok adóssá-
gát, meghatározott feltételrendszer 
mellett. Algyô esetében a 2012. 
december 31.-én fennálló adósság-
állomány mértéke 241,06 CHF/
HUF alapján 3.768.000 CHF, 
amely 908.314.080 Ft-nak felel 
meg. Algyôn a konszolidáció mér-
téke 40 %-os, azaz a várható adós-
ság átvállalás mértéke 363.325.632 
Ft. A képviselô-testület indokolt-
nak látta a jogszabályban rögzített 
szükséges megállapodás megköté-
sét, valamint kérte, hogy a svájci 
frank árfolyamának folyamatos 
nyomon követése mellett a fenn-
maradó kötvényállomány vissza-
váltásának lehetôségére a megfe-
lelô idôben rendkívüli testületi ülés 
összehívására kerülhessen sor. 

Jogszabály – változásokra tekin-
tettel a Képviselô-testület úgy dön-
tött, hogy a polgármesteri hivatal 
köztisztviselôi, közalkalmazottai, 
valamint az mt. hatálya alá tartozó 
dolgozók részére 2013.-ban a cafe-
téria juttatás bruttó mértékét 
200.000 Ft/fô/év összegben legyen 
meghatározva. Az önkormányzat és 
intézményei, valamint a hivatal köz-
alkalmazottai és az mt. hatálya alá 
tartozó dolgozók idén egységesen, 
egyszeri 2013. júniusban kifizeten-
dô, 1 havi bruttó bérnek megfelelô 
összegû illetményt kapnak. A testü-
let döntése szerint a 2013. évi meg-
határozott juttatásnak minôsülô 
juttatásként az önkormányzat és 
intézményei, valamint a hivatal köz-
tisztviselôi, közalkalmazottai és az 
mt. hatálya alá tartozó dolgozói 
számára nettó 18.000 Ft/fô/hó jut-
tatás kerül kifizetésre. 

A polgármesteri hivatal Szerve-
zeti és mûködési Szabályzatáról 
– tekintettel a költségvetés és a 
várható intézményátszervezési té-
telekre, februári ülésén dönt a 
képviselô-testület. 

Fürdôfejlesztés
A Borbála Fürdô hosszú távú fej-
lesztéseként egy kültéri felnôtt 
élménymedence valósulhat meg 
Tisza-tematika alapján csúszdák-
kal, büfével, öltözôkkel és WC-blok-
kal. A 62 millió Ft+ÁFA költségû 

csúszdarendszer 5 típusú csúszdát 
tartalmaz, mely várhatóan minden 
korosztály igényét kielégítheti.

Folytatódik a méhnyakrák-elle-
ni védôoltási program

2009 óta folyamatosan és sikeresen 
mûködik közel 5 millió Ft értékben 
Algyôn a méhnyakrák-elleni védô-
oltási program. A képviselô-testü-
let döntése értelmében idén is foly-
tatódik az önkormányzat által 100 
%-ban támogatott, a szülôk számá-
ra ingyenes prevenciós oltás. Az 
algyôi állandó lakóhellyel rendel-
kezô 12 éves lányok szülei február 
hónapban kapnak írásbeli tájékoz-
tatást, a szülôi nyilatkozatokat a 
polgármesteri hivatalban legkésôbb 
2013. február 12-ig kell leadniuk. 
A költségekrôl és a programról 
februári ülésén dönt a grémium. 

A 2013. évben nem folytatódik a 
meningococcus védôoltási program, 
valamint nem kerül bevezetésre a 
rotavírus elleni oltási program. 

Költségvetési vitaaanyag
A képviselôk hosszasan tárgyalták 
az önkormányzat 2013. évi költség-
vetési vitaanyagát. A teljesen át-
alakuló jogszabályi környezet és a 
feladatellátás, valamint a tervezhe-
tô adóbevételek változásai ellenére 
átlátható gazdálkodású költség-
vetési vitaanyag készült.  A bizott-
ságok által javasolt módosításokkal 
elfogadott vitaanyagból a 2013. évi 
költségvetés tervezete februárban 
kerül megvitatásra és elfogadásra. 

Lakossági igényekhez igazított 
menetrend

lakossági és intézményi észrevéte-
lek és javaslatok alapján a Tisza 
Volán Zrt. elkészített egy új menet-
rendet az Ady major – Algyô – Ady 
major útvonalon. Ezen belterületi 
járatok körjáratként közlekednek 
kísérleti jelleggel a radnai utcán 
visszafordulva a Vásárhelyi utca - 
Csónak utca sarki megállót köve-
tôen a Kosárfonó utcán végighalad-
va a Bartók Béla utcai indulópontig. 

A 2013. február 1-tôl érvé-
nyes (5006) Ady major – Algyô 
– Ady major menetrend lapunk 

mellékletekeként olvasható!

Folytatás a 13. oldalon!
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Ökológiai lábnyomok
Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskolában – a Fenntartható élet-
módot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönzô kam-

pány megvalósítása Algyôn elne-
vezésû KEoP-6.1.0/A11-2011-
0159. számú pályázat részeként 
– a 7–8. évfolyam és az egész in-

tézmény ökológiai lábnyomát is 
kiszámították. A részleteket az 
alábbi 2 táblázat tartalmazza.

7a 7b 8a 8b

pontszám 7902 6116 8035 7210

fô 20 16 21 18

átlag 395 382 382 400

hektár 6–7,8 6–7,8 6–7,8 6–7,8

legkisebb 297 285 255 285

legnagyobb 505 495 580 605

Környezetre  
gyakorolt hatás

22,5 mm Szorzótényezô Eredmény 
hektárban

Hulladékkezelés
Újrahasznosítható anyagok a szemétben:

 Papír (kg) 350 kg 0.0010 0,35
 Üveg (kg) 0 0.00067 0
  Alumínium  

(üdítôs dobozok) (kg)
0 0.00333 0

 Acél (kg) 0 0.00083 0
 Mûanyag (kg) 200 kg 0.00167 0,334
Újrahasznosításra össze-
gyûjtött papír (kg)

18920 kg 0.0006 1,152

Újrahasznosításra össze-
gyûjtött üveg/fém (kg)

0 0.0013 0

A diákok és dolgozók száma 
összesen

377 0.01 (a hulladékgyûjtésre és 
ártalmatlanításra használt ener-
gia)

3,77

A diákok és tanárok száma 
összesen

364 0.8 (az egyéb hulladékok, pl.: 
festékek, olajok, ártalmatlanítá-
sára használt energia)

291

Energia
Olaj (liter) 0 0.000001391 0
Gáz (km3) 20 0.001255 0,0251
Elektromos áram (kwh) 70300 0.0000125 0,87875
Napenergiával termelt ener-
gia (kwh)

0 0.00000233 0

Szélenergiával termelt ener-
gia (kwh)

0 0.00000181 0

Víz
A múlt év vízhasználata  
(liter)

1150000 0.00000167 1,92

Közlekedés
Gépkocsi  
(személykilométer)

72000 0.00015 10,8

Autóbusz (személykilomé-
ter)

161000 0.0000173 2,786

Metró (személykilométer) 0 0.0000043 0
Villamos (személykilomé-
ter)

0 0.000008 0

Séta/bicikli/roller (személy-
kilométer)

265000 0.0 0

A diákok és dolgozók száma 
összesen

377 0.3 (az utak építésére és karban-
tartására fordított források)

113,1

Zöldterület
Iskolaépület  
alapterülete (m2)

3900 0.00001 0,039

Iskolaudvar (m2) 8200 0.00001 0,082
Parkoló (m2) 857 0.00001 0,086
Élelmiszer
A diákok és dolgozók száma 
összesen

377 2.9 (átlagosan ekkora terület lát 
el élelemmel egy embert egy 
éven keresztül)

1093

Összesített eredmény
Az iskola ökológiai lábnyo-
ma

1519,3

Egy fô ökológiai lábnyoma 4,03

Hogyan lehet kisebb az ökológiai lábnyom?
A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösz-
tönzô kampány megvalósítása Al-
gyôn KEoP-6.1.0/A/11-2011-0159. 
számú pályázat 2012. október 26i 
rendezvényén, az Algyôi Fehér ignác 
Általános iskolában a diákok össze-
gezték javaslataikat, amelyek célja: 
az ökológiai lábnyom csökkentése.

1. Közlekedés: gyalogolj és ke-
rékpározz, ez jót tesz az egészsé-
gednek is! inkább tömegközleke-
dési eszközökkel utazz, mint 
autóval! Ha autóval viszed a gye-
rekedet iskolába, vidd magaddal 
a környékbeli gyerekeket is! Vezess 
lassabban, mert kevesebb üzem-
anyagot fogyasztasz, és így még 
biztonságosabb is! Tartsd csukva 
a kocsi ablakát, ha nincs túl meleg, 
így kisebb a légellenállás!

2. Vízfogyasztás: A szabadban 
– gyûjtsd össze az esôvizet! ne 
folyasd  a csapot feleslegesen! ne 
hagyd csöpögni a csapot! ne lo-
csolj sûrûn! Ha lehet, locsolókan-
nát használj! ne akkor locsolj, 
amikor száz ágra süt a nap! A für-
dôszobában – inkább zuhanyozz, 
és az se tartson 5 percnél tovább! 
ne folyasd a vizet fogmosás köz-
ben! A háztartásban – A mosó- és 
mosogatógépet mindig töltsd tele! 
Textilt használj, papír dolgok he-
lyett (zsebkendô, kéztörlô, szalvé-
ta)! nagy tételben vásárolj mosó-
szert, mosogatószert!

3. Élelmiszer: Ha teheted, a 
saját kertedben termeld meg a 
gyümölcsöt, zöldséget! mindig az 
évszaknak megfelelô gyümölcsö-
ket fogyassz, vagy tartósítsd te 
magad! Vásárolj piacon, lehetôleg 
termelôktôl! ne vegyél egyenként 
csomagolt élelmiszereket! Vegy-
szermentes élelmiszereket vásá-
rolj! Hazai, sôt lehetôség szerint 
helyben termelt élelmiszert vegyél! 
Fogyassz kevesebb húst!

4. Hulladék: A mûanyag flako-
nokat, dobozokat használd több-
ször! Az élelmiszer-hulladékokat 
komposztáld, és ezt használd mû-
trágya helyett! ne vásárolj feles-
legesen, gondold meg, valóban 
szükséged van rá! Természetbarát 
módon gyomtalaníts! Újratölthe-
tô elemeket használj! ne fehérített 
papírt használj! A papír mindkét 
felére írj! A folyóiratokat, napi-
lapokat oszd meg másokkal! Az 
újságpapírt és mûanyag hulladé-
kot gyûjts össze, és vidd el az át-
vevô telepre! Sok kicsi sokra megy. 

„Az ember értéke nem az, amit el-
fogyaszt vagy birtokol, hanem amit 
megél, átél, alkot, nyújt, fejlôdik; a 
gyümölcsök: lélek és kozmosz, szellem 
és alkotás, család és barátok, szolida-
ritás és szelídség, játék és öröm…”

A javaslatokat összeállították: 
Bangó Alexandra, Korponai Dzseni-
fer, Nyulas Imola és Poprádi Nóra 
8.a

KEOP-pályázat: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó      viselkedésmintákat ösztönzô kampány megvalósítása Algyôn

Az algyôi iskola ökológiai lábnyomát felmérô lap: Az algyôi iskola 7–8. évfolyamának ökológiai lábnyoma:
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Utolsó óra: élményeink a rendezvény programjairól
A pályázat keretében megnéztük az 
Utolsó óra címû filmet, amely riasztó 
képet festett a Föld jövôjérôl: tudó-
sok, híres emberek nyilatkoztak az 
élôvilág, az emberiség túlélési esélyé-
rôl. A film kitért a globális felmele-
gedés problémájára, amely éghajlat-
változásokkal és a természet pusztító 
erôinek felerôsödésével is jár.

A jéghegyek és a hósipkák ol-
vadásnak indulnak, ami következ-
tében megemelkedik a vízszint, és 
a part menti városokat teljesen 
elárasztja a tenger. A film végén 
megoldásokat láttunk arra, hogy 
miként használjunk minél több 
megújuló energiaforrást.

Gilly Zsolt bácsi elôadást tartott 
nekünk. nagyon érdekes dolgokat 
mesélt az ökológiai lábnyomról, 
megtudtuk kiszámításának módját 
is. olyan kérdésekre kellett vála-
szolnunk, mint például mivel já-
runk iskolába, mivel fûtünk, ma-
gyar termékeket vásárolunk-e, 
mennyi vizet fogyasztunk, van-e 
komposztálónk, szelektíven gyûjt-

jük-e a szemetet. minél „ökobb”, 
annál jobb.

Az ezt követô foglalkozáson be-
szélgettünk arról, hogyan lehetne 
kevésbé károsítani, megváltoztatni 
környezetünket. Kiszámoltuk az öko-
lógiai lábnyomunkat, és azt is, hogy 
hány kilométert „utazik” az élelmi-
szer, mire elér a magyar boltokba.

Csoportokban figyelemfelkeltô 
természet-és környezetvédô plaká-
tokat készítettünk. Ezekbôl kis kiál-
lítást rendeztünk és szóban megbe-
széltük, értékeltük egymás munkáit.

Az ebédlôben egészséges sütiket 
és szendvicseket kóstolhattunk: 
magvas sós rúd, lenmagos hajdinás 
pogácsa, sütôtökös kókuszgolyó, 
kukoricás görhe, padlizsánkrémes 
kenyér. gyógynövényes teát is ihat-
tunk. megtapasztaltuk, hogy lehet 
valami egészséges, ami finom.

Jól éreztük magunkat, sok újat 
tanultunk, köszönjük ezt a prog-
ramot és a lehetôséget!

Németh Éva  
és Márta Csenge 7. b osztályos

Körlánc: a rendezvény diákszemmel
október 26-án egész napos ökop-
rogramon vettünk részt. Gilly Zsolt, 
a KÖrlÁnC Egyesület munka-
társa tartott elôadást az ökológiai 
lábnyomról és a fenntartható élet-
módról. 
A legjobban az a beszélgetés érde-
kelt, ami arról szólt, hogy az ôskor-
tól kezdve az emberi faj kizsákmá-
nyolja a bolygót. Az ókori rómaiak 
már akkor elkezdték a fémek meg-
munkálását, és szennyezték a lég-
kört. A középkorban a céhek és a 
manufaktúrák tovább rontották a 
helyzetet. Késôbb az újkorban lét-
rejöttek a gyárak, amelyek még több 
mérgezô gázt, azaz szén-dioxidot és 
szén-monoxidot bocsátottak ki, ezzel 
roncsolva az ózonréteget. Az élet-
feltételek romlottak. 

Alig több, mint száz év alatt az 
emberiség létszáma több, mint 
hatszorosára nôtt. minél többen 
lettünk, a létszükségleteink annál 
jobban nôttek. Ennek fedezésére 
több nyersanyagra, több termô-
területre volt szükségünk. más 
élôlények természetes élettere 
csökkent, megtizedelôdött a fajok 
száma. A kibocsátott méreganya-
gok környezetünkre is károsan 
hatnak: kialakuló szélsôséges idô-
járás, romló termôtalaj. Ezek ösz-
szessége miatt a Földünkkel együtt 
magunk is pusztulásra vagyunk 
ítélve. Az emberiség lassan kezdi 
felfedezni, mit tett, és néhányan 
próbálnak megoldást találni.

Bangó Alexandra és Kiss Norbert 
8.a osztályos tanulók

Élmény és vélemény a fenntartható életmódról
A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösz-
tönzô kampány megvalósítása Al-

gyôn, KEoP-6.1.0/A/11-2011-0159. 
számú pályázat eredményeként 
2012. október 26-án az Algyôi Fehér 

ignác Általános iskolában nagysza-
bású rendezvényt szerveztek. A diá-
kok nem csak egymás közt összegez-

ték élményeiket, mondtak véleményt 
a programokról.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a „Fenntartható élet-
módot és az ehhez kapcsolódtó viselkedésmintákat ösztönző 
kampány megvalósítása Algyőn” című KEOP-6.1.0/A/11-2011-0159 
számú pályázatának gyakorlati megvalósítása  2012. május 7-én 
kezdődött el.

A projekt legfőbb célja:
A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták el-
terjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, 
képzés, stb.) segítségével. 
A tevékenységek röviden:
A kampány második rendezvényét október 26-án tartottuk, a 7. és 8-os 
tanulóink számára. A tanulók egy filmet néztek meg a Föld élővilágának, 
köztük az embernek, a létét veszélyeztető tényezőkről, azok okozóiról. 
A  KÖRLÁNC Országos Egyesület szakemberei segítettek a film és a 
szakirodalom értelmezésében. Interaktív foglalkozáson az ökológiai 
lábnyom fogalmával ismerkedtek meg, és különböző számításokat vé-
geztek. Megismerkedtek a témához kapcsolódó hasznos internetes 
oldalakkal. Ötleteket gyűjtöttek az erőforrásokkal való környezettuda-
tos gazdálkodásra, az ökológiai lábnyom csökkentésének lehetőségeire. 
Fotópályázatot hirdettünk meg „Ne pazarolj!” címmel, a nyolcadikos 
diákoknak. A pályaműnek a fenntartható életmódra és fogyasztási szo-
kásokra kellett felhívni a figyelmet, rövid szöveges magyarázattal. 
A díjkiosztás december 6–án megtörtént. Az első hat helyezett értékes 
jutalomban részesült: fényképezőgépek, pendrive-ok, képkeretek.

Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: ph@algyo.hu
Honlap: www.algyo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

Fotópályázat: Ne pazarolj! 
A fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó viselkedésmin-
tákat ösztönzô kampány megvaló-
sítása Algyôn elnevezésû – KEoP-
6.1.0/A11-2011-0159. számú 
– pályázat ne pazarolj! címû, 8. 
osztályosoknak hirdetett fotópá-
lyázat eredményét tavaly december 
6-án hirdették ki. 

Az ifjú algyôi fotósok közül i. 
helyezett lett Januskó Klaudia 8.b 
osztályos tanuló, aki gEniUS 
g-Shot 507 digitális fényképezô-

gépet nyert. Ugyanilyen „fotóa-
paaráttal” lett gazdagabb a ii. 
helyen végzett Bezdán Dóra 8.a, és 
a képzeletbeli dobogó iii. helyén 
szereplô Vágó Angéla 8.b osztályos 
diák. 

Egy-egy pendrive lett a díja a 
fotópályázat 4–5. helyét megszer-
zô két „8.bésnek”, Oláh Dánielnek 
és Vidács Ádámnak. Az ugyancsak 
a 8.b-be járó 5. helyezett Szalontai 
Fanni kapott egy szép képkeretet 
a fotójához.

KEOP-pályázat: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó      viselkedésmintákat ösztönzô kampány megvalósítása Algyôn
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II. Portörô Lajos Labdarúgó Emléktorna Algyôn
második alkalommal rendezték 
meg – 2013. január 12-én tartották 
– az Algyôi Sportkör szervezésében 
az ii. Portörô lajos labdarúgó 
Emléktornát. 

Portörô lajos sokat tett az algyôi 
sportért, ezen belül a labdarúgásért. 
Szívügye volt a gyerekek sportra 
nevelése, versenyeztetése. meghatá-
rozó szerepe volt az algyôi sportban. 
A tornával az Ô munkássága elôtt 
tisztelegnek a sportolók, a szervezôk.

Az egész napos rendezvényen 
délelôtt a 2000–2001-es korosztály 
labdarúgói mérték össze tudásukat 
az algyôi tornacsarnokban. 
Hat-hat csapat vett részt ebben a 

korosztályból a versengésben. A 6 
csapat, 2 hármas csoportban (A és 
B csoportban) játszottak. Végül a 
2 csoport gyôztese játszott a dön-
tôben, a 2 második csapat a 3. 
helyért és a csoportok utolsó he-
lyezettjei az 5. helyért.

Az A csoport: Bordány, Algyô, 
dAFC. A B csoport: rendôr TE, 
Szôreg, SZVSE.

A torna elnöke: Takács Zoltán az 
ASK labdarúgó szakosztály veze-
tôje, a torna titkára: Makra Zsolt 
edzô, labdarúgó.

A 2000–2001-es korosztály mér-
kôzései: Bordány – Algyô 1–3, 

rendôr TE – Szôreg 1-0, Algyô 
– dAFC 3-0, Szôreg– SZVSE 4-0, 
dAFC – Bordány 1-3, SZVSE – 
rendôr TE 0-2.

Helyosztók: az 5. helyért dAFC 
– SZVSE 1-0, a 3. helyért Bordány 
–Szôreg 1-6, az 1. helyért Algyô  
– rendôr TE 0-4. 

Eredmény: rendôr TE, Algyô, 
Szôreg, Bordány, SZVSE, dAFC. 
legjobb kapus: Zékány Botond, 
rendôr TE. legjobb játékos: Mol-
nár Gergô. „gólkirály”: Kiss Domi-
nik, Szôreg. Különdíjas: Belovai 
Krisztián algyôi játékos. A Potörô 
család felajánlása volt a különdíj, 
amit Portörô László adott át.

Az AlgyÔ 2000–2001-es csapat 
tagjai: Tápai Roland, Pap Csaba, 
Igaz Roland, Demecs Botond, Bús 
Tamás, Szekeres Márton, Molnár 
Gergô, Bekovai Krisztián, Tóth Nor-
bert, Szalontai Botond, Pap Dániel; 
felkészítô edzôk: Makra Zsolt és 
Balogh Norbert.

délután  a felnôttek léptek a 
pályára. A felnôttek között 8 csapat 
indult. A papír formának megfele-
lôen a megye i-es játékosokból álló 
két csapat szerezte meg az elsô két 
helyet. 

Magosi Krisztina  
és Makra Zsolt

Másodszorra is az országos elôdöntôben

most már az a kérdés, van-e elég 
elszántság a csapatunkban a to-
vábblépéshez? Kitartó gyakorlás, 
fegyelmezet munka, elôrelépés 
reménye hajt bennünket. 2013. 
január 23-án szerdán, az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskola 
sportcsarnokában rendezték meg 
a JÁTÉKoS SPorTVErSEny 
Csongrád megyei diákolimpiát. 
A verseny eredménye: a megye 
bajnoka az Algyôi Fehér ignác 
Általános iskola csapata lett (15 
ponttal), elsôként jutottunk tovább 
az országos elôdöntôbe. ii. helye-
zett lett a szegedi rókusi Általános 
iskola csapata 19 ponttal, iii. he-
lyezett lett mórahalom Általános 
iskola csapata 22 ponttal, iV. he-
lyezett lett a hódmezôvásárhelyi 
Szent istván Általános iskola csa-
pata 24 ponttal, V. helyezett lett 
a Zákányszéki Általános iskola 
csapata 40 ponttal.

Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola csapata: 2004. után szüle-
tettek – Bogdán Bence, Forgó Dá-
niel,  Németh Bercel, Ormándi Mar-
tin (pót), Janecskó Tamara, Sulyok 
Rebeka, Üveges Gabriella, Füzesy 
Vanda (pót); 2003. születettek – 

Major Szabolcs, Nemcsok Dávid, 
Tápai Roland, Pap Csaba (pót), Ju-
hász Enikô, Szekeres Rebeka, Igaz 
Nikolett, Mircse Gréta (pót); 2002. 
születtek – Major Ernô, Molnár 
Tamás, Demecs Botond, Vágó Natália 
(beteg), Lantos Szabina, Péter Fanni, 
Kecskeméti Réka; felkészítô tanáruk: 
Varga Ágnes. 

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

Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola részérôl: Iván Zsuzsanna, 
Varga Ágnes, Ficsór Barnabás, Retkes 
Zsolt, Koczka Ágnes, Magosi Kriszti-
na, Makra Zsolt, Miklósné Kocsis Éva, 
Joó Gábor, Golhovics György, Somo-
siné Szél Szilvia, Pallagi Anna, Szabó 
Beáta, Benczédi Gyöngyi, Juhászné 
Fekete Angéla, Süli Zakar Éva.

Köszönöm a szülôk támogatását: 
jó lenne, ha az országos versenyig 
(2013. március 10-ig) kitartana a 
pozitív energiájuk!

Varga Ágnes testnevelô

Közgyûlést tart az Algyôi Sportkör
Az Algyôi Sportkör vezetôje tisz-
telettel meghívja a Sportkör el-
nökségét, minden tagját 2013. 
március 4-én (hétfôn) 17 órai kez-
dettel a Faluház nagytermében 
tartandó éves közgyûlésre.

Tervezett napirendi pontok: a 
szavazatszámláló bizottság meg-
választása, majd Juhász Sándor 
elnök ismerteti a 2012. évi sport-
köri beszámolót. A 2012 évi költ-

ségvetés elfogadását követôen is-
mertetik a 2013. évi költségvetési 
tervet. Beszámol az Algyôi Sport-
kör Felügyelô Bizottsága, Fegyel-
mi Bizottsága. A Sportkör elnök-
ségének újraválasztása az 
lapszabályban elôírtak szerint zaj-
lik: a jelölô bizottság beszámol a 
jelöltekrôl, a tagok szavaznak. 
Végül lehetôség lesz az egyéb hoz-
zászólásokra is.
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Jelentkezzen az algyôi Könyvtár tanfolyamaira!
Fel a netre! – önképzô számító-
gépes tanfolyam indul az algyôi 
Könyvtárban.

A hagyományokat folytatva 2010 
ôszétôl újraindult a számítógépes 
oktatás az algyôi Könyvtárban. A 
tanfolyamaink célja, hogy a számí-
tógép kezelését megkönnyítse, il-
letve kedvet csináljon a 
használatához. Az egyes 
csoportok 5 fôvel indul-
nak, mivel kisebb cso-
portokban könnyebben 
és gyorsabban megy a 
tanulás. A tanfolyamo-
kat 4 héten keresztül, 
heti két alkalommal 
rendezzük meg, alkalmanként 
másfél órában, a tanulók igényei-
nek megfelelô idôpontokban. A 
tanfolyamokra személyesen a 
könyvtárban lehet jelentkezni, vagy 
a Könyvtár Facebook oldalán on-
line, vagy telefonon a 62/517-170 
számon. Az oktatás díja 5000 fo-
rint. 

2010 ôszétôl kezdôdôen eddig 
12 csoport, összesen 60 – mind-
egyik korosztályt képviselô – algyôi 
vett részt a foglalkozásokon. 

A kezdô tanfolyam anyaga a 
számítógép bekapcsolásától egé-
szen a szövegszerkesztésen át az 
alapszintû internet-használatig 
terjed. 

A haladó tanfolyamon megta-
nuljuk például, hogyan kell az 
e-mail csatolásokat megnyitni és 
hogyan tudunk csatolni, vagy le-
tölteni az internetrôl programo-
kat. megtanuljuk az e-banoklás és 
az online ügyintézés fontosabb 
szabályait, valamint megtanuljuk 

használni a közösségi 
oldalakat, a videomeg-
osztó oldalakat és meg-
tanulunk tudatosan 
keresni a google-ban. 

A tanfolyamok tema-
tikája a tanulók igényei 
szerint változtatható. 
Ha a csoporton belül 

felmerül az igény valamelyik te-
rület mélyebb megismerésére, azt 
beleépítjük a tananyagba. 

A tanfolyamok végén sem vizs-
ga, sem számonkérés nem lesz, 
mivel önképzô jelleggel indítjuk 
tanfolyamainkat. Bármilyen kor-
osztály jelentkezését szívesen fo-
gadjuk! 

Jelentkezni lehet a kezdô és a 
haladó tanfolyamra is a Könyvtár-
ban.

Tanfolyam tájékoztató: március 
4. (hétfô), 10 óra.

Szeretettel várunk minden ér-
deklôdôt!

Könyvtárosok

Ön is segíthet a személyi jövedelemadója 1%-ával
Az algyôi civil szervezetek közül 
három is fontosnak tartja fölhívni 
a figyelmet az 1%-ra:

Kérjük, jövedelmük 1 %-ával 
támogassák a
Boldog gyermekkor Alapítványt!
AdóSZÁm: 18464881-1-06
Köszönettel:
Boldog gyermekkor Alapítvány

*

Eljött az adóbevallások ideje. idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk 
alapítványának és ezen belül ta-
nulóink helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán a követ-
kezôket adja meg: 

Algyôi Általános iskola Alapít-
vány adószám: 18457177-1-06!

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszkiadást, 

de nagyon sokat segíthet az Ala-
pítvány munkájában!

Köszönettel az iskola tanulói
*

Az algyôi gyevi Art Kulturális 
Egyesület mindhárom mûvészeti 
csoportja, a Parlandó Énekegyüt-
tes, az Algyôi Tollforgatók Köre 
és az Alkotók Köre ismételten kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 
az elmúlt években felajánlották 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 
segítve ezzel mûködésünket. 

Az Egyesület ebben az évben is 
szívesen fogadja és kéri felajánlá-
sukat, támogatásukat. 
nevünk: gyevi Art Kulturális 
Egyesület
Adószámunk: 18469927-1-06
ménesi lajosné
a  gyevi Art Kulturális Egyesület 
elnöke

Tanfolyamok az Algyôi Alkotóházban 
Az Algyôi Alkotóház (Kastélykert 
u. 106.) többféle tanfolyammal 
kínál kikapcsolódást, hobbit, új 
ismeretet a kézmûvesség iránt ér-
deklôdôknek a gyevi Art Kultu-
rális Egyesület Alkotók Köre szer-
vezésében.

A FolTVArró TAnFolyA-
moT Izbékiné Cseuz Gabriella ve-
zeti: hétfônként 17–19 óra között 
– idôpontok: február 11. 18. 25. 

*

Magyarné Varga Anna rAJZSZAK-
KÖrÉrE gyerekeket, felnôtteket 
egyaránt várnak: minden második 
szombaton 15 órától – idôpontok: 
február 9., 23.; március 9., 23.; 
április 6., 20. A rajz és egyéb tech-
nikák, betekintés a képzômûvé-
szetbe címû rajztanfolyam mottója: 
„A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke 
és forrása, s minden tudomány gyöke-
re. Aki olyan eredményeket ért el, hogy 
rajzolni tud, annak azt mondom, hogy 
a legértékesebb kincs birtokába jutott.” 
(Buonarroti michelangelo) 

*

HorgolÁS KEZdÔKnEK: Tóth 
Árpádné Marika, Gonda Károlyné Ju-
lika és Szujó Ildikó vezetésével! A 
kézimunkázás titkainak megosztá-
sára 10 év feletti érdeklôdôket vár-
nak (gyerekeket, felnôtteket egy-
aránt) péntekenként 16 órától 
– idôpontok: február 1., 8., 15., 22. 

*

A gyUrmAÉKSZEr-KÉSZíTÔ 
SZAKKÖr, Greksáné Kurucz Irmá-
val: a programra 12 év felettieket 
várnak (gyerekeket, felnôtteket 
egyaránt) kéthetente péntekenként 
16 órától, márciustól – idôpontok: 
március 8., 22. április 5., 19. 

A részvétel jelentkezéshez kö-
tött, mivel csak így biztosítható a 
kellô mennyiségû nyersanyag! 
részvételi díj: gyerekeknek 300, 

felnôtteknek 700 forint. Jelent-
kezni az algyoialkotohaz@gmail.
com e-mail-címen lehet.

*

dEKUPÁZS SZAKKÖr Boldizsár 
Attiláné Marika és Kocsisné Kuk Il-
dikó vezetésével, de csak a 12 év 
feletti érdeklôdôk jelentkezését 
várják. A program márciustól 
indul, idôpontok: márciusban 1., 
29. (péntek) 17 órától, áprilistól 
12. és 26. (péntek) 17 órától.

A részvétel jelentkezéshez kö-
tött, mivel csak így biztosítható a 
kellô mennyiségû nyersanyag! 
részvételi díj: gyerekeknek 300, 
felnôtteknek 700 Ft

Jelentkezni az algyoialkotohaz@
gmail.com e-mail-címen lehet.

*

mottó: „…A kultúrát nem lehet meg-
örökölni, az elôdök kultúrája egy kettô-
re elpárolog, ha minden nemzedék újból 
és újból meg nem szerzi magának.” 
(Kodály Zoltán) Az országban egye-
dülálló kezdeményezésként 2011. 
januárjában alakult meg az Al-
gyÔi ToJÁSmÛHEly. Az érdek-
lôdôk a Kárpát-medence húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódó népszo-
kásaival ismerkedhetnek meg, illet-
ve megtanulhatják a hagyományos 
’viaszolt’, azaz a méhviasszal és gi-
cével írott hímes tojások elkészíté-
sét, az egyes motívumcsoportok 
szerinti tojásírást. A foglalkozásokat 
Bereczné Lázár Nóra vezeti. A foglal-
kozások idôpontjai: havonta egy 
adott szombaton 17–19 óra között, 
azaz: február 23., március 9., május 
11., június 1., július 6., augusztus 
3., szeptember 14., október 12., 
november 9., december 7. napján. 

A szervezôk minden érdeklôdôt 
szeretettel várnak, a programvál-
tozás jogát fenntartják!
inFo: www.gyeviart.hu

Megyei harmadik helyen a papírgyûjtésben
iskolánkban, a szokásainkhoz 
híven, megrendezték az ôszi papír-
gyûjtést. iskolánk iii. helyezést ért 
el a Szegedi Környezetgazdálkodá-
si nonprofit Kft. és a Csongrád 
megyei Településtisztasági Kft. 
által megrendezett versenyen. Ezzel 
a helyezéssel 30 ezer forintot nyert 
iskolánk. A nyereményt ünnepélyes 
keretek között 2012. december 

20-án Szegeden adták át. mi, ketten 
képviselhettük iskolánkat az ün-
nepségen, mert a mi osztályunk lett 
idén az elsô a papírgyûjtésben. Ja-
vasoljuk minden diáktársunknak: 
gyûjtsétek továbbra is a papírt, hisz 
a tavaszi fordulóban is érdemes lesz 
versenybe szállni!

Zakar Zsanett és Kertész Tekla 4.b 
osztályos tanulók
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„Dióhéjban” az Algyôi Nôegylet életérôl
A Kedves olvasó, bizonyára meg-
lepetéssel olvassa az Algyôi nô-
egylet munkájáról szóló beszámo-
lót, melyet – szokásunktól eltérôen 
– most a Hírmondóba is közzé 
teszünk. Az önkormányzati kép-
viselô-testület számára minden 
évben eleget teszünk beszámolási 
kötelezettségünknek. 

Az algyôiek közül többen talán 
nem is tudják, hogy 2013. február 
16-án  lesz  17 éve , hogy meg-
alakultunk és azóta is mûködünk: 
„Oszd ketté magad ne várj csak akkor, 
ha adsz”. E mottó jegyében tesszük 
a dolgunkat. Segítettük a rászoru-
ló embereket, gyerekeket, sôt a 
Jótékonysági bálok bevételét a rá-
szoruló, idôs emberek és fogya-
tékkal élô gyermekek megsegíté-
sére fordítottuk. 

Kiss Mónika pályázatíró munká-
jának köszönhetôen egy nyertes 
pályázat, és az algyôi önkormány-
zatnak a segítségével létrehoztuk 
és beindítottuk 5 algyôi nô közre-
mûködésével az idôs gondozói 
Hálózatot, ami 5 évig mûködött. 
most az önkormányzat és az ESZi 
mûködteti Jankovicsné Veres Katika 
vezetésével. Büszkék vagyunk arra, 
hogy kis csapatunkból 5 nô fel-
vállalta az idôs gondozást, mely 
hálózat korábban településünkön 
nem mûködött. Szolgálatunk ideje 
alatt 54 idôs embert gondoztak a 
gondozónôk, és ma is becsülete-
sen, nagy empátiával és szeretettel 
végzik munkájukat. 

A település számos rendezvé-
nyének színvonalát finom sütemé-
nyek készítésével tesszük emléke-
zetessé. Egyszer egy képviselô úr 
azt mondta, hogy „az Algyôi nô-
egylet a, település tettre kész had-
teste”. Ezzel elismerte: csapatunk 

egy emberként indul és teszi  a 
dolgát. néhány példa: a nôegylet 
készítette a guiness rekordok 
könyvébe is szereplô 680 centi-
méter átmérôjû Adventi koszorút, 
a Faluvédô Egyesület segítségével. 
majd ember nagyságú bábukat 
készítettünk a templom elôtt ka-
rácsonykor felállított Betlehemi 

jászolhoz. Az idôsek napján, rend-
szeresen segítünk a Faluház deko-
rálásában, valamint a terítésben 
és valamennyi rendezvényen hoz-
zájárultunk, süteményeinkkel a 
vendéglátásokhoz. 

megalakulásunk óta több tan-
folyamot is szerveztünk tagjaink 
és az érdeklôdô nô társaink szá-
mára. ilyenek volt: az Asszonysors-
fordító, az Egy hajóban evezünk, 
a Konfliktuskezelô tréningek, az 
intim torna. 

Az önkormányzatai támogatást 
a 2012-ben is a kitûzött céloknak 
megfelelôen használta fel egyesü-
letünk. Az algyôi településszintû 
programokon részt vettünk. Pél-
dául a Falu napi rendezvényeken 
mindig indulunk a fôzô versenyen 
is. A gyermeknapon, csokoládéval 
és üdítôvel, a korábbi években sü-
teményekkel, gyümölccsel, láttuk 
vendégül a gyermekeket. Az ôszi 
családi napra egy családot készítet-
tünk bábokból a színpad dekorá-
lásához, a szabadidô központban. 
A templomban rendszeresen taka-
rítunk, évente 3–4 alkalommal, 
szükség szerint a parókián is, közel 
330 munkaórában. Az algyôi búcsú 
alkalmával a parókiára érkezô ven-
dégeket süteményekkel várjuk. A 
Szivárvány óvodába az ovi – falu 
kis templomába a gyermekek szá-
mára elkészítettünk egy kisebb mé-
retû Betlehemet, a Szent családot, 

a 3 királyt, és a pásztort, nagyon 
nagy lelkesedéssel és szeretettel. 

Két évvel ezelôtt, leader pályá-
zatban konzorciumi partnerként 
gasztronómiai bemutatót vállalt 
egyesületünk a Szatymazi Hagyo-
mányôrzô Együttessel. A tavaly 
esedékessé vált meghívást öröm-
mel fogadtuk. nagy elismeréssel 
voltak egyesületünk iránt, hiszen 
közel 350 fellépô vendéget és a 
helyi lakosokat is megkínáltunk 
frissen sült tiszai hallal, és több 
mint 30 féle süteménnyel, melyet 
lelkes tagjaink készítettek. 

A helyi Vöröskereszt által szer-
vezett véradásokon lehetôségeink 
szerint részt veszünk, és jó állapot-
ban lévô ruhákat, bútorokat ado-
mányozunk a nehéz helyzetben élô 
családoknak.  Korábban egészség-
védô programunkban szerepelt az 
AVon gyaloglásokon való rész-
vétel is Budapesten. Az utóbbi évek-
ben községi szinten „10000 lépés 
az életért” címû gyaloglást, vala-
mint kerékpártúrákat szerveztünk, 
az egészséghónapok-keretén belül 
18 kilométeres távon. Kerékpárral 
mentünk megkoszorúzni, a Sza-
porhegyi iskolánál lévô keresztet 
is. Ebben az évben terveink között 
szerepel egy rózsaszín szalagos gya-
logló program: Harc a rák ellen. 

nagy büszkeségünkre az elmúlt 

évben 3 nôegyleti tagunk is kapott 
kitüntetést Algyô napja alkalmá-
ból. Algyô Községért Érdemérmet 
vehetett át Ozsváth Lászlóné Valika, 
aki vezetôségi tagja is egyesüle-
tünknek. Elismerô oklevelet ka-
pott Horváth Józsefné Iluska és Vi-
dács Jánosné Ibolya – mindketten 
alapító tagjai egyesületünknek. 

nôegyletünk meghatározó 
egyénisége Juhász Sándorné Évike, 

aki több mint 15 éve folyamatosan 
készít dekorációt, élôvirág kom-
pozíciót a Faluházban szervezett 
programokhoz, valamint az algyôi 
templomot díszíti, amiért ebben 
az évben a pápától kitüntetést is 
kapott. 

Külön köszönet illeti Juhász Zsu-
zsannát, aki az egyesület pénztáro-
saként, a kezdetektôl pontosan és 
precízen végzi munkáját. Szeretet-
tel és hálával emlékezünk, és szí-
vünkben örökre ôrizzük Bakos And-
rásné Erzsike emlékét, aki önzetlen 
segítôkész munkájával hosszú éve-
ken át könyvelt egyesületünknek. 

Az ünnepeken és a koszorúzáso-
kon a kegyelet virágait minden 
évben elhelyezzük, az ország zászló-
nál, és a hôsök sírjánál a temetôben. 

Tavaly ôszi kirándulásunkat Za-
lában töltöttük… Tagjaink száma 
jelenleg: 60. megalakulásunk óta 
aktív tagjaink összefogásával 2 
könyvet adtunk ki a 10. és a 15. 
évfordulónk alkalmából: a „mit 
sütöttek ki az algyôi asszonyok?” 
címû gyûjteményben 103 finom 
sütemény receptje található ké-
pekkel illusztrálva, míg a „mit fôz-
tek ki az algyôi asszonyok?” címû 
kötetben jól bevált, könnyen el-
készíthetô finom ételek, valamint 
néhány sütemény receptje is meg-
található. 

Célunk továbbra. is az, hogy 
közös tevékenységeinkkel bizo-
nyíthassuk a nôi összefogás meg-
tartó és építô erejét. A szürke dol-
gos hétköznapokat színessé és 
varázslatosabbá tenni, a szomo-
rúakat felvidítani, egymásnak erôt 
és hitet adni – az Algyôi nôegy-
letben, ahova szívesen várunk új 
tagokat is!
Kovácsné Budai Éva, A.N.E. elnök
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A Gergelyjárásról  
a Könyvtári kávéházban

Kedves olvasóink! Szeretettel 
meghívunk mindenkit a március 
2-án tartandó Könyvtári kávéházi 
foglalkozásunkra, amely keretében 
egy márciusi népi hagyományt 
elevenítünk fel a gyerekekkel, a 
gergelyjárást. 

A hagyomány szerint a gergely-
járásban szereplôk a katonai to-
borzás mintájára különféle katonai 
rangokat viseltek, és Szent gergely 
vitézeinek nevezték magukat. Ün-
nepélyes öltözetük jellemzô da-
rabjai voltak a papírból készült 
csúcsos süveg, a katonacsákó sza-

lagokkal, és a fa-
kard, valamint ko-
sarat, zsákot vittek 
az adományok szá-
mára. 

A szülôket pedig 
megvendégeljük egy finom kávé-
val és teával. Természetesen a 
rendezvény alkalmával lehetôség 
lesz kölcsönzésre is.

idôpont: 2013. március 02.; 
9–12 óra. Várjuk szeretettel az 
egész családot!

Könyvtárosok

Az Algyôi Nôegylet  
idei programja

Az Algyôi nôegylet (AnE) válto-
zatlan célja, hogy a település köz-
ponti rendezvényein aktívan részt 
vegyen és bekapcsolódjon a prog-
ramok szervezésébe is. 

idén az éves program hónapok-
ra bontva a következô. 

Februárban: taggyûlés, tombo-
latárgyként AnE-szakácskönyvet 
ajánl föl a Fehér ignác Általános 
iskola Jótékonysági báljára. részt 
vesz a civil vezetôk Civil Fórum 
elnevezésû megbeszélésén. 

márciusban: Az AnE közremû-
ködik az óvodai mûsoros nap (már-
cius 9.) dekorációjának elkészíté-
sében. Koszorút helyez el az 
országzászlónál március 15-én. 
megbeszélésein egyeztet a temp-
lom húsvét elôtti nagytakarításáról 
és az ottani dekoráció készítésérôl, 
valamint a Falu napi programokról

Áprilisban: Az AnE taggyûlésén 
az aktuális feladatokról lesz szó. 
Tagjai részt vesznek a Költészet 
napján, bekapcsolódnak a Falu 
napi, és a Községi egészség hét 
programjaiba (arra meghívja 
„Füves gyuri bácsit”. Kerékpár-
túrát szervez a Szaporhegyi kereszt 
megkoszorúzására

májusban: A gyermekjóléti és 
Családsegítô Szolgálat gyermek-
napi programjába az AnE bekap-
csolódik: a résztvevô gyermekek 
megvendégelése a szabadidôköz-

pontban, részvétel a repülôs 
napon. Az Ünnepi könyvhét prog-
ramjának meglátogatása. gyalog-
lás- Kerékpározás a rák ellen- 
Egészségmegôrzô program.

Júniusban: Búcsú elôtti nagy-
takarítás a templomban. Bekap-
csolódás a településen szervezett 
programokba.

Júliusban: Az Anna napi búcsú-
hoz kötôdô programokban vesz 
részt az AnE.

Augusztusban: Az AnE részt 
vesz az Algyôi lovas napok prog-
ramján, tombola tárgy felajánlá-
sával is.

Szeptemberben: nôegyleti ki-
rándulás.

októberben: Taggyûlést tart az 
AnE. Algyô napja alkalmából részt 
vesz és közremûködik a település 
szintû rendezvényeken. Koszorút 
helyez el a temetôben, az ország-
zászlónál október 23-án.

novemberben: Taggyûlést tart 
az AnE. részt vesz a Civil Fóru-
mom a Faluházban.

decemberben: Taggyûlést tart 
az AnE. Adventi koszorút készít a 
templom melletti térre, közremû-
ködik a Betlehem elkészítésében. 
Az éves munka értékelése, követ-
kezô évi terv megbeszélése. Kará-
csony elôtti nagytakarítás a temp-
lomban.

ANE

IRIGYSÉG – magyar átok?
– avagy gondolatok az adományozások margójára

Nehéz szívvel fogok ezen íráshoz, de 
muszáj beszélni az irigységrôl, még ha 
egy olyan idôszakon, a karácsonyon, 
vagyunk is túl, amikor egymást érték 
az adományozások.

Algyô rászoruló polgárai azon ki-
váltságosok közé tartoznak, akik – az 
önkormányzat, annak erre hívatott 
intézményei, a helyi civil szervezetek, 
vállalkozók, magán emberek gondos-
kodásának köszönhetôen – egész évben 
megkaphatnak, és meg is kapnak min-
den olyan támogatást, amely életüket 
könnyebbé teszi, egyéni boldogulásukat 
segítik. Az elmúlt havi HÍRMONDÓ 
Algyôi tükör rovatában, „Köszönet-
morzsák” címmel olvashatták, hogy 
kik azok, akiknek mindez köszönhetô.

Az örömömbe azonban üröm is ve-
gyül. Napi munkám során rendre 
megtalálnak olyan „hangok” is, hogy 
XY milyen alapon kapott segély cso-
magot, adományt, támogatást ilyen és 
ilyen formában, amikor…?

Tudom, hogy mindenkinek a saját 
gondja, problémája a legnagyobb, de 
mint a fentebb hivatkozott „Köszönet-
morzsák”-ban leírta Herczeg Józsefné: 
„…csak úgy tudunk segíteni, ha el-
mondják a problémáikat!” De nagyon 
szépen kérek mindenkit, hogy ne en-
gedjen annak a gyarló emberi tulaj-
donságnak, melyet IRIGYSÉG-nek 
hívunk!

Arisztotelész szerint „…az irigység 
a velünk egyenrangú ember jó szeren-
cséje okán felfakadó fájdalom…” E 
szerint már az ókor társadalmát is 

mérgezte az irigység. Tehát nem va-
lami magyar átokról van szó!

Bízom abban, hogy kis önvizsgálatot 
tartva, e sorok ráébresztik embertár-
sainkat arra, hogy a bajban, amin az 
egyre bonyolódó, megérhetésünket fe-
nyegetô gazdasági helyzet alakulását 
értem, inkább segítsük egymást, mint-
hogy irigykedô megjegyzéseinkkel ne-
hezítsük azok helyzetét, akik a kilába-
lásban tevôleges megoldást jelenthetnek!

Spinoza így fogalmaz: „…az irigy-
ség a méreggel azonos, mert az irigy 
örömét leli más bajában és bánkódik 
mások szerencséjén…” Ne hagyjuk, 
hogy ez a méreg irányítsa minden-
napjainkat! Inkább örüljünk annak, 
hogy olyan közösség tagjai lehetünk, 
ahol figyelnek egymásra, s lehetôsé-
geinkhez mérten gondolkodnak az arra 
rászorulókról. S mindenkire sor kerül, 
elôbb vagy utóbb az ô problémájára is 
gyógyírt találtatik.

A jelzôrendszer jó mûködése ne abba 
mutatkozzék meg, hogy megkérdôje-
lezzük a másoknak juttatott adomá-
nyok jóságát! Épp ellenkezôleg! Inkább 
hívjuk fel a figyelmet az esetleg látó-
körbe nem került rászorulókra.

Jó példákkal erôsítsük azon gyer-
mekeket, akik játékgyûjtést szerveznek 
kortársaik számára. Erôsítsük bennük, 
hogy „Jónak lenni jó” – Algyôn is!

„HA VALAKI SEGÍT NEKED, 
AZ NEM AZT JELENTI, HOGY 
GYENGE VAGY, … CSUPÁN AZT, 
HOGY NEM VAGY EGYEDÜL!”

Harcsás Gizella

Könyvtári farsang
A tavalyi nagy sikerre való tekin-
tettel idén is szeretettel meghív-
junk minden kedves gyermek ol-
vasónkat a hagyományos Zenés 
könyvtári farsangi mulatságra! 
Kérünk titeket, hogy öltözzetek 
jelmezbe, és gyertek el szüleitekkel 

együtt egy vidám délelôttre a 
Könyvtárba. A  jó hangulatról a 
Csiga duó zenekar gondoskodik! 

idôpont: 2013. február 23., 10 
óra. Várunk benneteket szeretet-
tel!

Könyvtárosok
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A Gyevi Art Kulturális Egyesület fôbb eredményei 2012-ben
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
2012-ben három szakmai csoport-
tal mûködött. Ez év januárjától a 
felnôtt néptánccsoport is csatla-
kozott egyesületünkhöz.

A 12. évébe lépô Parlandó Ének-
együttes Fábián Péter vezetésével 
szakmai sikereket ért el. részt vett 
a hévízi döntôvel megrendezett 
„népek tánca, népek zenéje”vetél-
kedôn, valamint az országos 
Ki-mit-Tud?-on, ahol sikert aratott. 
de nemcsak az együttes, hanem 
Bakos József tangóharmonikán, Tóth 
Zsófia pedig szólóénekben ért el 
sikert. Az együttes arany minôsíté-
se mellett hévízi és görögországi 
fellépést, pihenést nyertek.

A Faluház által szervezett nô-
napi mûsorban férfi tagjaink a 
tôlük megszokott vidámsággal, 
kedvességgel köszöntötték a höl-
gyeket. Az algyôi fellépések (falu-
nap, Alkotóház avatása, családi 
nap, idôsek napja, gyevifeszt, moz-
gáskorlátozottak évzárója) mellett 
vendégszerepeltek Ásotthalmon, 
Zsombón, Szatymazon, mindszen-
ten, Hódmezôvásárhelyen, móra-
halmon, Tiszaszentimrén és me-
zôtárkányban. 

Hetente (hétfôi napokon) tar-
tották próbáikat a Faluházban.

A Tollforgatók Köre tagjai ha-
vonta találkoztak a könyvtárban. 
Vezetôjük Ménesi Lajosné. A meg-
szokott együttléteken, felolvasáso-
kon, beszélgetéseken túl márciusban 
vendégségben voltak Hódmezô-
vásárhelyen: a Kárász József Ala-
pítvány irodalmi Körében most 
Haranghy géza Szavak szárnyán 
címû verseskötetének bemutatóján 
vettek részt. Április 11-én a költé-
szet napján a vásárhelyiek látogat-

tak el az algyôi könyvtárba, ahol 
igazi tavaszi verscsokorral örven-
deztették meg a versbarátokat. 
A mûsort Fehér József író, költô 
állította össze, gitáron és szájhar-
monikán közremûködött, saját 
verseit adta elô Dani Imre költô, 
tanár.

Június 13-án „Ôseink hangja” 
címmel Terhes Gábor és Török Rita 
verseibôl felolvasó-estet tartottak, 
melynek alaphangját a trianoni 
gyászos esemény adta. Az ünnepi 
könyvhétre megjelent Szilágyi Per-
jési Katalin „mackó Úr repülni 
tanul” címû novelláskötete, melyet 
a Bálint Sándor mûvelôdési Ház-
ban mutattak be.

Augusztus 17-én ismét össze-
gyûltek a sándorfalviak és az al-
gyôiek a szaporhegyi keresztnél, 
hogy emlékezzenek államalapítá-
sunk ünnepére és a két település 
közös múltjára. 

Harmadik alkalommal rendez-
ték meg Algyô Fô terén a „miénk 
a tér” elnevezésû zenés, táncos, 
irodalmi kavalkádot, ahol fellép-
tek fiatalok, idôsek egyaránt, al-
gyôiek, és algyôiek ismerôsei. A 
helyiek mellett a csanádpalotai 
fúvószenekar, a Szegedi linedan-
ce Klub contry csoportja és dani 
imre vásárhelyi költô, tanár is be-
mutatkozott. A helyiek: az Algyôi 
Halászcsárda cigányzenekara, az 
Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar, az algyôi harmonikások, 
Pataki Andrea és tanítványai, az 
Algyôi Hagyományôrzô Egyesület, 
a Búzavirág Asszonykórus, az Al-
gyôi gyöngyvirág néptánccsoport, 
a Booming dance Klub, Fábián 
Péter, Antal János, Lele Krisztián, 
Pallagi Anna, Barta László, Gonda 
Károlyné, Farkas Sándorné és Varga 
Sándorné. Az alkotók a téren ki-
állították saját kézmûves munkái-
kat, amelyeket a helyszínen meg 
lehetett vásárolni.

Szeptember elején Ady és Arany 
nyomában nagyváradon és nagy-
szalontán Szent lászló városában 
járt a csoport.

októberben volt az „Algyô, az 
én falum” pályázat eredményhir-
detése, melyre 9 pályázó küldött 
be 14 munkát, verseket, alkotáso-
kat.

novemberben Hódmezôvásár-
helyen, a németh lászló Városi 
Könyvtárban tartottak adventi fel-
olvasó-estet

Az Alkotók Köre tagjai az elmúlt 
évben is igen tevékenyek voltak.

Januárban Balassi Marianna 
szervezésében, és Bereczné Lázár 
Nóra, Magyar Józsefné, Molnárné 
Süli Zakar Zita, Boldizsár Attiláné 
részvételével kiállítás nyílt a ma-
gyar motívumok jegyében a Falu-
ház galériájában.

Februárban megtartották a far-
sangi játszóházat a Faluházban.

Áprilisban a Tojásmûhely inter-
aktív tárlata nyílt a Faluház galé-
riáján, a Tájházban pedig húsvéti 
játszóházat tartottak, a Falunapo-
kon kiállítást és vásárt rendeztek.

májusban az AmKA pályázatra 
nevezett be Molnárné Süli Zakar 
Zita, Magyar Józsefné, Bereczné Lázár 
Nóra és a Tojásmûhely tagjai: az 
országos albumban megjelent a 
munkájuk.

Júniusban Hódmezôvásárhe-
lyen, a lÖSZ Fesztiválon volt a 
kör néhány tagja, ahol a kiállítás 
mellett bemutatót is tartottak.

Anna-napkor megnyílt az Alko-
tóház, erre az alkalomra regionális 
kiállítást készítettek, békéscsabai, 
tápéi és algyôi alkotók munkáiból. 
A megnyitóra elkészítették az el-
sô-kettô utca névtáblát is, ami fel-
került az Alkotóház két falára.

Júliusban Molnárné Süli Zakar 
Zita, Magyarné Varga Anna, Berecz-
né Lázár Nóra és a Tojásmûhely 
tagjai – Bakos Dorina, Balázs Petra, 
Balázs Dóra és Pigniczki Kata alko-
tásait is beválogatták az AmKA 
által szervezett budapesti országos 
kiállítás anyagába.

Augusztusban sikeresen meg-
szervezték az elsô önálló kézmûves 
gyerektábort, melynek a Tájház 
adott otthont.

A foltvarrók Kecskeméten és 
Baján egy csapatépítô foltvarró 
találkozón vettek részt, és két al-
kalommal is rendeztek kiállítást.

Szeptemberben a nemzeti Örök-
védelmi program részeként egy 
kiállítást rendeztek az alkotók mun-
káiból. 

Ôszi tárlaton voltak Hódmezô-
vásárhelyen, ahol a portékáikat 
árulták.

októberben helyi alkotók, kéz-
mûveskedôk munkáiból csipkeki-
állítást készítettek.

novemberben Magyar Józsefné 
képeit Budapesten, a Zila Kávé-
házban állították ki, melyet két 
hónapig láthatott a kávéház kö-
zönsége.

decemberben a Hódmezôvásár-
helyen megrendezett Adventi vá-
sáron vett részt a csoport.

A kézmûves csoport vezetôje 
Kocsisné Kuk Ildikó, a foltvarróké 
pedig Izbékiné Cseuz Gabriella. 

Az egyesületbe fiatalkorúak is 
tartoznak, ôk a Tojásmûhely tagjai. 
Vezetôjük Bereczné Lázár Nóra, aki 
hímestojás-festô népi iparmûvész, 
a népmûvészet ifjú mestere és 
több díj birtokosa. nagy sikereket 
értek el az elmúlt évben. részt 
vettek az Utazás Kiállításon (Bu-
dapest), az országos Tojás Trien-
nálén (Székesfehérvár), a Fiatal 
Tehetségek országos pályázatán 
(Budapest), az AmKA kiállításon 
(magyar Kézmûvességért Alapít-
vány, Budapest), az „Algyô, az én 
falum” pályázaton: Algyô nagy-
község címerének mintavariációit 
készítették el írott tojásokon.

Ez a sokszínûség sok munkával 
és összefogással jár, éppen ezért 
köszönet illeti Algyô nagyközség 
Önkormányzatát a támogatásért, 
az Algyô Faluház,  Könyvtár és 
Tájházat, a gyEViÉP Kht-t, a 
Szôke Tisza nyugdíjasklubot, az 
Algyôi lovasklubot és Polgárôrsé-
get, a segítésért.

Ménesi Lajosné,  
a GYAKE elnöke
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Olvassa el ön is a sikerkönyveket!
idén januárban az algyôi Könyvtár 
olvasói körében az alábbi kiadványok 
kerültek föl a Sikerkönyvek közé:

E. L. James: A szürke ötven 
árnyalata, A sötét ötven árnyalata, 
A szabadság ötven árnyalata;

Stieg Larsson: A tetovált lány, 
A lány, aki a tûzzel játszik, A kár-
tyavár összedôl;

Jo Nesbo: Vörösbegy;
Suzanne Collins: Az Éhezôk 

Viadala, Futótûz, A kiválasztott;
George R. R. Martin: Trónok 

harca;
Brunonia Barry: A csipkeolva-

só;
Sylvia Day: Hozzád kötve, mel-

léd láncolva;
John Grisham: Prókátorok;
Lara Parker: Éjsötét árnyék;
Bán Mór: Hunyadi – A menny-

dörgés kapuja – 5.

A más olvasók szerint is élveze-
tes olvasmányok, de más kiadvá-
nyok is kölcsönözhetôk az algyôi 
Könyvtárban. A beiratkozás min-
denkinek ingyenes! Várunk szere-
tettel mindenkit!

Könyvtárosok

Dolgozzon Algyôn!

Pénztárost keres  
a Borbála fürdô

A gyevitur Kft pályázatot hirdet, 
az algyôi Borbála Fürdôben be-
töltendô pénztáros munkakör be-
töltésére.
Munkaidô jellege: teljes munkaidôs.
munkaidô helye: Algyô, Sport u. 9.
Követelmények:
•  középiskola/gimnázium, keres-

kedelmi végzettség,
•  angol nyelv társalgás szintû is-

merete,
•  felhasználói szintû MS Office.
Elvárt kompetenciák: 
•  kiváló szintû udvarias kiszolgá-

lás,
•  kiváló szintû problémamegoldó 

képesség,
•  kiváló szintû kommunikáció.
A munkakör betölthetôségének idô-
pontja: 
legkorábban 2013. február 18. 
napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. február 13.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Ökrös Erika ré-
szére a gyevitur@algyo.hu e-mail 
címen keresztül.

*

Kisegítôt keres a bölcsi
Az ESZi-Bóbita Bölcsôde felvételt 
hirdet kisegítô munkakörbe.
Ellátandó feladatok: takarítás, kony-
hai kisegítés
Bérezés: a KJT szerint.
Jelentkezés: 2013.02. 22-ig önélet-
rajzzal az intézményben:
Bóbita Bölcsôde, 6750.Algyô, Kas-
télykert u.15.

*

Családgondozó kerestetik
Az ESZi-gyermekjóléti szolgálat 
felvételt hirdet családgondozó 
munkakörbe.
Ellátandó feladat: gyermekjóléti 
alapszolgáltatás feladatai a tele-
pülésen.
Feltétel: szociális felsôfokú végzett-
ség (általános szociális munkás), 
gyermekjóléti alapellátások terü-
letén szerzett gyakorlat elônyt je-
lent.
Bérezés: a KJT szerint.
Jelentkezés: 2013. 02. 22-ig önélet-
rajzzal az intézmény székhelyén:
ESZi-gyEJo, 6750 Algyô, Piac tér 
17.

Bérletárusítás
Az autóbusz bérletek árusításának 
helye: az algyôi Faluház földszin-
ti kisterme (Algyô, Búvár u. 5.).
idôpontok 2013. elsô felében:
március 1. (péntek), 4. (hétfô),  
5. (kedd) 9–17 óra;
április 3. (szerda), 4. (csütörtök), 
5. (péntek) 9–17 óra;
május 2. (csütörtök), 3. (péntek) 
9–17 óra;

június 3. (hétfô), 4. (kedd), 5. 
(szerda) 9–17 óra;

*

dE: a fenti napokon 12:00 és 
12:30 óra között ebédszünetet tar-
tanak a bérlet árusítók.

Tisza Volán Zrt. 

Adományokat vár és oszt az ESZI
Az Egyesített Szociális intézmény 
Családsegítô és gyermekjóléti 
szolgálat kéri az adományozókat, 
hogy minden hónap elsô szerdá-
ján délután 16 órától 18 óráig 
vigyék a felajánlásaikat a meg-

szokott helyre (az úgynevezett 
Fehér iskola épületébe: a Kastély-
kert utca 59. szám alá)! 

Ebben az idôben történik az 
adományok osztása is.

Advent 2012 a Gyermekjóléti szolgálatnál

Készülôdés az Adventre, gyermek-
jóléti karácsony 2012. december 
12-én, Fenyôfa díszítése az idôsek 
otthonában

A Faluházban tavaly december 
12-én rendezték meg a gyermekek-
nek a karácsonyi meglepetést. 50 
kispajtást vendégeltek meg a ren-
dezôk. nagyon várták a gyermekek 
a meglepetés filmet, melynek címe 
és a témája is az ünnephez kapcso-

lódott: Karácsony Artúr. A film 
vetítése után mindenki kedvére 
csemegézhetett pizzát, süteménye-
ket, gyümölcsöt és finom üdítôket.

Köszönjük a Faluháznak, hogy 
helyett biztosított, köszönjük a Pol-
gármesteri hivatalnak a finom sza-
loncukrokat és köszönjük az alpol-
gármester asszonynak, Némethné 
Vida Zsuzsannának, hogy megtisz-
telte rendezvényünket!  ESZI

A Lecsó Pizzéria  
üZEmELtEtéSrE KiAdó! 
érdeklôdni a 06620542-6260-as 
telefonszámon lehet.
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Pályázati felhívás munkahelyteremtô támogatásra
Folytatás az 1. oldalról!

– A rendelet alkalmazása során 
a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlôdésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXiV. törvényben 
foglaltak szerint mikro vállalko-
zásnak minôsül az a vállalkozás, 
amelynek az összes foglalkozta-
totti létszáma 10 fônél kevesebb 
és éves nettó árbevétele vagy 
mérleg fôösszege legfeljebb 2 
millió eurónak megfelelô forint-
összeg.

– Kisvállalkozásnak minôsül 
az a vállalkozás, amelynek összes 
foglalkoztatotti létszáma 50 fônél 
kevesebb, és éves nettó árbevétele 
vagy mérleg fôösszege legfeljebb 
10 millió eurónak megfelelô fo-
rintösszeg.

– Középvállalkozásnak minôsül 
minden olyan vállalkozás, amely-
nek összes foglalkoztatotti létszá-
ma 250 fônél kevesebb és éves 
nettó árbevétele legfeljebb 50 mil-
lió eurónak megfelelô forintösz-
szeg, vagy mérleg fôösszege leg-
feljebb 43 millió eurónak megfelelô 
forintösszeg.

– nem minôsül mikro-, kis- il-
letôleg középvállalkozásnak az a 
vállalkozás, amelyben az állam, 
vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részese-
dése – tôke vagy szavazati joga 
alapján – külön-külön vagy együt-
tesen meghaladja a 25%-ot.

Nem vehet részt a pályázaton 
a vállalkozás, amely a kérelem be-
nyújtásakor
a)  csôd- vagy felszámolási eljárás 

alatt áll;
b)  az Önkormányzattal, illetôleg 

önkormányzati költségvetési 
szervvel, részben vagy egészben 
önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társasággal szemben le-
járt esedékességû tartozása van;

c)  helyi adótartozással, vagy lejárt 
esedékességû közüzemi tarto-
zással rendelkezik;

d)  a kérelem benyújtásakor egyéb 
lejárt esedékességû, meg nem 
fizetett köztartozása, közüzemi 
tartozása van.

e)  nem részesülhet támogatásban 
az a vállalkozás, amelynek ügy-
vezetô szervei, tulajdonosi köre 
bizonyítható módon valós több-

letfoglalkoztatási szándék nél-
kül, a támogatás megszerzése 
érdekében hozta létre a kérel-
mezô vállalkozást, szüntette 
meg korábbi vállalkozását vagy 
hajtott végre létszám-átcsopor-
tosítást a helyi vállalkozásai, 
illetve annak székhelyei, telep-
helyei között.

f)  nem lehet kedvezményezett az 
a vállalkozás, amely az igényelt 
támogatást a csekély összegû 
támogatásokról szóló 2006. 12. 
15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet 1. cikkében meghatá-
rozott kivételek szerint használ-
ná fel. 
(A csekély összegû támogatás 

nyújtásának feltétele, hogy a ked-
vezményezett által a csekély ösz-
szegû támogatásokról szóló bizott-
sági rendelet 3. cikk 1. pontjában 
meghatározott nyilatkozata sze-
rint, valamint a jelen pályázat 
alapján igénybevett támogatások 
összes támogatástartalma nem lépi 
túl a csekély összegû támogatások-
ról szóló bizottsági rendeletben 
meghatározott felsô határt.)

A támogatás mértéke: A kis- és 
középvállalkozások munkahely-
teremtô – vissza nem térítendô – 
támogatásának összege létesített 
új, teljes idejû (8 órás) foglalkoz-
tatást biztosító álláshelyenként 
egyszeri 500 000 forint, a mikro 
vállalkozások munkahelyteremtô 
– vissza nem térítendô – támoga-
tásának összege létesített új, teljes 
idejû (8 órás) foglalkoztatást biz-
tosító álláshelyenként egyszeri 
300 000 forint.

részmunkaidôs foglalkoztatás 
esetén a teljes munkaidôhöz vi-
szonyítottan arányosan kerül az 
összeg megállapításra.

A támogatás igénybevételének 
feltételei:
1.  A támogatás igénybevételének 

feltétele a kérelmezô nyilatko-
zata, amelyben vállalja, hogy az 
új álláshelyet munkaszerzôdés, 
egyéni vagy társas vállalkozói 
jogviszony keretében legalább 
három éven keresztül folyama-
tosan fenntartja és betölti. A 
kérelmezô vállalja, hogy az új 
álláshelyen alkalmazott munka-
vállalót teljes vagy részmunka-
idôben, a 2012. évi i. törvény 

(mt.) hatályos rendelkezései 
szerint foglalkoztatja.

2.  A támogatásban részesülônek vál-
lalnia kell, hogy az Algyô nagy-
község közigazgatási területén 
fekvô székhelyén és/vagy telep-
helyén a kérelemben meghatáro-
zott számban növelt átlagos kor-
rigált statisztikai állományi 
létszámát a kérelem benyújtását 
követôen legalább három éven 
keresztül fenntartja a vállalkozás-
nál. Az átlagos korrigált statiszti-
kai állomány alatt a vállalkozás 
által kizárólag Algyô nagyközség 
közigazgatási területén létesített 
székhelyen vagy telephelyen, bár-
mely állománycsoportban, teljes 
vagy részmunkaidôben foglalkoz-
tatottaknak, az egyszerû számtani 
átlag szabályai szerint számított 
átlagos statisztikai létszámát érti.

3.  Önkormányzat a támogatott új 
álláshelyek vonatkozásában a 
már mûködô kérelmezô esetén 
kizárólag az elôzô évi átlagos 
korrigált statisztikai létszám fe-
lett mûködtetni vállalt álláshe-
lyeket támogatja. Az 1 évet el 
nem érô mûködés esetén a vál-
lalkozások tekintetében a Pá-
lyázat benyújtását megelôzô 
mûködési idôszak havi átlagos 
korrigált statisztikai létszámot 
kell figyelembe venni azzal, 
hogy a havi adatokból a szám-
tani átlag szabályai szerint ki-
alakított kalkulált korrigált sta-
tisztikai létszám az irányadó.
Algyô Nagyközség közigazga-

tási területén mûködô vállalkozás 
esetében támogatás akkor bizto-
sítható, ha a rendelet hatályba 
lépését követôen (2012. 10. 05.):

A kérelmet benyújtó vállalkozás 
vagy jogelôdje székhelyét, illetve 
telephely megléte esetén 
a)  telephelyét Algyô nagyközség 

területén nem szüntette meg, 
továbbá

b)  a vidéki telephellyel is rendelke-
zô vállalkozó a helyi foglalkozta-
totti létszámát nem csökkentette 
oly módon, hogy ugyanakkor 
növelte a vidéki telephely vonat-
kozásában a statisztikai létszá-
mot, illetve

c)  az egyéni vállalkozók esetében 
az engedélyt nem adták vissza, 
illetve azt nem vonták be.

A kérelmezô köteles vállalni, 
hogy a támogatási szerzôdés alá-
írásától számított legalább 5 évig 
Algyô nagyközség közigazgatási 
területén tartja fenn a vállalkozás 
székhelyét/telephelyét.

A támogatás nyújtásának rész-
letes feltételeit, a pályázat elkészí-
téséhez szükséges információkat, 
valamint a kötelezôen kitöltendô, 
a pályázattal együtt benyújtandó 
dokumentumokat a pályázati út-
mutató és mellékletei tartalmaz-
zák.

A pályázat lebonyolítását az Ön-
kormányzat megbízása alapján a 
dmg oktatási nonprofit Kft. 
6721 Szeged, Párizsi körút 8–12. 
(lebonyolító szervezet) látja el.

A pályázati dokumentáció a 
www.algyo.hu honlap Önkormány-
zat menüpont Pályázat-köszbe-
szerzés almenü pontjából tölthetô 
le.

A pályázatot két példányban, 
magyar nyelven, a pályázati út-
mutatóban és mellékleteiben sze-
replô szempontok alapján, kizá-
rólag a pályázati dokumentációban 
lévô adatlapok kitöltésével lehet 
elkészíteni. 

A pályázatot adathordozón (Cd) 
is be kell nyújtani. (A mellékleteket 
kérjük scannelni!)

A pályázat beérkezésének ha-
tárideje:

A pályázat beérkezésének határ-
ideje: 2013. február 28. 

A pályázat leadásának helye/ 
postai címe: dmg oktatási non-
profit Kft., 6724 Szeged, Párizsi 
körút 8–12.

A pályázat benyújtására nyitva 
álló határidô elmulasztása esetén 
igazolási kérelemnek nincs helye.

A benyújtott pályázatokat Algyô 
Önkormányzat Képviselô-testüle-
te bírálja el a pályázat lebonyolí-
tásával megbízott dmg oktatási 
és nonprofit Kft formai ellenôr-
zését követôen.

Érdeklôdni az alábbi elérhetô-
ségen lehet:

Szarvas Erzsébet 62-554-
250/128 mellék

Bakosné nagy Éva 62-554-
250/121 mellék.

Algyô Nagyközség  
Önkormányzat
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Algyôiek keceli látogatása
Algyôi Klubunk a helyi Önkor-
mányzat autóbuszával, szép ôszies 
idôben szabadidôs, szakmai, ta-
nulmányi kirándulást szervezett 
Kecelre a Pintér mûvek által léte-
sített, és mûködtetett Haditechni-
kai park látogatására.

A klub tagjai megtekintették a 
több mint 3000 darabból álló ha-
ditechnikai gyûjteményt, az em-
lékszobát és a kiállított fegyvere-
ket, modelleket. nagyon értékes 
és magas színvonalú idegenveze-
tés, kellemessé, tartalmassá tette 
a látogatást, jobban megismerhet-
tük a bemutatott eszközöket, jár-
mûveket, gépeket, melyeket a 
szabadtéri tárlat során láthattunk. 
Segített a jelenlévô Fróman Gábor 
t. mk. ôrnagy klub elnökhelyettes, 
aki – az idegenvezetôket kiegészít-
ve – személyes ismeretei és tapasz-
talatai alapján, válaszolta meg 
azokat a kérdéseket, melyek a 
helyszín bejárása közben felme-
rültek. de hasonlóképp járt el Lele 
István tagunk, és Benedek K. Csaba 
százados úr is a kiállított vegyi-
védelmi és tûzoltó eszközök, fel-

szerelések eseteiben is. Az egész 
napos program alatt rengeteg új, 
és érdekes ismeretet szereztünk, 
sok olyan dolgot láthattunk, me-
lyekre eddig nem volt alkalmunk, 
vagy lehetôségünk!

Visszautazáskor megálltunk Solt-
vadkerten a helyi cukrászdánál, 
ahol végig kóstoltuk a széles vá-
lasztékot, kicsit pihentünk, beszél-
gettünk a napközben látottakról. 
Szép, érdekes, tartalmas nap volt, 
köszönet a szervezôknek, a klub 
teljes vezetôségének, különösen az 
ötletgazda fô szervezônek, Leléné 
Juhász Erika klub elnöknek. Köszö-
net és elismerés az önkormányzat-
nak, polgármester úrnak a segítô 
támogató közremûködéséért!

A hónap végén tartja a klub az 
évzáró megbeszélését, ahol érté-
kelni, elemezni fogják az évben 
végzett tartalmas munkát, egy csa-
ládias vacsorával, baráti beszélge-
téssel mondanak köszönetet az év 
során végzett munkáért, és vázol-
ni fogják, a 2013 év lehetséges 
feladatait. gratulálunk a szerve-
zôknek, a klub tagjainak, további 
sikereket kívánunk, közösség for-
máló értékes munkájukhoz!

Dr. Palotai Jenô ny. ezredes,  
megyei elnök

Forrás:  
www.mataszcsongrad.w6.hu

Kétszer is üléseztek januárban az algyôi képviselôk
Folytatás a 3. oldalról!

Iskolaszék, pályázatok, testvér-
települések…

A képviselô-testület a korábbi 
246/2010. (X. 27.) Kt. határozatát 
akként módosította, hogy 2013. 
február 1-jétôl az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola iskolaszé-
kébe a mindenkori alpolgármes-
teri tisztséget betöltô személyt 
delegálja az önkormányzat kép-
viseletére. 

Korábbi döntés értelmében 6 
futókörös pálya épül a sportköz-
pont melletti területen. A fejlesz-
téshez szükséges a 01736/56 hrsz. 
számú földrészlet belterületbe vo-
nása, melyet a testület jóváhagyott. 

lekerült a napirendi pontok 
közül a faluház energetikai kor-
szerûsítésének pályázati lehetôsé-
ge, viszont tárgyalta a testület a 
KEoP-2012-5.5.0/A kódszámú 
pályázat benyújtását, melybôl a 
települési közvilágítás korszerûsí-
tése valósulhat meg. A pályázat 
célja az energiahatékonyság és –ta-
karékosság fokozása, költségcsök-
kentés. Az igényelhetô támogatá-
si összeg minimum 1 millió, 
maximum 500 millió Ft. A pályá-
zat során Algyôn az összes lámpa-
fej lEd-re cserélése megvalósul-
hat, a korszerûsítendô lámpatestek 
száma 742 db. A beruházás költ-
sége br. 113 millió 933.325 Ft, az 
önkormányzati saját erô: br. 18 
millió 204.499 Ft. A tervezett be-
ruházás kb. 5 év alatt térül meg, 
a teljes beruházási költsége: 134 
millió 253.825 Ft, a KEoP forrás-
ból származó támogatás igényelt 
összege a pályázattal megegye-
zôen: 103 millió 158.826 Ft. 

A képviselôk tájékoztatást hall-
hattak a KEoP 1.3.0. pályázatban 
megvalósuló Szeged-Algyô ivóvíz-
minôség-javító projekt jelenlegi 
állásáról, melyet tudomásul véve 
jóváhagyták a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt szükséges 
társulási megállapodást. 

A Képviselô-testület az ôsszel 
átadott algyôi mûfüves futballpá-
lya projekt lezáráshoz biztosítja a 
kihelyezett reklám palánkok ön-
kormányzatra esô 301.752 Ft-os 
költségét. Képviselôi kérésre pedig 
a februári testületi ülésre kidolgo-
zásra kerül egy egységes pálya-
bérleti rendszer a mûfüves pálya 
és az iskolai tornacsarnok vonat-
kozásában. 

A képviselôk elfogadták a test-
vértelepülésekkel kapcsolatos 2012. 
évi beszámolót és az idei program-
tervet, melynek részeként az intéz-
mények és társadalmi szervezetek 
bevonásával számos közös rendez-
vény, nyári tábor, egyéb szakmai 
projekt valósulhat meg. Az elfoga-
dott közös programok a települési 
rendezvény – és sportnaptárban is 
feltüntetésre kerülnek. 

Jogszabályváltozásra tekintettel 
elkészült az algyôi önkormányzat 
közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási terve, mely kimondja az 
önkormányzati vagyonnal történô 
felelôs és rendeltetésszerû gazdál-
kodást, az átlátható, hatékony és 
költségtakarékos mûködtetést, 
vagyonvédelmet, és - fejlesztést. 

A képviselôk tájékoztatást hall-
gattak meg az elôzô ülés óta tör-
tént eseményekrôl, majd zárt ülés 
keretében döntöttek 4 ingatlan 
ügyérôl és egy lakásbérleti ügyrôl.

B.L.N. 

Betlehemi köszönet
Hagyományainkhoz híven 2012 
decemberében, ismét megépítettük 
a templom melletti téren a kará-
csonyi betlehemet. A munkában az 
Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület 
tagjai mellett számos civil szervezet 
tagja is részt vettek. A csípôs hideg 
ellenére a munka gyorsan haladt. 
A felújított „Szent családot” a civil 
szervezetek által készített új, ember 
nagyságú bábukkal egészítették ki, 
melyeket az Algyôi nôegylet tagjai 
helyeztek el a betlehem körül. 

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a gyEViÉP nonprofit Kft. dol-
gozóinak, hogy a munka elvégzé-
sében segítségünkre voltak.

Köszönjük a Civil szervezetek 
tagjainak és a megjelent magán 
személyeknek a lelkes segítséget. 
reméljük, egy év múlva találko-
zunk újra, ugyan itt! További mun-
kájukhoz kívánok további jó egész-
séget, sok sikert! 

Bai István az Algyôi Faluvédô 
Polgárôr Egyesület Elnöke

Jónak lenni jó!
Szeretnék köszönetet mondani 
Herczeg Józsefnének, Herczeg József-
nek, Harcsás Gizellának, valamint a 
két primagázos fiatalembernek, 

amiért a rászoruló embereken se-
gítettek.

Köszönjük!
Bun Ibolya
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Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid ha-
tári dôvel vállalom. Használt, jó állapotban 
lévô kerékpárok értékesítése. 
telefon: 06-20/484-6363.

*

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes (nyaralónak vagy 
vállalkozásra is alkalmas) családi ház 
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb 
csongrádi házra/lakásra vagy szegedi la-
kásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. 
érdeklôdni: a 30/38-02-139 számú mo-
bilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos, kertes (nyaralónak vagy vállalkozásra 
is alkalmas) magánház eladó, vagy – érték-
egyeztetéssel – szegedi 1,5 szobás lakás-
ra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint. 
érdeklôdni: a 30/380-2139 mobilszámon.

*

6. osztályos tanuló mellét matematika és 
nyelvtan korrepetitort keresek.
tel.: 62/267-102, 06-30/640-31-18

*

Garanciás EPSON Multifunkciós készülék 
(nyomtató, szkenner, fénymásoló), gyári 
csomagolásban 10 000 forintért ELADÓ!
érdeklôdni: 06 20 / 587 78 44

Dr. Major józsef

JogoSUlT  
ÁllATorVoS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

„REKVIEM”  
TEMETKEZÉS  

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

HomlokzAti és  
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono-

zást, külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

érdeklõdni  

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

telefonszámon.

teHéntúró  
megrendelHetô 
1000 Ft/kg
FArkAsné terike
téglás u. 123.
tel.: 06-70/39-68-133

Timi 

pedikûr
a Borbála 
Fürdôben

Nyitva:
k.–csü.: 16:00–19:00,
szo.: 18:00– 20:00,
vas: 9:00–12:00.

Kérésre házhoz megyek!
Telefonszám:  

06-30/645-1913

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók javítás
• gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

Februárban: utolsó lehetôség  
a 1 és 2 forintos beváltására

A forgalomból 2008-ban bevont 1 és 2 forin-
tosok már csak idén február végéig váltha-
tóak be. Az alábbi linkre kattintva az 1 és 2 
forintosok beváltásával kapcsolatosan készí-
tett kisfilmünket tekinthetik meg:
http://www.youtube.com/watch?v=DXN_
KXsIsDc&list=UUnCJTByt0ZLRlZEtGL0zu-
yw&index=1.

további információk: 
http://www.mnb.hu/Root/MNB/Sajtoszoba/
mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressrelea-
ses_2013/mnbhu_sajtokozlemeny_20130125
http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/mnbhu_
ermek/bevont-de-meg-atvalthato-ermek

RefoRmátusok híRei

REFORMÁTUSOK FIGYELMÉBE!

ÚJRA REFORMÁTUS GYÜLEKEZETET SZERETNÉNK ALGYÔN AL-
AKÍTANI!

Szeretettel hívunk minden környékben lakó érdeklôdôt, -s azokat, akik egyetértenek 
hitvallásainkkal- az algyôi református Istentiszteletekre!

Találkozzunk minden hónap negyedik vasárnapján de. 11. órakor a 
Római katolikus templomban.

Legközelebbi alkalmaink:
02. 24. 11.00 vasárnap 03. 31. 11.00 vasárnap húsvét

„Isten szótárában ismeretlen ez a szó: lehetetlen.”
 (C. H. Spurgeon)

Információ: Czirokné Botár Éva református lelkész • 06-30/405-8160
botare@t-online.hu • www.reformatustemplom.net

ISTEN ELÉ vISSZÜK ÉLETÜNKET, ELcSENdESEdÜNK,  
FELTöLTÔdÜNK, MEGÉLJÜK öSSZETARTOZÁSUNKAT!
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HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön  

15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA: szombaton 8-tól 12 óráig 

vasárnap 8-tól 11 óráig.
Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.  

(Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.)
Telefonszám: 06-30/477-91-32

A Waberer’s Logisztika Kft. belföldi gépkocsivezetôket keres  
algyôi és székesfehérvári telephelyre, gázpalack szállítási területre. 

Jelentkezési feltételek: 
• C; E kategóriás jogosítvány
• PÁV ii. vizsga
• Adr küldeménydarabos bizonyítvány
• BÁF / GKi
• digitális gépkocsivezetôi kártya
•  szerelvény vezetésében szerzett minimum 1 éves, aktív vezetési tapasztalat
• telephelyhez közeli lakos

A jelentkezésnél elônyt jelent: 
• tûzvédelmi szakvizsga 
• pótkocsis szerelvényen szerzett vezetési gyakorlat

Jelentkezés: a 06 / 30-351-1185-ös telefonszámon,  
vagy a Szoke.Zsolt@waberers.com e-mail címen

350 EZEr Forintot  
mEGSPóroLHAt,  
HA moSt VÁSÁroLJA mEG  
rEnAuLt CLio AutóJÁt  
HitELÁtVÁLLALÁSSAL!
•  renault Clio iidCi, 5 ajtós, dízel, 2006-os, 1500 cm3.
•  Algyõn, megkímélt állapotban, garázsban tartott, 

nem dohányzó.
•  metálfekete, full extrás, nyári-téligumi, alufelni, to-

latóradar, uV-szûrõs szélvédõk. Hátsó ablakok gyári 
fekete színezett üveg uV-szûrõs.

•  Elektromos, fûthetõ tükör, kormányról is vezérlehe-
tõ Cd-s rádió (6-os Cd-tár), gyári indításgátló, riasztó, 
ABS, sportülések, függönylégzsák.

•  Fogyasztás: 4,2–4,8 liter.

érdeklõdni: 06 20/568-31-52

Kihagyhatatlan újévi ajánlat! AutoGarden

Szolgáltatásaink
• autóbeszámítás kortól, állapottól, típustól függetlenül!
•  Januárban egyes autóinkra ajándék átíratás!  

(ajánlatunk visszavonásig érvényes)
• autóinkat márkaszalonban, elôzetes állapotfelmérés után értékesítjük
•  több mint 80 darabból álló, folyamatosan frissülô autóparkunkból 

válogathatnak!
• nonstop autómentés belföldön!

Szeretettel várjuk kereskedésünkbe régi és új vásárlóinkat!

Elérhetôség: Szeged, Algyôi út 61
Tel.: +36 70 63-22-600 • +36 70 43-19-429

Web: www.autogarden.hu • Facebook/AutoGardenKft
nyitva tartás: h.–p.: 8–17 óráig; szo.–vas.: 8–12 óráig

Lájkolj minket a Facebookon, mert kihagyhatatlan 
akcióinkról csak ott értesülhetsz!  

Így több tízezer forintot spórolhatsz!
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Kerékpárutak, pályázatok, bevásárlóközpont
Három, algyôieket foglalkoztató kérdésre kért választ a Hírmondó 
Lázár János országgyûlési képviselôtôl, a Miniszterelnökséget veze-
tô államtitkártól nagy sikerû fóruma végén.

– A 47-es fôút újjáépítésérôl beszélt. 
Mikorra várható itt a Szegedig nyúló 
kerékpárút többször megígért, de még 
el nem kezdett megépítése?

– A nemzeti Fejlesztési minisz-
térium azt az utasítást kapta mi-
niszterelnök úrtól, illetve a kor-
mánytól, hogy a Tisza-híd és a 
43-as autópálya leágazása közti 
47-es szakasz újjáépítését tervezze 
meg, kerékpárúttal egyetemben. 
Hiszen Vásárhelyig már biztosított 
a kerékpáros megközelítés, most 
Szegedig is ki kell építeni. Komoly 

tervünk az észak-déli közlekedési 
összeköttetés biztosítása. Ez a 47-es 
fôút debrecen és Szeged közötti 
szakaszának felújítását jelenti. 
Ezzel együtt a Vásárhelyt elkerülô 
szakasz is megépül. A Tisza-hidat 
pedig meg kell erôsíteni. Ugyan-
akkor minden kerékpáros projek-
tet támogatunk. így ha Algyô pá-
lyázik a kerékpározási lehetôségek 
bôvítésére, a falun belül is, sikeres 
lehet. 

– Most is elbírálási szakaszban van 
több algyôi pályázat, illetve jó néhány 

– például a  szálló felújítás, turisztikai 
attrakció létrehozása – nem nyert tá-
mogatást. Lehetséges, hogy ez utóbbi 
csoportba tartozó elképzelések azért 
nem kapnak zöld utat, mert Algyôt adó 
erôképessége miatt hátrányosan meg-
különböztetik?  

– Ezt meg tudjuk vizsgálni. Tény 
azonban, hogy vannak pályázatok, 
amelyekre túljegyzés mutatkozik. 
de igyekszem minden támogatást 
megadni a nagyközségnek. ilyen 
az adósságkonszolidáció: a kor-
mány Emberi Erôforrás miniszté-
riumának az volt álláspontja, hogy 
ez Algyô esetében 40 százalék le-
gyen, én viszont 50 százalékot sze-
retnék elérni, mert az arány nö-

velése is segítség egy formája. És 
ha másból nem, hát a saját, önerôs 
bevételbôl lehet építkezni. 

– Elképzelhetônek tartja, hogy ebben 
a kisvárosnyi lakosságszámú nagy-
községben a következô négy évben föl-
épüljön egy olcsó árúkat kínáló „mar-
ket”?

– mindenképpen támogatom! 
Ésszerû méretû bevásárlóközpon-
tot kell építeni, amely kiszolgálja 
az itteni igényeket, de nem nyom-
ja agyon a települést. Tôlünk nyu-
gatabbra épülnek ilyen bevásár-
ló-központok ötezer lélekszámú 
településen, amely ráadásul közel 
fekszik nagyobb gazdasági cent-
rumokhoz.  P. I.

Lázár János országgyûlési képviselô, államtitkár Algyôn tartott fórumot
Új választókerületben

Algyô az eddigi szegedi helyett 
2014-tôl a vásárhelyi központú 
Csongrád megyei 4-es számú kör-
zet tartozik. A szomszédos megyei 
jogú városon kívül Székkutas, már-
tély, valamint makó és a vonzás-
körzetébe tartozó 14 község – Al-
gyôvel együtt összesen 19 település 
–, illetve a körzetben élô 84–85 
ezer ember szavaz majd együtt – 
magyarázta a Fidesz helyi szerve-
zete által szervezett 2013. január 
31-i esti találkozón Gonda János 
algyôi önkormányzati képviselô.

Az algyôi faluház nagytermében 
tartott fórumot megtisztelte jelen-
létével Herczeg József és Piri József, 
vagyis a nagyközség jelenlegi és 
korábbi polgármestere, valamint 
több önkormányzati képviselôje, 
száznál is több helyi lakos, és több 
médium tudósítója is.

Mi a helyzet az országban?
Összegezte a 2010 óta bekövetke-
zett változásokat Hódmezôvásár-
hely és környékének országgyûlési 
képviselôje, lázár János, a minisz-
terelnökséget vezetô államtitkár, 
az új 4. számú megyei választóke-
rület Fideszes elnöke. Kijelentette: 
mindenki a változásra voksolt. 
Ezért szervezte át a Fidesz vezette 
kormány az ország mûködési rend-
jét, alkotott új alaptörvényt, alakí-
totta át az oktatási rendszert, vá-
lasztotta szét az önkormányzatot a 
közigazgatási rendszertôl. – A ke-
retek kialakultak, amelyeket most 

„be kell lakni” – mondta az állam-
titkár.

– A társadalmi depressziót, az 
elszegényedést érzékeli a kormány. 
A következô idôszak tennivalói 
közül az egyik legfontosabbnak a 
nyugdíjak és keresetek vásárló-
erejének növelése – hangsúlyozta 
lázár János. – Elkezdtük csökken-
teni a megélhetés költségeit. A 
kormány azon dolgozik, hogy 
2013. június 1-jétôl a víz- és csa-
tornadíj, továbbá a szemétszállítás 
költsége is mérséklôdjön minimum 
10 százalékkal. 2014 nyarára pedig 
az áram és a gáz árának legalább 
30 százalékkal kell csökkennie. 

Bemutatkozás és hitvallás
Az algyôieknek – bemutatkozás-
képpen – a 37 éves lázár János 
beszélt mezôgazdasággal foglal-
kozó ôseirôl, családjáról, politiku-
si hitvallásáról is. – A gyerekalapú 
társadalomban hiszek – hangsú-
lyozta a jelenlegi kettônél több 
gyermek vállalását tervezô család-
apa. 

A közelmúltbeli események ér-
tékelésére is kitérve kimondta: a 
kormánynak el kell döntenie, 
kinek az oldalán áll. megmutat-
kozik ez abban a vitában is, hogy 
ki fizesse vissza az állam által ko-
rábban fölvett hiteleket és elköltött 
pénzt. Az EU és az imF azt mond-
ja: az adósságot úgy lehet vissza-
fizetni, ha a törlesztésben minden 
ember, a legszegényebb munkás 
és nyugdíjas is részt vesz. de a mai 

kormány szerint a magyar társa-
dalom nem terhelhetô tovább.

Kiemelte, hogy a közfoglalkoz-
tatási programmal is hozzájárultak 
a közgondolkodás változásához, 
mert immár magyarországon nem 
alanyi jogon jár a segély, a rászo-
rulóknak erejükhöz mérten, de meg 
kell dolgozniuk a támogatásért.

2014-re utalva lázár János ki-
fejtette: két választás között ter-
mészetesnek tekinti a rebelliót, a 
pártszimpátia szerinti megnyilvá-
nulásokat, de a voksolást meg-
elôzôen szerinte érdemes lehig-
gadni, és végiggondolni, hogy ki 
áll az emberek oldalán.

Szövetségben Algyôvel
Szövetséget kínált az algyôieknek 
lázár János, aki szerint egy jól 
vezetett településen az emberek 
jól érzik magukat. Ehhez – úgy 
vélte – hozzájárulhat azzal, hogy 
segít a nagyközség önkormányza-
tának a reméltnél kedvezôbb ará-
nyú adósságrendezéshez.

Kérdésekre válaszolva például 
Karasz Bélának elmondta, miként 
támogatja a kormány a mezôgaz-
daságot, javítja a vízgazdálkodást, 
mikét képzeli el a környezet- és 
természetvédelem túlzó szabályai-
nak élethez igazítását. Sándor Jenô 
véleményére reagálva hangsúlyoz-
ta: a nyugdíjemelés nem „ajándék”, 
hanem az jár! Kifejtette: miközben 
kevés a munkahely, üres álláshelyek 
is vannak. – A munkanélküliség, a 
szegénység összefügg az oktatással 

– mondta. A vállalkozó Hegedûs 
Mihály panaszára reagálva egyet-
értett azzal, hogy a nagyberuházá-
sok kivitelezôi körében a hazai és 
külföldi cégek jelenlegi 40:60 ará-
nyát 70:30-ra kell fordítani! Egyet-
értett egy újabb hozzászólóval: a 
Szeged és Hódmezôvásárhely vá-
rosközpontját összekötô, „elôváro-
si villamos” beruházásból Algyô is 
profitál. E fejlesztés tervezése el-
kezdôdött. Brüsszel is támogatja 
– mondta lázár János, aki úgy véli: 
3–4 év múlva elkezdôdhet az in-
tegrált villamos- és nagyvasúti 
rendszer építése. Az összefogást is 
szimbolizálná a „Tram Train”.

A. H.

Országos sajtóvisszhangot váltott ki Lázár 
János országgyûlési képviselô, a Minisz-
terelnökséget vezetô államtitkár algyôi 
fóruma.
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Az óvó nénik látogatása a Bóbita Bölcsödében
A leendô kiscsoportos óvó nénik 
ellátogattak az algyôi Bóbita Böl-
csödébe, ahol nagy szeretettel, ba-
rátságosan fogadták ôket. ismer-
kedtek az óvodába készülô algyôi 
gyermekekkel, és betekintést nyer-
hettek a mindennapok szokásrend-
szerébe is. A kislányok nyitottabban 
fogadták ôket, az ölükbe ültek, 
kávét fôzôcskéztek nekik, bevonták 
az óvó néniket a gyurmázásba. 
A fiúk egy kicsit távolságtartóbbak 
voltak. Az óvónôk a bölcsisek gon-

dozó nôivel – többek között – arról 
is beszélgettek, mennyire fontos, 
hogy a szülôk is megismerjék az 
óvoda érettség feltételének krité-
riumait. A két intézmény közötti 
szakmai együttmûködést mindkét 
fél rendkívül fontosnak tartja, ezzel 
is elôsegítve a gyermekek gördü-
lékenyebb óvodai beilleszkedését. 
A kapcsolat folytatásaként febru-
árban újabb konzultációt tartanak 
az algyôi óvodában és az algyôi 
bölcsôdében dolgozó szakemberek.

Iskolai határidô napló
FEBRUÁR 

12. KEoP-6.1.0/A/11-2011/0159 
„A fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó viselkedés-min-
tákat ösztönzô kampány megva-
lósítása Algyôn” címû pályázat 
következô rendezvénye 4–5–6. 
osztályok részére.
13. 8. osztályos tanulói jelentke-
zési lapok továbbítása.
15. Zrínyi ilona megyei matema-
tika verseny.
15. 9.00 dél-alföldi ökoiskolák 
találkozója Kecskeméten.
16. 19.00 A Szülôi Szervezet 
bálja.
18. 7–8. osztályosok jelentkezése 
a kémia háziversenyre.

20. 15.00 iskolai farsang, napkö-
zis projektzáró.
22. 10.00 Tisza vetélkedô a SZTE 
Ságvári Endre gyakorló Általános 
iskolában.
21–22. Tanítás nélküli nap.

MÁRCIUS
1. 16.00 Varázslatok a természet-
ben – iskolába csalogató program.
4–5. Ebédfizetés március hónap-
ra (18 nap).
25. Fogadóóra.

Tanítási hetek februárban:  
február 4–8. A hét, február 11–15. 
B hét, február 18–22. A hét, feb-
ruár 25 – március 1. B hét.

EGÉSZSÉGKUCKÓ  
a COOP ABC-ben!
Kínálatunkból:

• különbözô mézek
• 60 féle gyógynövény
• bio és reform élelmiszerek 
• illóolajok, füstölôk
• tanszerek, irodaszerek
•  kreatív hobbi termékek (üvegfesték, 

nyomda, csillámragasztó, gipsz, stb.)
• 2013-as naptárak

Nyitva tartás: h.–p.: 8–12; 13–17; szo.: 8–12
Minden kedves vásárlónkat  

szeretettel váruk!

Kedves  
vásárlóinK!

Horizont Étterem
vállalja

esküvõk, családi és baráti rendezvények  
megrendezését és lebonyolítását,  

akár külsõ helyszínen is,  
hideg és melegételekkel!

A közelgõ ballagási ebédre se legyen gondja,  
a Horizont étterem az ebédjét megoldja.

Címünk:  
6750 Algyõ, Jura ipari park 19/B.

Konczos Pál és Mészáros-Konczos Katinka  
üzletvezetõk

Telefonszám: 06 70 / 322 00 83

Szimfonikusok hangszeres bemutatója
megismertetjük a gyerekeket a 
himnusszal, a magyar zászlóval, 
az illendô viselkedéssel. gyarapít-
juk ismereteiket a magyar nép-
mûvészeti alkotások, mûalkotások 
terén. magyar írók, költôk mû-
veit mondjuk a kicsiknek. magyar 
népzenét hallgatunk, táncolunk. 
mindez a magyar kultúra napjá-
hoz illeszkedô hagyományos ün-
nepi óvodai program.

minden évben szervezünk vala-
mi különleges programot is erre 
a napra. idén a magyar Kultúra 
napja alkalmából ellátogatott óvo-
dánkba a szegedi szimfonikus ze-
nekar néhány tagja. rövid hang-
szeres bemutatóval összekötött 
zenei ismertetôt és hangszeres 
gyermek elôadást hallgathattak és 

tekinthettek meg a középsô és 
nagy csoportos gyerekek. A gyer-
mekek és a zenét szeretô felnôttek 
szórakozva ismerkedhettek meg a 
szimfonikus zenekar hangszerei-
vel. 

A gyerekek élvezettel hallgatták 
a fuvola és a fagott játékát, melyet 
milán bácsi csodálatos énekhang-
ja tett még elbûvölôbbé. Az egyik 
produkció a Pezsgô polka volt, 
melyet fuvolán játszottak. A jól 
ismert TV maci zenéje fagotton 
csendült fel. A don Quijote címû 
színpadi mûbôl is hallhattak egy 
részletet a gyerekek.

Molnár Kitti
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
2013. 01. 01-tôl a rendelési idô megváltozott:  
PÁroS HétEn déLELôtt, vagyis 8-tól 12 óráig,  

PÁrAtLAn HétEn déLutÁn, azaz 12 óra 30 perctôl 16 óra 30 percig:

február 11-tôl 15-ig: 12:30 – 16:30 óra között,
február 18-tól 22-ig: 08:00 – 12:00 óra között,

február 25-tôl március 1-jéig: 12:30 – 16:30 óra között,
március  04-tôl 08-ig: 08:00 – 12:00 óra között,
március 11-tôl 14-ig: 12:30-tól 16:30 óra között.

Kérjük Kedves Betegeinket a rendelési idô pontos betartására!

Telefonszámaink – minden hétköznap 8-tól 16 óráig:
• rendelô: 62/267-202, 

• Dr. Bakó Ildikó: 06-30/635-47-17
• Zsurkáné Makai Éva: 06-30-960-28-17

Hétköznap 16 óra után, hétvégén és munkaszüneti napokon 
a központi sürgôsségi városi ügyelet  

(Szeged-Kossuth L. sgt. 15–17., bejárat a Szilágyi utca felôl)  
hívható a 62/433-104, vagy a 104-es számon.

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12.00-tôl 18.00 óráig. • Kedd 12.00-tôl 18.00 óráig.
Szerda 8.15-tôl 14.15 óráig. • Csütörtök 7.00-tôl 13.00 óráig.

Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

Rendel: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
· fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô 

eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel 
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

GyEVI PATIKA
algyõ, egészségház u. 42., telefon: 62/517-261

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

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Február 04-tôl 08-ig 12:30 – 16:30 óra,
Február 11-tôl 15-ig 7:30 – 12:00 óra,
Február 18-tól 22-ig 12:30 – 16:30 óra,

Február 25-tôl március 1-jéig 7:30 – 12:00 óra
Március 04-tôl 08-ig 12:30 – 16:30 óra
Március 11-tôl 14-ig 7:30 – 12:00 óra.

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GyERMEK ÉS FELNôTT KÖZPONTI SÜRGôSSÉGI 
ORVOSI ÜGyELET

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

Telefon: 62/433-104 

NÉHáNy foNToS TElEfoNSZáM
MenTôk: 104 • TûzolTóság: 105 • RendôRség: 107

ALGyôN FONTOS TELEFONSZÁMOK:  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK NEVE  

ÉS ElÉrHETôSÉgE
tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319

Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

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

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda) 

rEndôrSéGi SEGéLyHÍVó SZÁmoK: 107, 112. 

lAKAToS AlBErTNÉ Dr. TÓTH MárIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

rENDElÉSE MINDEN HÉTEN
hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután);

kedden, csütörtökön, pénteken 07:30 órától 11:30 óráig (délelôtt).

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

Csíki farsangtemetés a Tájházban
Az algyôi Székelyföld Baráti Tár-
saság folyó év február 23-án, 
szombaton 14 órakor csíki far-
sangtemetést tart a Tájházban. 

„Ha jônek lesznek, s ha hoznak, esz-
nek!” minden érdeklôdôt szívesen 
elvár a rendezôség!

Székelyföld Baráti Társaság
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Közel 200 könyvvel gazdagodott az Algyôi Könyvtár
Az algyôi Könyvtár 2012-ben – a 
nemzeti Kulturális Alap és a nem-
zeti Erôforrás minisztérium támo-
gatásával – több mint 400 ezer 
forint értékben bôvíthette állomá-
nyát, a márai ii. program által. 
A kezdeményezés alapvetô célki-
tûzése, hogy a magyar könyvpia-
con megjelenô legfontosabb 
mûvek eljussanak – a könyvtárak 
közvetítésével – az olvasókhoz, így 
az Algyôi Könyvtár 200 új kötettel 
és 2 hangos könyvvel gyarapodott. 

A márai program célja a nem-
zeti kulturkincs megôrzése, a hazai 
és határon túli magyar kiadók által 
megjelentetett könyvek eljuttatá-
sa minél szélesebb körû olvasói 

rétegekhez, valamint a kortárs 
magyar szerzôk támogatása és 
megismertetése.

Könyvajánlatunk a márai prog-
ramból: 

Harper lee: ne bántsátok a 
fekete rigót!;

nyírô József: Halhatatlan élet, 
A sibói bölény, Uz Bence;

Arthur ransome: Fecskék és 
fruskák;

lányok könyve;
Fiúnak lenni csúcs.
E könyvek is kölcsönözhetôk a 

Könyvtárban.
Várjuk szeretettel minden ked-

ves olvasónkat!
Könyvtárosok

Magyar Kultúra Napja a Könyvtárban
A magyar Kultúra napja rendez-
vénysorozat részeként 2013. janu-
ár 16-án a Szivárvány óvoda cso-
portjai látogattak el az algyôi 
Könyvtárba. Az ovis margaréta és 
a Katica csoport már régóta könyv-
tárunk tagja és rendszeresen köl-
csönöznek is. A Kultúra napja 
alkalmából azonban rendkívüli 
látogatást tettek könyvtárunkban, 
ahol elôször körbevezettünk a gye-
rekeket, majd a kölcsönzés és a 
beiratkozás folyamatát követhették 
nyomon, valamint újabb mese- könyvekkel, versekkel ismerkedtek 

meg. A látogatás végén minden 
gyereknek apró ajándékokkal ked-
veskedtük. 

Ezúton is szeretnénk ösztönöz-
ni a szülôket és gyermekeiket, 
hogy látogassák az algyôi Könyvtár 
gyerekkönyvtárát, hiszen sok szép 
új mesekönyv, dVd, diafilm közt 
válogathatnak kedvükre. A beirat-
kozás mindenkinek ingyenes. Vá-
runk szeretettel mindenkit!

Szabó Noémi,  
könyvtáros

Vitéz Joó Katalin könyvbemutatója

Vitéz Joó Katalin könyvbemutatóval 
egybekötött elôadását az Algyôi 
Kerecsen Egyesület szervezte. A 
2013. január 14-i programnak az 
algyôi Könyvtár adott helyet.

v. Joó Katalin „Az Egység üze-
nete – Csak tiszta forrásból 
i.-ii.-iii.” címû könyvének azonos 
témájú elôadásán vehettek részt 
az érdeklôdôk, a magyar Szent 
Korona hazatérésének 35. évfor-
dulójának tiszteletére. Az elôadó 
– elmondása szerint – nagy szere-
tettel érkezett ismét Algyôre és 
ennek jeléül ajándékozott is édes-
apja, v. Joó Sándor négy könyvébôl 
egy-egy példányt a könyvtárnak. 

Az elôadás egyik fô mondani-
valója volt, hogy „Legyünk mindig 
hitben, közösségben és magyarságtu-
datban erôsek”. Az egység üzenete 
a szeretet, a megbékélés, a meg-
bocsátás és a tudás üzenete egy-
ben. A könyv olyan lelki, szellemi 
háttérrel mutatja be a magyarság-
nak a feladatát, küldetését, amit 
sokan félreértenek. Ha nem 
tudom, hogy ki vagyok, és honnan 
jöttem, nem tudom, mit tegyek.

(A könyvek, elôzetes rendelést 
követôen, megvásárolhatóak. Ér-
deklôdni a könyvtárban lehet.) 

T. R.

Somló és Bornai  
Algyôn zenélt és mesélt

„gyertya az esôn / Egy apró láng, 
amely ki tudja, meddig éghet…” 
A dalt Somló Tamás énekelte, a 
zenei aláfestést a dalszerzô Bornai 
Tibor szolgáltatta január 19-én az 
algyôi Faluházban. 

A zenés beszélgetôs másfél órában 
nemcsak az derült ki, hogy Somló 
kedvence a „gyertya az esôn”, míg 
Bornai mindene a szilvásgombóc, 
mert minden kérdés és anekdota 

középpontjában a dal és a dalnok 
állt. A súlyos betegséget is leküzdô 
Somló történeteit jól kiegészítette a 
fôszereplô „meglepetés vendége-
ként” Algyôre érkezô Bornai. 

A zenész barátok meséltek a 
balatoni nyarakról, a tehetség-
kutató mûsorokról, a kedvenc he-
lyeikrôl, a nagy utazásokról, 
s arról, mi mindent szeretnének 
még megkapni az élettôl.



Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné fekete Mária, Bereczné lázár Nóra, Herczeg József, 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.

Kiutak a válságból – komplex médiakampány

Kedvezményezett:

Algyô Nagyközség 
Önkormányzata

nettó 2.411.314 Ft
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Alapítványi bál
Az Algyôi Általános iskola Alapít-
ványa és a Szülôi Szervezete 2013. 
február 16-án 19 órai kezdettel 
idén is megrendezi a nagy hagyo-
mányokra visszatekintô Alapítványi 
bálját. A rendezvényünkre nagy 
izgalommal készülnek iskolánk di-
ákjai, pedagógusai és a szülôk is. 

Az alapítványi bál védnöke: Her-
czeg József polgármester.

A belépôjegy ára: vacsorával 
4500 Ft, vacsora nélkül 2000 Ft.

A belépô- és a vacsorajegyek 
megvásárolhatók a gyevi Coop 
Áruházban található Egészségkuc-
kóban (Algyô, Sport u. 1.) 2013. 
február 11–14. között délelôtt 

8-tól 12 óráig és délután 13-tól 
17 óráig Csányi Anikónál. 

Ezúton szeretnénk kérni a szülôk, 
a lakosság, a helyi vállalkozók és civil 
szervezetek segítségét is a nyere-
ménytárgyak összegyûjtéséhez, hi-
szen a bevétel az iskola alapítványát 
gazdagítja, amelyet erdei iskolák 
hazai és külföldi útjainak támogatá-
sára, versenyek lebonyolítására és 
díjazására, kül- és beltéri játékok 
megvásárlására szeretnénk fordítani. 
A felajánlott tombola tárgyak lead-
hatók az iskolában munkaidôben: 
hétfôtôl-péntekig 8-tól 16:30 óráig. 

Felajánlásaikat elôre is köszönjük!
A szervezôk

Febuári–március eleJi  
rendezvénynAPtár

Február 12., kedd, 17 óra – Ezerjófû Egészségvédô Egyesület 
foglalkozása a Tájházban.

Február 13., szerda, 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Cso-
portjának taggyûlése a Faluházban.

Február 14., csütörtök, 18 óra – Bálint-napi mulatság a Faluházban.
Február 16.,szombat,10 óra – Az Ûzzük el a telet! címû kiállítás megnyitója az 

Alkotóházban. (A megnyitót követôen farsangi kézmûves foglalkozás. A tárlat 
március 10-ig tekinthetô meg.)

Február 20., szerda, 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti klub-
termében, a gyógyító szivárványenergiáról. (Gyakorlati tanácsok az öngyógyí-
tási képesség elsajátításához, elôadó: Bartha erika.)

Február 22., péntek, 17 óra – Farsangi vetélkedô civil szervezetek, baráti tár-
saságok részvételével a Faluházban.

Február 22., péntek, 19 óra – Karaoke verseny I. forduló a Faluházban. (Döntô: 
a Falunapokon.)

Február 23.,szombat, 10 óra – Zenés farsangi mulatság a Könyvtárban. (Zenél 
a Csiga Duó.)

Február 26.,kedd, 10 óra – A Budai Bábszínház elôadása: A nagy utazás címû 
mesejáték farsangja a Faluház színháztermében.

Február 26.,kedd, 17 óra – Az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a 
Tájházban.

Február 28.,csütörtök, 17 óra – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek a Tájházban.
március 1., péntek, 9–17 óráig – Bérletárusítás a Faluház földszinti kistermében.
március 1., péntek, 18 óra – Mozgolódó, Képkör: v. Molnár V. József elôadása 

a gyermekrajzokról a Faluházban.
március 2., szombat, 9–12 óráig – Könyvtári kávéház.
március 2., szombat, 16 óra – Az ôsgyeviek Baráti Körének farsangja a Faluház 

színháztermében.
március 4–5., hétfô-kedd, 9–17 óráig – Bérletárusítás a faluház földszinti kis-

termében.
március 5., kedd, 9–14 óráig – Szemészeti szûrô- és látásvizsgálat.
március 8., péntek, 18 óra – Nônapi köszöntô mûsor farsangja a Faluház szín-

háztermében.
március 9., szombat, 10 óra – A Szivárvány Óvoda mûsora farsangja a Faluház 

színháztermében
március 12., kedd, 17 óra – Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a 

Tájházban.

Febuári–március eleJi  
vásárnAPtár

Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Február 12. (kedd) 9–12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
Február 18. (hétfô) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár;
Február 21. (csütörtök) 9–11:30 óra: Vegyes, aprócikk vásár;
Február 27. (szerda) 9–12 óra ruha- és vegyes iparcikk vásár.

*
A Faluház elôtti parkolóban:
mindEn HétEn HétFôn, SZErdÁn éS SZomBAton 7–11 óráig: nôi-, 

férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka!
mindEn CSütÖrtÖKÖn 9–12 óráig: játék, bizsu, ajándéktárgyak vására!


